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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA, QUE FIRMAM A O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA JOSE CARLOS CABRERA PARRA ALVARES MACHADO.  
 

CONTRATO N° 25/16    PREGÃO N° 07/16 – PROC:  07/16   –   HOMOL: 02/02/2016 
 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 
nº 43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta 
cidade de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
HORACIO CESAR FERNANDEZ,  brasileiro, casado, portador do CPF 045.399.788-02, residente 
e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP.,  doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa JOSE CARLOS CABRERA PARRA ALVARES 
MACHADO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.228.509/0001-47,  estabelecida à Rua Vicente Dias 
Garcia, 6-1, nesta cidade de Alvares Machado,  representada legalmente, pelo senhor Jose 
Carlos Cabrera Parra,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que 
segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
Nos termos do Pregão Presencial nº. 07/2016, a CONTRATANTE firma com a CONTRATADA 
o presente instrumento para fornecimento estimado de 2160 (duas mil cento e sessenta) 
cestas básicas, com os seguintes itens:  

Produto Vlr. unit marca Quantidade 

Arroz 11,00 Minuano 2 pacotes de 5 kls. 

Feijão 6,00 Brunelli 2 pacotes de 0l kl 

Açúcar 4,75 Alto Alegre 2 pacotes de 2 kl. 

Café 5,50 Brasil 1 pacote de 500 gr. 

Óleo 3,40 Coamo 2 latas de 900 ml 

Farinha de Trigo 2,10 Globo 1 pacote de 1 kl 

Massa para Macarronada 1,75 Liane 2 pacotes de 500 gr 

Fubá 1,00 Andes 1 pacote de 500 gr 

Sardinha 2,50 Palmeira 2 latas de 140 gr 

Bolacha salgada 2,90 Zabet 1 pacote de 400 gr 

Sal Iodado 1,25 Ita 1 pacote de 1 kl 

Molho de tomate 1,20 Cepera  1 sache de 340 gr 

O valor de cada cesta é de R$. 72,50 ( setenta e dois reais e cinquenta centavos ), 
totalizando, até o  vencimento do contrato, o valor estimado de R$. 156.600,00 ( cento e 
cinquenta e seis mil e seiscentos reais ) 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO: 

A CONTRATADA deverá entregar de imediato as Cestas, conforme solicitado, o que pode 
ocorrer diariamente,  sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 

Os itens da Cesta Básica, serão adquiridos em quantidade mensal de acordo com a 
necessidade da Assistência Social. Portanto, poderá ocorrer de não adquirir toda a 
quantidade acima. 

Ser por ventura for entregue algum produto em desacordo com o acima constado, a 
empresa fica obrigado de imediato a substituição do produto sob pena de Rescisão 
Contratual e penalidades. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado no Caixa da Tesouraria da Prefeitura ou a credito em conta 
corrente da contratada em até 30 (TRINTA) dias após a emissão da nota fiscal/fatura. 

  
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE: 
O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade 
de se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei 
Licitatória, ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais 
programas promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor 
do produto licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na 
classificação funcional programática: 
198 Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.10 – Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
2033000 – Manutenção dos Serviços Fdo de Assist. Social 
339030000000 – Material de Consumo 
01 Tesouro 
110.0000 Geral 
 
CLÁUSULA SEXTA  – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O prazo de vigência do contrato da presente licitação será da data de assinatura deste até 31 
de dezembro de 2016.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2.002. 
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
registrada no Cadastro de Fornecedores.  
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do 
valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada.  
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 
sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
não entregue. 
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um 
por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
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CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 
A Prefeitura Municipal de Álvares Machado poderá rescindir de pleno direito o contrato, 
independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 
a) liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 
fusões; 
b) caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 
transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 
c) paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
d) imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 
produtos; 
A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, 
§ 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal, tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título 
de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 
causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e 
seus anexos. 

 
CLÁUSULA  NONA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
PM – Álvares Machado, 02 de fevereiro de 2016. 

 
 
                          

Contratante:  
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

 
 
 

Contratada:  
Jose Carlos Cabrera Parra 

 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 
 
 
 
 


