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CONTRATO Nº 092/2019 
Aquisição de Materiais de construção. 

 

Contrato nº 092/2019 - 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/nº - 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 
empresa CONTRATANTE, e do outro lado a firma LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, com 

sede sito a na Avenida Setembrino Pelissari, nº 513 C, Sala 03, Centro – Pinheiros/ES, CEp.: 29.980-000, 
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 11.373.442/0001-08, neste ato representada por seu dirigente, Sr. 
Alexsandro dos Santos Sousa, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 085.734.967-89, e RG 93877 
MTPS/ES, 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 aquisição de materiais de construção 

para serem utilizados em manutenção e pequenas reformas nos logradouros 

públicos, cemitérios municipal e nas comunidades do município, que serão 

utilizados pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte e 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura 

Municipal de Pinheiros, e de acordo com as especificações da Licitação 

Tomada de Preço nº 009/2019. 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTES 
 
DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO: 

ITEM    QUAT DESCRIÇÃO UNID VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

09 50 Adubo MAP Und R$ 154,00 R$ 7.700,00 

17 200 Broxa n° 3 Pç R$  3,21 R$ 642,00 

43    50 Joelho Esg. 100 Pç R$  24,15 R$ 1.207,50 

69   12 Serrote Pç R$  16,25 R$ 195,00 

Valor Total   R$ 9.744,50 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

Fica acordada entre as partes a importância total de R$ 9.744,50 (nove mil, 

setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cobrir as 

despesas inseridas no presente instrumento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, TERMO ADITIVO E REAJUSTE 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, ou seja, 

a partir da  sua assinatura até o dia 30 de dezembro de 2020. 

 

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

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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Em caso de reajustamento, após o período de 12 (meses) de vigência, poderá 

ser reajustada em acordo com o Município, pela variação do IGPM da FGV, 

tendo como referência o mês de apresentação da proposta. 

Para fins de aplicação do índice do IGPM da FGV, aplicar-se-á a seguinte 

fórmula: 

Fórmula: PR = V x L1/L0 

Onde: 

PR = Parcela Reajustada; 

V = Valor básico contratual, em real, relativo ao valor do item a ser reajustado; 

L1 = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-MF, apurado pela 

Fundação Getúlio Vargas (ou outro que vier a substituí-lo) relativo ao 12º 

(décimo segundo), 24º (vigésimo quarto), 36º (trigésimo sexto), etc, mês após o 

mês da data de base de preços. 

L0 = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-MF, apurado pela 

Fundação Getúlio Vargas (ou outro que vier a substituí-lo) relativo ao mês da 

data base de preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O CONTRATADO disponibilizará os materiais para atender a Prefeitura 

Municipal de Pinheiros, sendo vedada, qualquer despesa para administração. 

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

acordo com a sua solicitação, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que o 

CONTRATANTE poderá requisitar somente os materiais que haver 

necessidades, não sendo obrigada em adquiri–los todos os licitados.   

 Os materiais deverão ser de acordo com o padrão solicitado pela Prefeitura 

Municipal de Pinheiros – ES.  

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

sua capacidade instalada; 

Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá 

providenciar alternativas para entregar o(s) material(s), nas mesmas condições 

acordadas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o recebimento da 

formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, 

sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato. 

Em caso que do(s) material(s) venha a apresentar defeitos, fica o 

CONTRATADO na obrigação de substituir o(s) mesmo(s) no prazo máximo de 

02 (dois) dias após solicitação da CONTRATANTE.  

Cumprir as exigências contratuais constantes no contrato firmado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar 

seus serviços, dentro das normas do Contrato; 
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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; 

Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e 

falhas no curso de execução da entrega do(s) Material(s), fixando prazo para 

sua correção, incluindo seus anexos e Contrato; 

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do 

objeto deste certame; 

Fornecer à contratada todos os dados necessários para a entrega do(s) 

Material(s); 

Exercer a fiscalização do(s) Material(s) por servidores especialmente 

designados; 

Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada do(s) 

Material(s), no prazo máximo de 02 (dois) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Fica desde já designado para fiscalização e acompanhamento da entrega dos 

objetos  ora adquiridos o Sr. Arlindo Lopes de Assis – Secretário M. de 

Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte e caso aconteça a substituição 

o responsável, passa a ser o sucedâneo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO JUIZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE 

Em havendo interesse público, o presente contrato pode ser alterado 

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 necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). Após 

manifestação da Procuradoria Municipal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – 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. 

 

CLÁUSULA NONA – 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  
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URBANISMO 

INFRA-ESTRUTURA URBANA 

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO 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  

 

FICHA: 00267 – 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO 

-10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS  

FICHA: 00271 – 44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 

- 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

FICHA: 00303 – 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO  

-10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS  

FICHA:0037 – 4490520000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

-10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS 

E OUTROS RECURSOS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, 

E TURISMO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER, 

E TURISMO 

EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

P/A: 018018.1236100602.051 – MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO 

MUNICÍPIO 

 

FICHA: 00127 – 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 

-1111000000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 

IMPOSTOS  - EDU 

-1113000000 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  E OUTROS (40%) 

 

PA: 018018.1236500702.047 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS 

CRECHES 

FICHA: 00167 – 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO 

-1111000000 – RECEITAS DE  IMPOSTO E DE TRANSFERÊNCIA DE 

IMPOSTOS – EDU 
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-1113000000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – OUTRAS DESPEÇAS 

(40%)  

E OUTROS RECURSOS 

  

CLÁUSULA DÉCIMA– 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, 30 de dezembro de 2019. 

 

 

MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES                  

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA                   

Prefeito Municipal                                                     

CONTRATANTE 

 

 

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME 

Alexsandro dos Santos Souza/CPF 085.734.967-89 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS:1) -_____________________________   

 

  

 

                           2) -_____________________________ 


