
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10  

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E GRAXAS, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA REAL MOREIRA LUBRIFICANTES 
EIRELI ME   
 

CONTRATO Nº  44/2016 – PREGÃO 14/2016 –  PROC: 14/16 – HOMOLOG: 15/02/2016 
 
  O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – 
Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
HORACIO CESAR FERNANDEZ,  portador do RG nº. 17.234.992 e CPF nº. 045.399.788-02, 
brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado a empresa REAL 
MOREIRA LUBIFICANTES EIRELI ME, CNPJ nº. 07.945.479/0001-88, estabelecida a Rua 
Domingos de Moraes, 486-A, na cidade de Presidente Prudente, SP, CEP 19013-180,  
representada pelo Senhor Sergio Gonçalves Moreira, RG. nº. 32.880.656-0, pactuam o 
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e 
nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 14/2016 – que é regida pela Lei 
10.520/02, Lei 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos e graxas 
para serem utilizados na frota municipal, até 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado em acordo com o edital, conforme especificações e marca abaixo: 

Ítem Descrição dos Produtos Quant Empresa Marca Unit total 

02 
Fluido para transmissão e sistema hidráulico tipo 
ATF sufixo A – embalagem balde de 20 litros. 

20 baldes REAL TUTELA 191,00 3.820,00 

03 
Graxa a base de sabão de cálcio grau NLGI – 2 – 
embalagem balde (tambor 170k) 

02 
tambores 

REAL LUBRAX 1.328,00 2.656,00 

TOTAL............................................................................................................................................................. 
 

6.476,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 6.476,00 ( seis mil quatrocentos e 
setenta e seis reais ). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 

 



 

Funcional: 10310021 – Saúde 
2021000: Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
--------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito 
Funcional: 041220003 - Administração 
2003000: Manutenção do Gabinete do Prefeito 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
--------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.02 – Diretoria de Administração/Planejamento 
Funcional: 041220004 - Administração 
2004000: Manutenção da Diretoria Administrativa 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
--------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.08 – Diretoria de Agricultura 
Funcional: 206050011 - Agricultura 
2011000: Manutenção dos Serviços da Secr. da Agricultura 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
-------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
2023000: Manutenção dos Serviços Públicos 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
--------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.10 – Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
2033000: Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
---------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610057 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 



 

02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN  
-------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610059 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
--------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
-------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais- VIN 
-------------------------------------------- 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610061 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
05 Transferências e Convênios Federais- VIN 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da 
Prefeitura, podendo ainda alguns produtos não virem a ser adquiridos em sua totalidade, e 
quando requisitados deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, na Praça da Bandeira 
s/nº - Centro – Álvares Machado, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da 
solicitação. Em caso de descumprimento desta cláusula o contrato poderá ser rescindido 
automaticamente, aplicando a Contratada as penalidades constantes das Leis Federais 
8.666/93 e 10.520/02. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 



 

vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
Eventuais ajustes nos preços serão em conformidade com a legislação federal e no caso de 
aumento ou reduções dos preços dos combustíveis serão adotados critérios do governo 
federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos 
comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
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 praticarem 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 se aplicando 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. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal 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 de 
Álvares Machado; 

c) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
d) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos óleos lubrificantes. 
e) Estar fora das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo. 
 
 A contratada fica obrigada a aceitar 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado,   15  de fevereiro de 2016.  
 
 
 
 

Contratante:  
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

Horacio Cesar Fernandez 
 
 
 

Contratado: 
Real Moreira Lubrificantes Eireli ME 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10  

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E GRAXAS, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA RADIAL PNEUS CENTRO 
AUTOMOTIVO EIRELI ME   
 

CONTRATO Nº  45/2016 – PREGÃO 14/2016 –  PROC: 14/16 – HOMOLOG: 15/02/2016 
 
  O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – 
Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
HORACIO CESAR FERNANDEZ,  portador do RG nº. 17.234.992 e CPF nº. 045.399.788-02, 
brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado a empresa RADIAL 
PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME, CNPJ nº. 07.175.434/0001-71, estabelecida a Av. 
Jose Soares Marcondes, 2689, Vila Cristina,  na cidade de Presidente Prudente, SP, CEP 19013-
050,  representada pela Senhora Sandra Maria Calógeras Valenciano  RG. nº. 14.358.604-X, 
pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de 
despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 14/2016 – que é regida 
pela Lei 10.520/02, Lei 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos e graxas 
para serem utilizados na frota municipal, até 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado em acordo com o edital, conforme especificações e marca abaixo: 

Ítem Descrição dos Produtos Quant Empresa Marca Unit total 

04 

Óleo hidráulico para sistema hidráulico que 
operem em condições severas de pressão e 
temperatura. Recomendado para uso em 
equipamentos em que a demulsibilidade não 
seja critica – SAE 68 – Balde 20 litros. 

