
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00125/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS E THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE
ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME, PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Pilõezinhos - Rua
Manoel Alvino de Moura, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, CNPJ n° 08.788.903/0001-90, neste ato
representada pela Prefeita Mônica Cristina Santos da Silva, Brasileira, Casado, , CPF n° 965.969.374-
53, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO
ALBUQUERQUE - ME - Av. Dom Moisés Coelho, 76 - Torre - João Pessoa - PB, CNPJ n°
19.918.905/0001-73, neste ato representado por Thomas José Beltrão de Araújo Albuquerque (titular,
CPF n° 090.349.804-99, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

AU::'>üí.A "'RíMíAkA - ntjS funívmvjcntos do contrato:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00005/2018. processada nos
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 11/2010, de 21 de Julho
de 2010,e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para
melhor atender as necessidades da Administração Municipal ao exercício de 2018.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n° 00005/2018 e instruções da Contratante, documentos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLAUSU!.A rHRCTKA iX'.'V/\i (JR . ■'rXr; ):-

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 42.497,20 (QUARENTA E DOIS MIL
QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINT^^CENTAVOS), assim representados:

CÓDIGO DISCRIiVIINAÇÃO , UNIDADEbuANTIDADEP.UNITÁRIOí
/  1 i JOTAL84 Cabo flexivo 1,50mm ^ pç, / 20: 50,75 1 015,00

89 Caixa 4/2 / 200 0,73 146,00
91 Caixa trifásica ,/ un 5 138,00; 690,00



7-^

92 Canaleta

93 Centro de distribuição
95 Dijuntor unipolar 10
96 Dijuntor unipolar 20
97 Dijuntor unipolar 30
98 Dijuntor trifase 60
100 Eletroudo PVC 25mm
101 Eletroudo PVC 32mm
104 Grampo p/ aterramento
105 Haster p/ aterramento
107 Interruptor 2 tecla
108 Interruptor 3 tecla
112 Lâmpada eletrônica 25 W
115 Lâmpada mista 500w
118 Luminária de fibra de vidro E27
120 Reator vapor metálico 400w
122 Sqquete de porcelana E27
123 Soquete de porcelana E40
124 Soquete simples s/ chave
125 Soquete simples d chave
126 Tomada universal

127 Jornada dupla
128 Tomada + 1 tecla

129 Tomada + 2 tecla

136 Plafon

149 Reator vapor metálico 250 W

un 501 ~ 3,92 196,00
un lá 10,90 109,00
un 50" 7,25 362,50
un 50 7,25: 362,50
un soj: 7,25! 36250;
un 10 43,50] "435,00^
tb 50j^'" 5,081 ^ 2'54,ÒÒ:
tb 20: 5,5i: ÍTb,2Õ|
un 5Õi ̂ 3,60! ' 180,00'
un 5Õ! 7,5Õ] "'375,00'
un 5òr ̂ 6,53^ 326,50
un '50 " "8~,4ir "420,50
un 500!" ' 9,75! Í875,Ò0;
un 50' 34,80! 1.7"4Ó",ÒÒ;
un "200; "" 29',"9Ò|' 5.980]00!
un 100! 8Ò,0Õ! 8.000,00
un 200 1,89' 378,00
un 50; 8,12 " 406,00
un 200 1,501 "300,00,
un 200: 1,40! "'28Õ]0"Õ!
un 2ÒÕ| 3,9"Õi "7"8Õ,00!
un 5,5Õr" 275TÓ0;
un 2000! 5,"o"8'TÕ. 160,00:
un 5o: 6,53 "326,50'
Ünd ' 2ob; 2J& "552,00
Und 5õ:~" 62,00 37100,00

ClAíjSIüa, A; ■wm/- T' f'.i , ■>

contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art 65 88
5° e 6°, da Lei 8.666/93. • >

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93 mediante
comprovação documental e requerimento expresso da Contratada.

C. LAuSUí A At i .\ '^ v

PO"" conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente-RECURSOS PROPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

(.-i AljsiJLA Sr'/''-"- ■ riCt (-'ÁSoAiVtfMTíS:

efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguintemaneira. Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de adimplemento.

?rnrr^o° ^ execução do objeto ora contratado, cpnforme suas características, e que admite

Entrega; 2 (dois) dias
A

y



Ó prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2018
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA • DAS OIvVGaÇDLS DA CONTRA CANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

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

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

CLÁUSULA NONA • ijAS OBHIGAÇÕLS DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

í'" por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária etrabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante
seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

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

d - Pennitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
Tiscalizaçao ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa da Contratante;

f  contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
rTnw®®» h^abihtaçao e qualificação exigidas no respectivo processo iicitatório, apresentando acontratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLaUSU; a ÜECiiViA ■ DA AL"! í.KAÇAL; L RESCISÃO DO CON TRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes nos

T^daLef8 666/93 ® rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, Vs e

2,2!= a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressõesque se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

ULAUSUI A DÉCIMA íANDitíRA fí/\S rhNALIDADLS:

ConSo'"i"frltfH2 f as pbrigãçõès, assumidas e preceitos legais, sujeitará o
R  garantida a previa defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
valor cento) aplicada sobre o

H» Tno/ M entrega, np.inicio oü na execução do objeto ora contratado- c -
!im L í por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato' d -qualquer das penalidades cabiJçis ..fundamentadas na Lei 8.666/93 e na'Lei

!
[



CLÁUSULA DLCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Pilõezinhos - PB, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

jücn^.
DE PILOEZINHOSPREFEITUR^UNICIPAL

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

965.969.374-53

PEL0"CONTRATADO

(  THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO
ALBUQUERQUE - ME

Thomas José Beltrão de Araújo Albuquerque
(Titular
090.349.804-99


