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CONTRATO Nº 083/2019. 
Aquisição de Material - Massa Asfáltica. 

 

Contrato n° 083/2019, que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE PINHEIROS–ES, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.174.085/0001-80, com endereço na 
Av. Agenor Luiz Heringer, 231, centro, Pinheiros/ES neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, o Sr. ARNÓBIO PINHEIRO SILVA, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado 
sito a Rua Louzival Carvalho, s/n°, Centro - PINHEIROS – ES, portador do CPF n° 016.986.327-11 e 
carteira de identidade n° 107.703-6/SSP-ES, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
e do outro lado a firma PAVBAHIA TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA, com sede Parque Petrópolis 
– Dias D’Ávila – Bahia/BA – Cep.: 42.850-000, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 14.966.681/0001-51, 
email – pavbahia@pavbahia.com.br – telefone: (71) 3369-7466 – 99737-9391 neste ato representada 
pelo Sr Ideo Barbosa da Paz, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 337.604.115-68, e legalmente 
habilitado, que subscreve, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam  entre si o 
que segue, mediante as cláusulas e condições abaixo, bem como as normas estabelecidas pela Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato aquisição de Material de Massa Asfáltica 

Usinada a Quente para Aplicação a Frio a Base de CAP, não Emulsionada, 

Composto de Agregado Pétreo de Granulometria Específica, para reparar e prevenir 

os buracos existentes em algumas ruas e avenidas asfaltadas nessa Municipalidade.   

 
DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO: 

 
ITM 

 
UND 

 
QTD 

 
ESPECIFICAÇÕES 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 
 
 

01 
cota 

reverv
ada 

 
 
 
 
 

SC 

 
 
 
 
 

1.000 

Reparador de pavimento asfáltico, usinado a 
quente para aplicação a frio, preparados com 
agregados pétreos, CAP 50/70 modificado por 
aditivo retardador de cura. Podendo ser estocado 
por até 24 (vinte e quatro) meses, capaz de ser 
aplicado em buracos com água e em períodos de 
chuva, sem a perda de sua coesão e aderência 
ao pavimento antigo, dispensando pintura de 
ligação. Embalado em sacos de ráfia de 25(vinte 
e cinco) kg. 

 
 
 
 
 

R$ 23,85 

 
 
 
 
 

R$ 23.850,00 

 
 
 
 
 
02 

cota 
Princi

pal 

 
 
 
 
 
SC 

 
 
 
 
 
4.000 

Reparador de pavimento asfáltico, usinado a 
quente para  aplicação a frio, preparados com 
agregados pétreos, CAP 50/70 modificado por 
aditivo retardador  de cura. Podendo ser estocado 
por até  24(vinte e quatro) meses, capaz de ser 
aplicado em buracos com água e em períodos de 
chuva, sem a perda de sua coesão e aderência 
ao paviamento antigo, dispensando pintura de 
ligação. Embalado em sacos de ráfia de 25(vinte 
e cinco) kg. 

 
 
 
 

R$ 23,85 

 
 
 
 

R$ 95.400,00 

VALOR TOTAL R$ 119.250,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
Fica acordado entre as partes  a importância de R$ 119.250,00 (cento e dezenove mil 
duzentos e cinquenta reais), para cobrir as despesas inseridas no presente 
instrumento. 

mailto:pavbahia@pavbahia.com.br
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O preço contratado não poderá ser reajustado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, TERMO ADITIVO E REAJUSTE 
O presente contrato vigorará a partir da sua assinatura, ou seja, até o dia 08 de 

novembro de 2020, estando incluído na vigência o prazo para pagamento dos 

serviços que serão prestados. 

O presente contrato poderá ser aditivado obedecendo ao Inciso IV, do Art. 57, da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como, renovação por iguais 

períodos, a critério da Administração e após manifestação formal da Procuradoria 

Municipal.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
- O CONTRATADO disponibilizará os materiais para atender a Secretaria Municipal 

de Agricultura, Meio Ambiente Obras e Transporte desta Municipalidade e sendo 

vedada qualquer despesa para administração; 

- Respeitar fielmente os prazos de entrega, e no caso de eventual atraso, comunicar 

ao setor Administrativo da Secretaria no prazo Maximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento; 

- Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais 

resultantes da adjudicação do objeto desta ata de registro de preços; 

- Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes 

do fornecimento do objeto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de 

seus empregados; 

- Responsabilizar-se por eventuais ônus omissões ou erros na elaboração de 

estimativa de custos para o fornecimento do objeto desta ata; 

- Responder pelos danos causados diretamente à administração pública ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto. 