200 
baldes 

RADIAL AGM 145,00 29.000,00 

05 

Óleo lubrificante de alta performance para 
engrenagem hipóide, eixos traseiros, caixa 
mudanças e caixa de diferencial em geral - API 
GL 5 - 80 W 90, embalagem balde 20 litros. 

20 baldes RADIAL LUBRAX 241,00 4.820,00 

09 
Óleo Semi sintético 15W40 (carro injeção 
eletrônica), frasco de 1 Lt. 

250 
frascos 

RADIAL PETRONAS 14,54 3.635,00 

TOTAL................................................................................................................................................................. 37.455,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 37.455,00 ( trinta e sete mil 
quatrocentos e cinquenta e cinco reais ). 
 

 



 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10310021 – Saúde 
2021000: Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito 
Funcional: 041220003 - Administração 
2003000: Manutenção do Gabinete do Prefeito 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
02.02 – Diretoria de Administração/Planejamento 
Funcional: 041220004 - Administração 
2004000: Manutenção da Diretoria Administrativa 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.08 – Diretoria de Agricultura 
Funcional: 206050011 - Agricultura 
2011000: Manutenção dos Serviços da Secr. da Agricultura 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
2023000: Manutenção dos Serviços Públicos 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.10 – Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
2033000: Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610057 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN  



 

Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610059 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais- VIN 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610061 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
05 Transferências e Convênios Federais- VIN 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da 
Prefeitura, podendo ainda alguns produtos não virem a ser adquiridos em sua totalidade, e 
quando requisitados deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, na Praça da Bandeira 
s/nº - Centro – Álvares Machado, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da 
solicitação. Em caso de descumprimento desta cláusula o contrato poderá ser rescindido 
automaticamente, aplicando a Contratada as penalidades constantes das Leis Federais 
8.666/93 e 10.520/02. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 



 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
Eventuais ajustes nos preços serão em conformidade com a legislação federal e no caso de 
aumento ou reduções dos preços dos combustíveis serão adotados critérios do governo 
federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos 
comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
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 praticarem 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 se aplicando 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal 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: 
f) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 

fusões; 
g) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

h) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
i) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos óleos lubrificantes. 
j) Estar fora das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo. 
 



 

 A contratada fica obrigada a aceitar 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado,  15 de fevereiro de 2016.  
 
 
 
 

Contratante:  
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

Horacio Cesar Fernandez 
 
 
 
 

Contratado: 
Radial Pneus Centro Automotivo Eireli ME 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10  

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E GRAXAS, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA PODIUM LUBRIFICANTES E 
SOLUÇÕES LTDA ME   
 

CONTRATO Nº  46/2016 – PREGÃO 14/2016 –  PROC: 14/16 – HOMOLOG: 15/02/2016 
 
  O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – 
Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
HORACIO CESAR FERNANDEZ,  portador do RG nº. 17.234.992 e CPF nº. 045.399.788-02, 
brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado a empresa PODIUM 
LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº. 08.997.271/0001-75, estabelecida a Av. 
Geraldo Fudo, 325,  na cidade de Junqueirópolis, SP,  CEP 17.890-000,  representada pelo 
Senhor Vitor Hugo Manfredini,  RG. nº. 29.325.306-7, pactuam o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo 
Licitatório – Pregão Presencial n° 14/2016 – que é regida pela Lei 10.520/02, Lei 123/2006, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos e graxas 
para serem utilizados na frota municipal, até 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado em acordo com o edital, conforme especificações e marca abaixo: 

Ítem Descrição dos Produtos Quant Empresa Marca Unit total 

06 
Óleo lubrificante de alta performance para 
motores diesel 20W40 API CG4 – embalagem 
Balde de 20 litros 

40 baldes PODIUM PETROBRAS 203,00 8.120,00 

07 
Óleo lubrificante multiviscoso para motores a 
gasolina e álcool nacionais e importados API SJ - 
20W 50 API – 5000 Km – Frasco de 01 litro. 

