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CONTRATO Nº 20212188  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, neste ato denominado 

CONTRATANTE, com endereço na Praça São Miguel, n° 60, bairro São Miguel, CEP: 68610-000, 

representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA,  

Prefeito Municipal, portador do CPF n° 593.536.782-34, denominado daqui por diante de 

CONTRATANTE, e a Empresa M. & W. PINHEIRO ASFALTO LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o 

n° 24.818.905/0001-31, localizada na Rua Jader Barbalho n° 15 Vila São Paulo, na cidade de Santa 

Maria do Pará, cep 68.738-000 neste ato representado pelo(a) Sr(a). Willian lima Pinheiro -Socio 

administrador, residente e domiciliado na na cidade de Santa Maria do Pará, portador do(a) CPF 

827.406.742-87 e cédula de identidade n° 4583251/SSP/PA, denominado daqui por diante de 

CONTRATADO, através da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 002/2021, têm justo e 

contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - Aquisição de massa asfáltica CBUQ tipo concreto betuminoso usinado à quente, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Augusto Corrêa/PA. 

 
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                               UNIDADE        QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

   01        MASSA ASFÁLTICA CBUQ TIPO CONCRETO   TONELADA         4.000                       332,500                         1.330.000,00 

                    BETUMINOSO USINADO À QUENTE 

                                                                                                                                                                                                                     VALOR GLOBAL R$      1.330.000,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 

23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA. 

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo 

contratual e no Termo de Referência constante do processo. 

3.1.1.   O objeto do presente Contrato será recebido em parcelas pela Secretaria de Obras, com prazo 

não superior a 15 (quinze) dias úteis, após recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 

Fornecimento, pela empresa contratada, em horário comercial, de 2ª a 6ª-feira, em local a ser 

especificado na Ordem de Fornecimento, no âmbito do Município, quando então apresentará a nota 

fiscal correspondente, que depois de conferida e atestada será paga em até 30 dias. 

3.1.2.  A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega do 
objeto, ao fiscal do contrato, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência;  

3.1.3. O não cumprimento do disposto no item 3.1.1 do presente instrumento contratual 
acarretará a anulação do empenho, bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a 
convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.  

3.1.4. As Notas de Empenho ou Ordem de Fornecimento poderão ser enviadas através de 
correio eletrônico (e-mail), e a data deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 
3.1.2 do presente Contrato.  

Para tanto contratada deverá manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à 
instituição. Se, após 20 dias da homologação do certame, a Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento não for recebida, o fornecedor deverá entrar em contato através do e-mail: 
semobac.contratos@gmail.com solicitando o referido documento.  

mailto:semobac.contratos@gmail.com
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A alegação do não recebimento da Ordem de Fornecimento não será aceita como justificativa 
para a recusa da entrega do material. O endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado 
somente para a resolução de problemas relativos ao envio das Ordens de Fornecimento.  

3.1.5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 
com os termos do Edital e seus anexos. 

3.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato. 

3.3. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

3.4. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 

procedência e prazo de garantia;  

3.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 

18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

3.5.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10(dez) 

corridos, o produto com avarias ou defeitos;  

3.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação;  

3.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

3.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

3.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 

Termo de Referência ou na minuta de contrato;  

3.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

3.11. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado 

para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e 

descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 

CONTRATADA; 

3.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 

1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.13. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 

e suas alterações posteriores; 
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4.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado;  

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos, dentro do prazo estabelecido, à Contratada das Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

 

4.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivos;  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 20 de Maio de 2021 extinguindo-se em 31 de 

Dezembro de 2021,  podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la 

das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
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7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas 

só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da 

autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

8.1. O valor total previsto da presente avença é de R$ 1.330.000,00 (um milhão e trezentos e trinta mil 

reais).  

 

8.2. O pagamento deverá ser efetuado, de forma parcelada, em conformidade com a Nota de Empenho 

e/ou a Ordem de Fornecimento à Contratada, em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao 

fornecimento do material, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Gestor 

do Contrato. 

 

8.2.1. O valor para pagamento será calculado de acordo com a quantidade do produto devidamente 

fornecido. Portanto, somente se pagará  a quantidade de produto, efetivamente, fornecido. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 

repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na 

dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 451.0028 1.010 Construção e pavimentação de vias e 

Logradouros Urbanos e rurais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Pavimentação de ruas e 

logradouros, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 1.300.000,00, ficando o saldo pertinente aos 

demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 

necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

11.1. Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão Presencial n° Nº 006/2021-SRP 

do Município de Salinópolis/PA, e aos termos da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 

público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de AUGUSTO CORRÊA, como o único capaz de dirimir as 

dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 
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AUGUSTO CORRÊA-PA, 20 de Maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

    CNPJ(MF): 04.873.600/0001-15 

    CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

M. & W. PINHEIRO ASFALTO LTDA-EPP 

CNPJ n° 24.818.905/0001-31 

    CONTRATADO(A) 

 

 

Testemunhas: 

 

1._______________________________            2._______________________________ 


		2021-05-20T15:56:58-0300
	M E W PINHEIRO ASFALTO LTDA:24818905000131


		2021-05-31T09:23:49-0300
	FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA:59353678234




