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CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 012/2018

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E
NOTEBOOKS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DOS PARLAMENTARES

E ADMINISTRATIVO DESTE PODER

LEGISLATIVO QUE ENTRE Si CELEBRAM

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
E  A EMPRESA LOJA IMPACTO

INFORMÁTICA LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.773.216/0001-15, com sede
nesta cidade, na Rua das Mangueiras, n" 10, Centro, neste ato representado por seu
Presidente, Vereador José Ferreira Barres Filho, brasileiro, casado, portador do CPF sob
o no 117.456.141-68 e RG sob o n° 1.516.549 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua
Dom Bosco, n° 354, bairro Senador, Araguaína/TO, doravante designada
CONTRATANTE, e a EMPRESA LOJA IMPACTO INFORMÁTICA LTDA - ME, localizada
na Avenida Castelo Branco, n° 1.513, Setor Brasil, Araguaína/TO, inscrita no CNPJ n°
13.319.605/0001-91, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado por
Mauríliio Rodrigues de Oliveira, portador do RG n° 701.356 SSP/TO 2° via e inscrito no
CPF n° 011.445.971/10, têm entre si, justo e avençado o presente Contrato de
Fornecimento, pelas normas da Lei Federai n° 8.666/93 e posteriores alterações e Lei
Federal rf 10.520, do Processo de Licitação por Pregão n° 005/2018 e pelas condições
que estipulam a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Computadores e Notebooks
para atender as necessidades dos parlamentares e administrativo deste Poder
Legislativo.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÁO

3.1. Vinculam-se ao presente Contrato, todas as regras e condições estabelecidas na
Proposta de Preço da CONTRATADA, no Edital do Pregão Presencial n° 005/2018 e seus
Anexos, que passam a integrar este Instrumento.

Parágrafo único. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, no todo ou em
parte das regras estabelecidas no Edital, sob pena de sofrer as sanções legais.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de RS 3.988,0|^ (três mil
novecentos e oitenta e oito reais).
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Segue quadro descritivo dos quantitativos e vaiores dos itens:

ITENS, QUANTITATIVOS E PREÇOS
COMPUTADORES DE MESA E NOTEBOOKS

ITEM QTD ÜND DESCRIÇÃO
MARCA/

MODELO

VALOR

ÜNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

2 01 UND

NOTEBOOK de 14" Com tela HD

Processador

Intel® Core™ I5-7200U

Memória

4GB, DDR4
Disco Rígido (HD)
1TB

Placa de vídeo'

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620
Windows 10

lenovo

R$ 2.670,00 R$ 2.670,00

4
02

ÜND

MONITORES DE 21,5"
Configurações Mínimas:
Resolução FullHD, Alto Contraste,
Plug&Play, DP + DVI + VGA, Widescreen
formato 16:9, Tipo de tela LCD TFT IPS
LED, Resolução máxima 1920x1080 @
60Hz, apoio da base removível, inclinação (-
3° ~+ 20), ajuste de altura (11 cm) e Pivot
(90°).

positivo

R$ 659,00 R$ 1.318,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 3.988,00

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Entregar equipamentos originais do fabricante, acondicionado adequadamente, de
forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal
discriminando o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.

5.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas.

5.4. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em
bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com
as especificações da nota de empenho.

5.5. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Araguaína
ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.

5.6. Efetuar a entrega dos equipamentos após o recebimento da Ordem de Fornecimento e
Serviço no prazo legal.

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a:
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6.1.1 Exercer gestão, controle, administração e fiscalização do contrato assinado
com a CONTRATADA para a realização do objeto de que trata este Termo de Referência;

6.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os
equipamentos adquiridos e promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados;

6.1.3. Processar e liquidar a nota fiscal correspondente, através de Ordem Bancária;

6.1.4. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;

6.1.5. Acompanhar a entrega dos equipamentos, através do fiscal indicado pela
Câmara Municipal de Araguaína.

CLÁUSULA SÉTIMA- RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

7.1 Observado o disposto no art. 73 da Lei n° 8.666/93, os equipamentos serão recebidos
e serão verificados em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização para fins de
liberação do pagamento das Notas Fiscais e do início da contagem do prazo da garantia.