300 
frascos 

PODIUM IPIRANGA 10,12 3.036,00 

11 Óleo Ultramo Turbo,  15W40 balde de 20 litros. 80 baldes PODIUM IPIRANGA 195,00 15.600,00 

13 Óleo 499 p/ hidráulica trator – balde 20 litros 10 PODIUM IPIRANGA 238,00 2.380,00 

TOTAL................................................................................................................................................................ 29.136,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 29.136,00 ( VINTE E NOVE MIL CENTO E 
TRINTA E SEIS REAIS )  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
Órgão 02 – Poder Executivo 

 



 

Unidade Orçamentária: 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10310021 – Saúde 
2021000: Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito 
Funcional: 041220003 - Administração 
2003000: Manutenção do Gabinete do Prefeito 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
02.02 – Diretoria de Administração/Planejamento 
Funcional: 041220004 - Administração 
2004000: Manutenção da Diretoria Administrativa 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.08 – Diretoria de Agricultura 
Funcional: 206050011 - Agricultura 
2011000: Manutenção dos Serviços da Secr. da Agricultura 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
2023000: Manutenção dos Serviços Públicos 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.10 – Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
2033000: Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610057 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN  
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610059 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 



 

02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais- VIN 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610061 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
05 Transferências e Convênios Federais- VIN 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da 
Prefeitura, podendo ainda alguns produtos não virem a ser adquiridos em sua totalidade, e 
quando requisitados deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, na Praça da Bandeira 
s/nº - Centro – Álvares Machado, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da 
solicitação. Em caso de descumprimento desta cláusula o contrato poderá ser rescindido 
automaticamente, aplicando a Contratada as penalidades constantes das Leis Federais 
8.666/93 e 10.520/02. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 



 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
Eventuais ajustes nos preços serão em conformidade com a legislação federal e no caso de 
aumento ou reduções dos preços dos combustíveis serão adotados critérios do governo 
federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos 
comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
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 praticarem 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 se aplicando 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal 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: 
k) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 

fusões; 
l) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

m) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
n) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos óleos lubrificantes. 
o) Estar fora das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo. 
 
 A contratada fica obrigada a aceitar 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado,      15   de fevereiro de 2016.  
 
 
 
 

Contratante:  
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

Horacio Cesar Fernandez 
 
 
 
 

Contratado: 
Podium Lubrificantes e Soluções Ltda me 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10  

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E GRAXAS, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA ROGÉRIO VITOR DE SOUSA ME   
 

CONTRATO Nº  47/2016 – PREGÃO 14/2016 –  PROC: 14/16 – HOMOLOG: 15/02/2016 
 
  O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – 
Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
HORACIO CESAR FERNANDEZ,  portador do RG nº. 17.234.992 e CPF nº. 045.399.788-02, 
brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado a empresa ROGÉRIO 
VITOR DE SOUSA ME, CNPJ nº. 12.984.588/0001-44, estabelecida a Av. São Paulo, 376, Jd. 
Bela Daria,  na cidade de Presidente Prudente,  SP,  CEP 19013-430,  representada pelo Senhor 
Rogerio Vitor de Sousa,  RG. nº. 22.506.014-0, pactuam o presente Contrato, cuja celebração 
foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo Licitatório – 
Pregão Presencial n° 14/2016 – que é regida pela Lei 10.520/02, Lei 123/2006, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 
atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos e graxas 
para serem utilizados na frota municipal, até 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado em acordo com o edital, conforme especificações e marca abaixo: 

Ítem Descrição dos Produtos Quant Empresa Marca Unit total 

01 

Fluido para freio sintético de alto 
ponto de ebulição para uso em 
sistema de freio a disco, tambor e 
ABS – DOT 4 – Frasco 500ml. 

200 Frascos R.VITOR VARGA 15,80 3.160,00 

08 
Óleo lubrificante para motores dois 
tempos a gasolina refrigerado ar – 
API TC, frasco de 500ml. 

30 frascos R. VITOR BR 6,64 199,20 

TOTAL.................................................................................................................................................................. 3.359,20 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 3.359,20 ( TRES  MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ).    
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10310021 – Saúde 

 



 

2021000: Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito 
Funcional: 041220003 - Administração 
2003000: Manutenção do Gabinete do Prefeito 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
02.02 – Diretoria de Administração/Planejamento 
Funcional: 041220004 - Administração 
2004000: Manutenção da Diretoria Administrativa 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.08 – Diretoria de Agricultura 
Funcional: 206050011 - Agricultura 
2011000: Manutenção dos Serviços da Secr. da Agricultura 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
2023000: Manutenção dos Serviços Públicos 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.10 – Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
2033000: Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610057 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN  
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610059 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 



 

Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais- VIN 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610061 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
05 Transferências e Convênios Federais- VIN 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da 
Prefeitura, podendo ainda alguns produtos não virem a ser adquiridos em sua totalidade, e 
quando requisitados deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, na Praça da Bandeira 
s/nº - Centro – Álvares Machado, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da 
solicitação. Em caso de descumprimento desta cláusula o contrato poderá ser rescindido 
automaticamente, aplicando a Contratada as penalidades constantes das Leis Federais 
8.666/93 e 10.520/02. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 



 

Eventuais ajustes nos preços serão em conformidade com a legislação federal e no caso de 
aumento ou reduções dos preços dos combustíveis serão adotados critérios do governo 
federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos 
comprovantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
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 praticarem 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 se aplicando 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal 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: 
p) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 

fusões; 
q) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

r) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
s) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos óleos lubrificantes. 
t) Estar fora das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo. 
 
