
COHTRATO N®: 00030/2019-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PBBFBITORA MUMICIPAL DE RIACHAO
E  jOlIO c6S2« GASPARIHI JÓNIOR EIRELI, para FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachâo -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 — Centro — Riachâo — PB, CNPJ n® 01.612.770/0001—58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, Brasileiro, Divorciado, Enqenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 — Casa — Centro — Riachâo — PB, CPF
n® 486.330.974-00, Carteira de Identidade n® 935-081 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado JÚLIO CÉSAR GftSPARINI âJÓMlOR BlBELl - AVENIDA HEITOR LOCftTTO, 750
-  CALAMTE - rgnRAL - SP, CSPJ n» 08.973.569/0001-45, neste ato representado por Genildo
Alves de França, Braailexro, Casado, Representante Cgnercxal, residente e donicxlxado na Rua
Major José de ̂ i^Toa, 51, Casa — Centro — João Pessoa — PB, CPF n' 204.289.794—91, Carteira de

n» 555.422 SSP/PB, doravamte sisgalesmente CCTITRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00007/2019, processada nos
termos da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 006/2007, de 07
de Agosto de 2007, 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CCRITRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição
Municipio de Riachão/PB.

e Instalação de Equipamentos Esportivos no

O  fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada. Pregão Presencial n® 00007/2019 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficara fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição;
e será realizado na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 93.810,00 (NOVENTA B TRÊS BIIL
E OITOCENTOS E DEZ REAIS).

OÕD. DISCR1MIHAÇAD MBRCA UHID. QUANT.P.UHIZARIÕ P. TOTAL

Adução e Abdução de Braços com as seguintes FL£!X
especificações mínimas: Fabricado com tubos de açcEQUIPMENT
carbono de no mínimo 3 H x 3,75 tnm ; 2 x 2,00 mm.
Chapas de aço carbono coti no mínimo 4,75mm para ponto de
fixação do equipamento e 2 tom para banco e encoste
estampados com bordas arredondadas. Parafusos e porcas
de fixação zincadas. Taiiq>ão embutido interno em plástico
injetado de no mínimo 3 Ü com acabamento esféricc
acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se
tratamento de superfície a base de fosfato; película
protetiva de resina de poliester termo-endureclvel
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático,
solda mig.

UNIDADE 2.380,00 7.140,00

Adução e Abdução de Pernas com as seguintesl FLEX
especificações mínimas: Fabricado ccti tubos de açcEQUIPMENT
carbono de no mlnimo3 M x 3,75 mm; 2 x 2mm; 1 H x
1,50 mm; 1x2 mm. Ttibo trefilado SCHEDULLE 80. Chapas

de aço carbono com no mínimo 4,75 mm; 1,90 mm. Tampão em
plástico injetado de no mínimo no mínimo 3 1/2.
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte
a laser com parafusos de fixação zincados de no mlnimc
5/8 X 1 H e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes

de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e
porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços con
rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de
fosfato; película protetiva de resina de poliester
termo-endureclvel colorido com sistema de deposição de
pó eletrostático.

UNIDADE 2.380,OC 7.140,00

Barra Alta Giratória Dupla com as seguintes FLEX
especificações mínimas: Fabricado com tubos de açcEQUIPMENT
carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 H x 3,75 mm; 2 x 2
um; 1 x 1,50 mm; M x 1,20 mm. Barras chatas de no mlnimc
3/16 X 1 H . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 tm
para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação dc
conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamentc
de superfície a base de fosfato; película protetiva de
resina de poliester termo-endureclvel colorido coir
sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig

UNIDADE 1.980,00 5.940,00








