
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

GABINETE DO PREFEITO 

CONTRATO Nº 086/2019 
Elaboração de Projeto Arquitetonico da Estação de transbordo de Resíduos Sólidos  
 
CONTRATO Nº 086/2019 - 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 a empresa FILIPE DOS SANTOS WAGMACKER - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.678.088/0001-84, com sede na Rua 

Rouxinol, 113 – 2º andar - Centro – Mucurici/ES, por seu representante legal, Felipe dos Santos Walgmacker, 
brasileiro, portador do RG nº. 14.371.749SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 107.076.617-81, Telefone (27) 
99804-6257, Email: filipewagmacker@gmail.com, 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 a contratação de uma empresa especializada 
em serviços de arquitetura para a elaboração de Projetos, onde necessita de estar 
elaborando uma Planilha Orçamentária, contendo planilha de quantitativos, com 
memórial de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro, cotações 
de preços  e memorial descritivo, do projeto em anexo ao processo – (Projeto 
Arquitetonico da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos), no 
Municícpio de Pinheiros/ES. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR   

Fica acordado entre as parte a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), para 

cobrir as despesas inseridas no presente instrumento, ficando o pagamento 

condicionado a prestação dos serviços, bem como, apresentação de notas fiscais e 

certidões. 

- O preço contratado não poderá ser reajustado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA  

O contrato terá duração de 90 (noventa) dias a partir da sua assinatura, ou seja, 

até o dia 02 de março de 2020, sendo permitida sua prorrogação nas hipóteses 

previstas em Lei e após Manifestação Formal da Procuradoria Municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I - A CONTRATADA disponibilizará os objeto para atender a Prefeitura Municipal 

de Pinheiros, sendo vedada, qualquer despesa para administração; 

II - A CONTRATADA deverá entregar o(s) objeto(s) ao CONTRATANTE, de acordo 

com a sua solicitação, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da comunicação; 

III - Cumprir as exigências contratuais constantes no contrato firmado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 
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II - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que 

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

podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados; 

III - Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições e 

falhas no curso da entrega do(s) objeto(s) fixando prazo para sua correção; 

IV - Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários para a entrega dos 

objetos; 

V - Exercer a fiscalização dos objetos por servidores especialmente designados. 

 

CLÁUSULA SEXTA– DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Durante a vigência deste Contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela Engenheira civil desta Municipalidade Sra. LUCIANA MENDES 

SANTOS ZANONI. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INTERVENÇÃO 

Conforme estatuído no artigo 32 da Lei 8.987/95 poderá o Contratante intervir na 

prestação dos serviços caso a CONTRATADA de azo a tal procedimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E 

TRANSPORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E 

TRANSPORTE 

GESTÃO AMBIENTAL 

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

CONTROLE DE GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO/EDUC.AMBIENTAL 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E 

INDUSTRIAIS 

P/A: 019019.1854102392.143 – CONTROLE DE GESTÃO INTEGRADA DE 

SANEAMENTO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

FICHA: 00355 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA 

JURÍCICA  

- 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
CLÁUSULA NONA – DO JUIZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE 
O presente Contrato será declarado pelo Município de Pinheiros, resolvido, extinto 

e/ou rescindido, na conformidade do que dispõe as leis n° 8.666/93 e 8.883/94, 

independente de ato ou notificação judicial, permanecendo a CONTRATADA 

responsável, civil ou criminalmente por consequências advindas das suas 

inadimplências, 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 - DAS PENALIDADES 
Caso a CONTRATADA venha desistir da prestação do serviço, objeto deste 

Contrato fica na obrigação de pagar a CONTRATANTE a importância 

correspondente a 10% (dez por cento), do valor contratado, bem como, poderá 

receber outras medidas administrativas previstas na lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DO REAJUSTE 
O presente Contrato não sofrerá nenhum reajuste. 
 
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 02 (duas) vias 

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

duas testemunhas adiante nomeadas. 

 

 

Pinheiros(ES), 02 de dezembro de 2019. 

 
 
 
MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES 

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 
 
FILIPE DOS SANTOS WAGMACKER – ME 
Filipe dos Santos Wagmacker/CPF107.076.617-81 
CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 1_______________________     2 ________________________ 