 A contratada fica obrigada a aceitar 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado,   15  de fevereiro de 2016.  
 
 
 
 

Contratante:  
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

Horacio Cesar Fernandez 
 
 
 
 

Contratado: 
ROGERIO VITOR DE SOUSA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10  

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E GRAXAS, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA B.D. DA SILVA PROENÇA ME.   
 

CONTRATO Nº  48/2016 – PREGÃO 14/2016 –  PROC: 14/16 – HOMOLOG: 15/02/2016 
 
  O Município de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. – 
Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
HORACIO CESAR FERNANDEZ,  portador do RG nº. 17.234.992 e CPF nº. 045.399.788-02, 
brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado a empresa B.D. DA 
SILVA PROENÇA ME, CNPJ nº. 19.751.061/0001-19, estabelecida a Av. Guanabara, 2025, 
Bairro Stela Maria,  na cidade de Andradina,  SP,  CEP 16901-900,  representada pelo Senhor 
Mirsail Gabriel da Silva Junior,  RG. nº. 13.026.027, pactuam o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo 
Licitatório – Pregão Presencial n° 14/2016 – que é regida pela Lei 10.520/02, Lei 123/2006, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos e graxas 
para serem utilizados na frota municipal, até 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado em acordo com o edital, conforme especificações e marca abaixo: 

Ítem Descrição dos Produtos Quant Empresa Marca Unit total 
10 Arla 32 – balde de 20 litros 30 B.D.SILVA ISSO BLUE 39,00 1.170,00 

12 
Óleo de transmissão 10W30 – balde 
de 20 litros 

10 B.D.SILVA YPF 253,00 2.530,00 

TOTAL................................................................................................................................................................ 3.700,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  
Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ 3.700,00 ( TRES MIL E SETECENTOS 
REAIS ) 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta dos recursos 
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
Órgão 02 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10310021 – Saúde 
2021000: Manutenção dos Serviços da Saúde 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 

 



 

Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito 
Funcional: 041220003 - Administração 
2003000: Manutenção do Gabinete do Prefeito 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
02.02 – Diretoria de Administração/Planejamento 
Funcional: 041220004 - Administração 
2004000: Manutenção da Diretoria Administrativa 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.08 – Diretoria de Agricultura 
Funcional: 206050011 - Agricultura 
2011000: Manutenção dos Serviços da Secr. da Agricultura 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
2023000: Manutenção dos Serviços Públicos 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.10 – Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
2033000: Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 
339030000000 Material de Consumo 
01 Tesouro 
 
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610057 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN  
Unidade Orçamentária: 02.12 – FUNDEB 
Funcional: 123610059 – Educação 
2057000: Manutenção dos Serviços do Fundeb 40% 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais-VIN 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 



 

 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610047 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
02 Transferências e Convênios Estaduais- VIN 
 
Unidade Orçamentária: 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 
Funcional: 123610061 – Educação 
2041000: Manutenção do Ensino Fundamental 
339030000000 Material de Consumo 
05 Transferências e Convênios Federais- VIN 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as especificações e valor acima, se 
por ventura for entregue produto em desconformidade com os mesmos, deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 24 horas, sob pena de rescisão contratual e penalidades. 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, de acordo com a necessidade da 
Prefeitura, podendo ainda alguns produtos não virem a ser adquiridos em sua totalidade, e 
quando requisitados deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, na Praça da Bandeira 
s/nº - Centro – Álvares Machado, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da 
solicitação. Em caso de descumprimento desta cláusula o contrato poderá ser rescindido 
automaticamente, aplicando a Contratada as penalidades constantes das Leis Federais 
8.666/93 e 10.520/02. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado anualmente, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 
Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 
Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 
todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos ocorrerá em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da 
mesma através de depósito em conta corrente ou na tesouraria da prefeitura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 
Eventuais ajustes nos preços serão em conformidade com a legislação federal e no caso de 
aumento ou reduções dos preços dos combustíveis serão adotados critérios do governo 
federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos 
comprovantes. 



 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
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 praticarem 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 se aplicando 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal 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: 
u) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 

fusões; 
v) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de 
Álvares Machado; 

w) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 
x) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos óleos lubrificantes. 
y) Estar fora das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo. 
 
 A contratada fica obrigada a aceitar 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 
cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado,   15   de fevereiro de 2016.  
 
 
 
 

Contratante:  
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

Horacio Cesar Fernandez 
 
 
 
 

Contratado: 
B.D. DA SILVA PROENÇA ME 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