- Não transferir o objeto deste contrato a terceiros, sob nenhum pretexto, sob pena 

das sansões na legislações pertinente; 

- Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(s) 

em que se verifique(m) danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar 

a substituímos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação que 

lhe for entregue oficialmente; 

- Respeitar fielmente os prazos de entrega do objeto licitado, e no caso de eventual 

atraso comunicar ao setor administrativo da Secretaria requisitante, no prazo (vinte e 

quatro) horas que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que 

impossibilitem o seu cumprimento. 

- Não será admitida recusa do(s) material(s) em decorrência de sobrecarga na sua 

capacidade instalada; 

- O CONTRATADO deverá entregar o(s) material(s) ao CONTRATANTE, de acordo 

com a sua solicitação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir da comunicação 
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no que se refere a 1° pedido da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente,Obras e 

Transporte, e posterior de acordo com o Cronograma (anexo), uma vez que o 

CONTRATANTE poderá requisitar somente os materiais que haver necessidades, 

não sendo obrigado em adquirir todos os itens e quantidades licitados; 

- Para os materiais, a contratada após a realização da entrega deverá fornecer uma 

via do comprovante, constando, setor (Secretaria), nome do servidor com assinatura, 

quantitativo, valor e data; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

- Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus 

serviços, dentro das normas do Contrato; 

- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências do Contrato, do objeto contratado; 

- Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

- Fornecer à contratada todos os dados necessários para a execução do serviço; 

- Exercer a fiscalização dos serviços realizados, por servidores designados por cada 

secretaria;  

- Receber o objeto deste contrato e atestar as respectivas Notas Fiscais em 

conformidade com as condições estabelecidas neste contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir as cláusulas do presente contrato, além da 

rescisão, fica na obrigação de pagar à CONTRATANTE a importância 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor deste contrato. 

 
CLÁUSULAS SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

O Fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar a redução do seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior aquele praticados no mercado; e 

d) Sofre sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do Art. 87, da Lei n° 8.666/93, 

ou no Art. 7º  da Lei 10.520/02; 

e) O cancelamento do registro nas hipóteses nas letras a, b e d, deste capitulo, será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento do 

contrato devidamente comprovados e justificados 

a) Por razão de interesse publico; e 
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b) A pedido do fornecedor. 

 
CLÁUSULAS OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Fica desde já designado para fiscalização e acompanhamento dos serviços ora 

contratados os servidores designado pelas Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 

Ambiente Obras e Transporte, ou seja, Sr. Carlos Roberto e Silva e Wanderlei 

Lacerda Fernandes e caso aconteça a substituição o responsável, passa a ser o 

sucedâneo. 

 
CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO JUIZO DE CONVENIÊNCIA E 
OPORTUNIDADE 
Em havendo interesse público, o presente contrato pode ser alterado através de 

Termo Aditivo unilateralmente para melhor adequação às suas finalidades, 

respeitados os direitos da CONTRATADA. Fica desta forma, a CONTRATADA 

obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

E após manifestação formal da Procuradoria Municipal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas deste Contrato, correrão por conta das dotações orçamentária do 

orçamento do exercício de 2019 e caso necessário para o exercício de 2020. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E 

TRANSPORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E 

TRANSPORTE 

URBANISMO 

INFRA-ESTRUTURA 

MANUTENÇÃO E EXP. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE SANEAMENTO E 

OBRAS PÚBLICAS 

P/A: 0019019.1545101501.039 – REPAROS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 

AVENIDAS 

FICHA: 00260-33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO 

- 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

  

E OUTROS RECURSOS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração para 

atender interesse público, bem como nos casos abaixo: 

a)- o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

b)- a instauração da insolvência civil; 
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c)- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiros/ES, para dirimir todas as dúvidas que 

por ventura surgirem no cumprimento do presente contrato, que não tenham 

condições de serem elucidadas amigavelmente. 

 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual forma e teor, para que surtam os efeitos legais desejados, na presença de 

duas testemunhas adiante nomeadas. 

 

Pinheiros/ES, 08 novembro de 2019. 

 
 
 
 
MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES                 
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA                          
Prefeito Municipal                                                                    
CONTRATANTE 
 
 
 
 
PAVBAHIA TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA  

Ideo Barbosa da Paz/CPF: 337.604.115-68 

CONTRATADA        
 
 
 
TESTEMUNHAS: 1).______________________________ 
 
 
 
 
                             2).______________________________ 

 
 
 

 


