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ESTADO DA PARAÍBA

PRETEiTURA iViuRiCiPAL DE PILÕEZINHGS
gâbínete da PREFEÍTÀ

TERMO DE CONTRATO N° 10064/2018.

Peio_ presente instrurnento parücuiar de contrato, cie uni lado. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PILÕEZINHOS - Rua iVianoei .Aivinu üe Moura 56 - Centro • Piiõezinhos/PB, CNPJ n° 08.788.903/0001-90,
nesie ato represeiUada pela Pieleita Momca Cristina Santos cia Silva, CPF n" 965.969.374-53, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ADEMIR LOURENÇO DE
AMORIM inscrita no CNPj cie n"^ 26.601.495/0001-06, situada no Sítio Utinga, zona rural de Mulungu/PB -
CEP; 58354-000, neste ato representada por Ademir Lourenço de Amorim, Proprietário, portador do CPF de
n" 042.315.584-70, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ÜBJLEiO

ieiíTiC ue Muesão a Ata cie ieuiSti j ue preços ir 028/2017 cio Pregão Presenciai SRP n" 031/2017 da
Preieiiura Municipai de Sooraao/PB. coníorme extrato da Ata cie Registro de Preços publicada na imprensa
oficiai lüdo em conformidade ao amparo contido no Decreto n." 7892. de 23 de Janeiro de 2013, Decreto n°
34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, para Conirataçào de empresa para fornecimento de
Fogos de Artifícios para abrilhantar as festividades e eventos realizados pela Administração Municipal.

Parágrafo tJnicü: Este instrumento de contrato nâo obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
adquini ioiaimenle o objeto coniicitado podendo ocorrer licitação especifica para aquisições diversas,
observada a legislação peilinenlo sendo assegurada preferencia do objeto ao detentor do registro, em
iguaidacie dc conuivOes

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO CONTRATADO.

Os Preços regisiiados e ooiuraiados dos materiais da Pessoa Jurídica são os seguintes:

VENCEuOix /xDEíViiR l.OUiuEiuTÜ 'di- /nívíORíM
CNPj: 26.GU1 490/000 i-uü

ilElVi ESPECirlCAÇAü iVIARCA ÜNID. QüANT.P.UNIT. P.TOTAL

01 rUGUEVE riícOS 12X1 cx com 06 unidades OURO Ca 1000 19,80 19.800,00
02 .^OGUETE TIROS 19x4 cx com üG unidades OURO Cx 100 29,70 2.970,00
03 FOGUETE REPRISE DE CORES cx com Ü60UR0 Cx 100 28,50 2.850,00

unidades

04 GIRANDO LA 1080 lii-os OURO Cx 50 299,00 14.950,00
05 GiRÂNDOLA 1080 TIROS MISTA OURO Cx 30 348,00 10.440,00
06 TORTA UFC 1-iü TUBOS 1.5 CORES OURO Cx 5 1 488,00 7.440,00
07 KIT [MORTEIRO 12 TUBOS DE ;T OURO Cx 10 448.00 4.480,00

KiT MORTEIRO 06 TUBOS üE 4 OURO Cx 10 635.00 6.350,00

69.280,00

Valor cotai R$ 69.280,00 (Sessenia e Novg Mil Duzentos e Oitenta Reais}.

Durarue o |:ncizo ue vaiidade uesu..- i ERMO DE CONTRa\TO, vigorará a proposta cie preços para o Registro
de Preços 3pie.somada poia o;i ij^rosa t./oriüdo no qua! a Contratada estará obrigada a prestar os serviços
ao Ccmiaianii;; scmpic [..o; i .;: •vxiyiuo ua víUí.uííOúUv- preterioida e clemro das especificações
rofericins na O::tocev:=../;-:v- oo presente coiuraio

J
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CLÁUSULA TERCEIRA ~ DA DOTAÇÃO ORÇAIVIENTARIA

RECURSOS PRÓPRiOS / FEDERAIS I OUTROS:

Dotação consignada no orçarnenio vigente
Eleineiilo de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo aos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusiiias do presente coniiato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente os fornecimentos num prazo de até 30 (trinta) dias após o pedido, descritos na
CiáLíSLila correspondente do presente contrato, dentro dos melliores parâmetros cie qualidade estabelecidos
para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados:

b - Responsabiiizai-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
írabainisls, bem como por iodas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado:

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos,

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados:

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou doio na execução tío contraio, não excluiíido ou redLíZ'.indo essa responsabilidade a fiscalização ou
o acompaníiamenio peio órgão interessado:

í  - Não ceder íí ansiei ir ou sub-coníratai . no todo oli em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conliecimenío e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitaçao e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contraíanie os ciocumentos necessários, sempre que solicitado.

^  CLÁUSULA QUiNTÀ - Da VlGÉhCiA

O prazo de vigência do presente Contraio será até 31 de Dezembro de 2018.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS

O pagamento será efetuado mediante crédito ern conta correnle da contratada, por ordem bancária, em até
30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas as mesmas condições
iniciais de iiabiliicição.

CLÁUSULA SÉTIMIA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser allerado. unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Ari. 65 e será rescirídido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79
da Lei 8.666/93.



o Contraiauo íica obriyado a ace-iiar nas iviesmas condições contraluais, os acréscimos ou supressões que
se Íizereíri necessários, ale 2õ% (vinte e cinco por cento) do vaior iniciai atualizado do contrato, e, no caso
de reforma de equipanienlo, ale o limite de õO% (cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA oitava - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguiiues penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência: b - muita cie mora cie 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por
dia de aticiso na entrega, r^o üiido ou na execução do objeto ora contratado: c - multa de 10% (dez por
cento) sobre o vaior contraiado pela inexecuçâo total ou parcial cio contrato; d - simultaneamente, qualquer
cias penaliciades cabíveis iundarneiiladas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02

CLÁUSULÂ SÉTiMÂ ~ DO FORO

O Foro da Cidade de Piiôezinhos/PB. será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir
no cuiTipriiTiento cias obrigações aqui estabelecidas.

E. por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de
iguai teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Pilõezinhos, 15 cie Janeiro de 2018.

PREFEITURA ̂ ijURíCíPAL ErEíPILOEZINHOS
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