7.2 Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento
dos equipamentos, serão indicadas as eventuais correções e complementações
consideradas necessárias ao recebimento definitivo;

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Constante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa
decorrente da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas

01.031.2032.1.133 e elementos de despesas 44.90.52.35.

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE ENTREGA

9.1 O prazo máximo para entrega dos equipamentos, objeto deste Termo de Referência,
será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal pela Contratada.

10.2 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal apresentada pela Contratada.

10.3 O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

A
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10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

10.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

10.8 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

11.1 O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2018, nos termos do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A execução da entrega dos equipamentos será acompanhada por sen/ldor
indicado pela Câmara Municipal de Araguaína.

12.2 Ao servidor designado pela Câmara Municipal de Araguaína, caberá o
acompanhamento, a fiscalização do contrato e a atestação da nota fiscal correspondente
aos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93,
com a apresentação das devidas justificativas.

CLÃUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ^
14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação;
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a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

14.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções;

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até cinco anos;

14.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6 As muitas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

14.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
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15.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

15.5. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

15.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

15.7. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO

16.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de
Araguaina, Estado do Tocantins, que é condição indispensável para sua eficácia,
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro
de Araguaina/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02
(duas) vias de Igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Araguaina/TO, 20 de Novembro de 2018.

CAMARA Í^UNI^ÁL DE ARAGUAINA
CNPJ sob o n" 02.773.216/0001-15

José Ferreira Barros Filho

Presidente Vereador

CPFn'^ 117.456.141-68

Contratante

X„JL'-aJ4 ò. d
LOJA IMPACtO INfÒRMÁTICALOJA IMPACTO INf ORMATICA LTDA - ME

CNPJ n° 13.319.605/0001-91

Maurillio Rodrigues de Oliveira
CPF n° 011.445.971/10

Contratada
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TESTEMUNHAS:

NOME

iMUNHAS:

CPF: 0 1^4 "Qè

NOME: ^ c5^

CPF:_ n^í 1-0^
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 013/2018

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E
NOTEBOOKS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DOS PARLAMENTARES

E ADMINISTRATIVO DESTE PODER

LEGISLATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
E A EMPRESA UP DISTRIBUIDORA

COMERCIO ATACADISTA DE

EQUIPAMENTO PARA USO ODONTO

MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a CAMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, inscrita no CNPJ sob o 02.773.216/0001-15, com sede
nesta cidade, na Rua das Mangueiras, n"" 10, Centro, neste ato representado por seu
Presidente, Vereador José Ferreira Barres Filho, brasileiro, casado, portador do CPF sob
o no 117.456.141-68 e RG sob o n° 1.516.549 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua
Dom Bosco, n° 354, bairro Senador, Araguaína/TO, doravante designada
CONTRATANTE, e a EMPRESA UP DISTRIBUIDORA COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTO PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME, localizada na
Rua Vereador Falcão Coelho, n° 1559, centro, Araguaína/TO, inscrita no CNPJ n°
30.557.253/0001-21, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado por
Roberto dos Santos Machado, portador do RG n° 687.447 e inscrito no CPF n°
004.201.221-09, têm entre si, justo e avençado o presente Contrato de Fornecimento,
pelas normas da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações e Lei Federal n° 10.520,
do Processo de Licitação por Pregão n° 005/2018 e pelas condições que estipulam a
seguir;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Computadores e Notebooks
para atender as necessidades dos parlamentares e administrativo deste Poder
Legislativo.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÁO

3.1. Vinculam-se ao presente Contrato, todas as regras e condições estabelecidas na
Proposta de Preço da CONTRATADA, no Edital do Pregão Presencial n° 005/2018 e seus
Anexos, que passam a integrar este Instrumento.

Parágrafo único. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, no todo ou em
parte das regras estabelecidas no Edital, sob pena de sofrer as sanções legais.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
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4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 67.978.00 (sessenta
e sete mil novecentos e setenta e oito reais).

