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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N 047/2017/PMA 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA 

REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS  
 
 

Que fazem, de um lado o MUNICIPIO DE ARVOREDO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Rua do Comércio, 183, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

95.995.247/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício ALCEU 

ANTONO SOMENSI, brasileiro, casada, inscrição no CPF sob o nº 385.061.499-91, 
portador da cédula de identidade nº 456.716, expedida pela SSP/SC doravante neste 

instrumento contratual identificação apenas como MUNICÍPIO, e de outra parte,  LENOIR 

SANSIGOLO, brasileiro, agricultor, inscrição CPF sob n° 551.583.159-49, carteira de 
identidade nº 1.878.511 residente e domiciliado na Linha São Luiz, interior do Município de 

Arvoredo(SC),   adiante identificado apenas como VENDEDOR, ajustam e celebram o 
presente Termo de Contrato que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e pelas Cláusulas e condições seguintes: 

      

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto desta contratação administrativa a aquisição de cascalho em área de 
3.759,00² (três mil setecentos e cinqüenta e nove metros quadrados), localizado na 

propriedade do VENDEDOR, em parte de imóvel rural inscrito sob a matricula 14.120,  do 
Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Seara, Santa Catarina, 
conforme croqui de localização anexo a este contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE RETIRADA DO CASCALHO E SUA 

FINALIDADE: 

2.1. A retirada do cascalho, será feita pelo MUNICÍPIO, conforme a necessidade e 
demanda existente, estando apto a utilizar do material adquirido a partir da assinatura 
deste instrumento. 

2.2. A utilização do material adquirido será para revestimento de estradas vicinais que 
constituem a malha viária do Município e para utilização em acessos à propriedades rurais 
ou junto à benfeitorias produtivas.                 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE RETIRADA DO MATERIAL 
 
3.1. O presente contrato tem sua vigência a partir da assinatura deste instrumento 
contratual. 
 

3.2. Por se tratar de material não perecível, o MUNICIPIO, permanecerá com o direito de 
remoção e retirada o cascalho, objeto deste contrato, em qualquer data após o término de 
sua vigência, até a total remoção do material adquirido. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
 

3.3.  Executados e realizados todos os itens deste contrato, especialmente os itens 3.1 e 
3.2, o proprietário a justo titulo, terá restituído o local, podendo executar os serviços e 
obras de reparação ambiental, conforme for o caso. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 
 

4.1. O valor avençado no presente contrato é de R$7.900,00 (sete mil e novecentos 

reais), pela execução total do objeto constante neste.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será efetuado no dia 10 de outubro de 2017, na conta corrente junto ao 
Banco do Brasil Agencia: 0753-3 C/C: 11.671-8, de titularidade do vendedor.  

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 

 
6.1. O valor contratado será fixo durante a vigência do contrato.     
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1. A presente despesa será consignada na ação orçamentária: 04.01.26.782.0011.2.020 
– Atividades Gerais de Infraestrutura Rodoviária 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

 

8.1. O MUNICÍPIO, na execução do objeto contratual tem as seguintes obrigações: 
 
I – cumprir e fazer cumprir as disposições deste instrumento contratual; 
II – extrair o cascalho observando as normas técnicas, de segurança e outras aplicáveis à 
matéria; 
III – utilizar o cascalho extraído exclusivamente nas atividades de infra-estrutura rodoviária 
e para o provimento viável dos acessos às propriedades rurais e à benfeitorias produtivas, 
ou, ainda, à sede de entidades comunitárias, sociais, esportivas, culturais, ou a próprios 
públicos; 
IV – prover o pagamento, nos termos estabelecidos na Cláusula Quinta deste Contrato. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR: 

 

9.1 O VENDEODRE, na execução contratual tem as seguintes obrigações: 
 

I – Permitir ao MUNICÍPIO livre o acesso permanente à toda extensão da área constante 
conforme consta no croqui anexo ao presente; 

II – Reservar o direito ao MUNICÍPIO a previsão previsto no item 3.2. da Clausula 
Terceira. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

 

10.1 Havendo inadimplência das obrigações por parte do VENDEDOR este será 
penalizado com: 
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I – advertência; 
II – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total desta contratação. 
 

             

        CLÁUSULA  DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindo em função do não cumprimento de 
cláusulas constantes no mesmo. 
 
11.2. Em caso de rescisão contratual aplicam-se, no que couber as disposições 
constantes nos Art. 77,78,79 e 80 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 

11.3. Em caso de rescisão administrativa o VENDEDORE, reconhece os direitos da 
Administração na forma dos Art. 55, IX, c/c Art. 77 da Lei 8.666/93. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seara (SC) para dirimir qualquer dúvida referente 
ao contrato. 

 
 
Arvoredo/SC, em 04 de outubro de 2017. 
 
 

_______________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 

ALCEU ANTONIO SOMENSI – Prefeito Municipal em Exercício  

 
 

___________________________________________________________ 

LENOIR SANSIGOLO  

VENDEDOR 
 
 
__________________________________ 

Nome: Jacir Nardi 
CIC/CPF: 119.394.428-77 

 
__________________________________ 

Nome: Edson Ezequiel Battiston 
CIC/CPF: 059.220.459-39 
Vistas 
 
 
________________________ 

Dr. Vilson de Souza 
Assessor Jurídico OAB/SC 7829 
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