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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) E 
EMULSÃO ASFÁLTICA, QUE FIRMAM A O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A 
EMPRESA FAMPAV ASFALTO E PRE MOLDADOS LTDA EPP.  
 
CONTRATO N°  146/16  -   PREGÃO N° 26/16  –  PROC: 31/16  –  HOMOL: 10/05/2016 

 
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 e RG. 17.234.992, residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP,  
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 
FAMPAV ASFALTO E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o nº 
22.583.832/0002-00, estabelecida à Rodovia Raposo Tavares, KM. 552, Distrito Industrial 
de Regente Feijó, SP, CEP 19.570-000 representada legalmente, pelo senhor Luis 
Fernando Cesco, RG. 29.427.622-1,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e 
contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
Nos termos do Pregão Presencial n° 26/2016, a CONTRATANTE  firma com a 
CONTRATADA o presente instrumento para fornecimento de Concreto Asfáltico Usinado a 
Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica, conforme quantidades e especificações abaixo: 

Item Especificação Unid Quant  V. Unit V. Total 

01  CBUQ Faixa 4 Padrão DER Ton 210 320,00 67.200,00 

02 
Emulsão Asfáltica RR-2C – diluição máxima 
30% 

Litro 2.720 3,90 10.608,00 

Total do Lote R$...................................................................................................... 77.808,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 
Dá-se Ao presente contrato o valor estimado de R$ 77.808,00 ( setenta e sete mil oitocentos 
e oito reais )  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO:  

A CONTRATADA deverá no prazo máximo de 01 dia da solicitação disponibilizar os 
produtos, conforme solicitado, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 

As quantidades são estimadas e os produtos serão adquiridos de acordo com a 
necessidade da Administração podendo, portanto não ocorrer a aquisição na sua 
totalidade.  
Ser por ventura algum produto estiver em desacordo com o acima constado, a empresa 
fica obrigado de imediato a sua substituição sob pena de Rescisão Contratual e 
penalidades. 
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Os produtos deverão ser retirados por funcionário autorizado em transporte próprio do 
município mediante agendamento com 24 horas de antecedência. A mistura deverá vir 
preparada e aquecida na temperatura adequada para aplicação no mesmo dia em 
operações de tapa buracos.    Deverá vir acompanhada da respectiva nota fiscal, que 
deverá ser encaminhada ao Departamento de Compras do município. 

 
CLÁUSULA QUARTA – 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 QUINTA – 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 SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na 
classificação funcional programática: 

 
124– Crédito Orçamentário 
Órgão 02 – Poder Executivo 
02.09 – Diretoria de Obras e Serviços Municipais 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
202.32000 – Manutenção dos Serviços Públicos 
339030000000 – Material de Consumo 
01 – Tesouro 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – 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 OITAVA – 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.  
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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. 

 
CLÁUSULA NONA – 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  DÉCIMA – 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, 10 de maio de  2016. 
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Contratante:  
 MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO 

HORACIO CESAR FERNANDEZ – PREFEITO 
 
 
 
 

Contratada:  
FAMPAV – Asfalto e Pré Moldados Ltda.EPP 

LUIS FERNANDO CESCO 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 
1º____________________________________  
 
 
 
 
2º____________________________________ 