Segue quadro descritivo dos quantitativos e vaiores dos itens:

ITENS, QUANTITATIVOS E PREÇOS
COMPUTADORES DE MESA E NOTEBOOKS

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO
MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (RS)

1 18 UNO

NOTEBOOK 2 em 1 de 14" Tela HD

Multitouch

Processador

Intel® Core^" Í5-7200U
Memória

4GB. DDR4
Disco Rígido (HD)
1TB

Placa de vídeo'
Placa de vídeo Intel® HD Graphics 620
Windows 10

LENOVO

R$ 3.380,00 R$ 60.840,00

COMPUTADORES DE MESA

MEMÓRIA RAM:
Configurações Mínimas 4GB DDR 3
PROCESSADOR:

Configurações Mínimas Processador core 15.
GABINETE NO MODELO:

3 02 UND

Configurações Mínimas:
(SmallFormFactor(SFF)- Orientação
horizontal e vertical).
Botão liga/desliga e reset, Conectores
frontais USB, Conectores de áudio, LEDs
frontais Indicando atividade do disco rígido,
equipamento ligado e Standby, alto falante
interno.

HD 500 7200RPM.

3GREEN

R$ 2.850,00 RS 5.700,00

5 02 UND

NOBREAK 1400VA COM FILTRO DE

LINHA.

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:
08 saldas de tomadas, filtro de linha com 04
tomadas.

TS-SHARA

R$ 719,00 R$ 1.438,00

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 67.978^

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ^

5.1. Entregar equipamentos originais do fabricante, acondicionado adequadamentei 'âe
forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal
discriminando o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.

5.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas.
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5.4. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em
bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com
as especificações da nota de empenho.

5.5. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Araguaína
ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.

5.6. Efetuar a entrega dos equipamentos após o recebimento da Ordem de Fornecimento e
Serviço no prazo legal.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O Contratante, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a:

6.1.1 Exercer gestão, controle, administração e fiscalização do contrato assinado
com a CONTRATADA para a realização do objeto de que trata este Termo de Referência;

6.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os
equipamentos adquiridos e promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados;

6.1.3. Processar e liquidar a nota fiscal correspondente, através de Ordem Bancária;

6.1.4. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;

6.1.5. Acompanhar a entrega dos equipamentos, através do fiscal indicado pela
Câmara Municipal de Araguaína.

CLÁUSULA SÉTIMA- RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

7.1 Observado o disposto no art. 73 da Lei n° 8.666/93, os equipamentos serão recebidos
e serão verificados em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização para fins de
liberação do pagamento das Notas Fiscais e do início da contagem do prazo da garantia.

7.2 Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento^
dos equipamentos, serão indicadas as eventuais correções e complementaçõés
consideradas necessárias ao recebimento definitivo; C_

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

8.1. Constante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa
decorrente da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas
01.031.2032.1.133 e elementos de despesas 44.90.52.35 e 44.90.52.30,

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE ENTREGA
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9.1 O prazo máximo para entrega dos equipamentos, objeto deste Termo de Referência,
será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal pela Contratada.

10.2 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal apresentada pela Contratada.

10.3 O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

10.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

10.8 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

11.1 O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2018, nos termos d
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A execução da entrega dos equipamentos será acompanhada por servidor
indicado pela Câmara Municipal de Araguaina. \;
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12.2 Ao servidor designado pela Câmara Municipal de Araguaína, caberá o
acompanhamento, a fiscalização do contrato e a atestação da nota fiscal correspondente
aos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93,
com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação;

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

14.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até cinco anos;

14.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo <
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dezí"'.
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade \
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.
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14.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notlficando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

15.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

15.5. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

15.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

15.7. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO

16.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de
Araguaina, Estado do Tocantins, que é condição indispensável para sua eficácia,
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro
de Araguaina/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, ás quais, depois de
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.\
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Araguaína/TO, 20 de Novembro de 2018.

GAMARA MUNf^AL DE ARAGUAÍNA
CNPJ ãob-a'rf 02.773.216/0001-15

José Ferreira Barres Filho

Presidente Vereador

CPFn° 117.456.141-68

Contratante

UP DISTRIBUIDORA COMERCJJ^^AGADISTA DE EQUIPAMENTO PARA USO
ODONTO MÃlCO HOSPITALAR LTDA - ME

^PJ n° 30.557.253/0001-21
'Roberto dos Santos Machado

CPF n° 004.201.221-09

Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME:

iMUNHAS:

: V^ÍmIUI lO.
CPF: ^ 6 / • 9,0

NOME: (iH!^/\fAÍA(ÍI/0 f\cí^(in^ ã
CPF: € .V -"il qp V "ZO
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