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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E 

MOTORISTA, CONFORME AS CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL 

E SEUS ANEXOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA E A 

EMPRESA 	 , MEDIANTE AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES SEGUINTES: 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°. 02.773.216/0001-15, sediada na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, 
Araguaina/TO, CEP: 77.804-110, neste ato representado por seu Presidente, Vereador  
Gideon  da Silva Soares, portador da Carteira de Identidade n° 	e inscrito no CPF/MF 
sob o n°  	, residente e domiciliado em Araguaina - TO, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa 	, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF n° 	 , estabelecida na   representada 
Por 	 , (qualificar), portador da Carteira de Identidade n° 	 e 

inscrito no CPF/MF sob o n° 	, residente e domiciliado 	,doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços 
decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N° 	, regido pelas Leis federais n.° 8.666, de 21 
de junho de 1993, n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações, constante do Processo n° 	/2021, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de locação de veículos, sem fornecimento de motorista e 
combustível, visando atender às necessidades da Câmara municipal de Araguaina, 
oriunda do pregão presencial n° ____/2021, conforme condições e especificações 
constantes no Processo n.° 	/2021. 

1.2. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO COMPREENDERA 

1.2.1. Locação de uso continuo, sem motorista, com quilometragem livre; 

1.2.2. Manutenção preventiva e corretiva dos veículos para todos os veículos locados; 
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1.2.3. Todos os veículos locados à  Camara  Municipal de Araguaina - TO deverão ter no 
máximo 01 (um) ano de fabricação. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA FORNECEDORA 

2.1. 0 valor do presente contrato é de em R$ 

Item Qtd. Und. 
Veiculo 

Tipo Descrição  Minima  
Valor Locação 
Mensal Unitário 

Valor Locação 
Total Mensal (sobre 

a qtd. Veículos 
Total.) 

Valor Locação 
Total Mensal Por  

Ano 

2.2. A forma de execução exigida para o objeto deste contrato encontra- se detalhada 
e disposta no Termo de Referência, Anexo do Edital do referido Processo Licitatório do 
Pregão Presencial n.° 	/2021. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

3.1. As despesas decorrentes do presente objeto deste Contrato correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 

4. CLAUSULA QUARTA - DA ExEcugÃo DOS SERVIÇOS 

4.1. A  Camara  Municipal de Araguaina - TO, na condição de Contratante realizará a 
emissão das Ordens de Serviços, do objeto de acordo com o Edital de Licitação e seus 
anexos que integram este Contrato. 

4.2. Mediante a assinatura deste Contrato está caracterizado o compromisso de prestar 
os serviços na forma e condições disposta no Pregão Presencial n° /2021. 

4.3. As prestações dos serviços deverão iniciar-se após a emissão da Nota de Empenho, 
conforme demanda, mediante requisição da CONTRATANTE; 

4.4. Todos os serviços deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que 
poderá estar acompanhada da relação de itens ou de outro documento emitido pela 
CONTRATANTE: 

4.5. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, 
correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes a efetiva 
prestação do objeto ao prego registrado no Pregão Presencial n.°_/2021. 

4.6. A CONTRATANTE recusará os serviços nas seguintes hipóteses: 
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4.6.1. Qualquer situação em desacordo entre os serviços e o Edital de licitação e de seus 
Anexos ou a Nota de Empenho; 

4.6.2. Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com 
o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

4.6.3. Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, 
ou ainda defeitos de fabricação; 

4.6.4. Quando detectado que o mesmo não apresenta características e especificações 
conforme exigido no edital e/ou não apresente 10  qualidade, o licitante devera substituf-
lo por outro que atenda, sem ônus adicionais para a Administração Pública. 

4.7. Quando da prestação dos serviços, caso haja dúvidas em relação às 
especificações e normas, poderá ser solicitado da adjudicatária a apresentação de 
esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as 
exigências legais e especificações solicitadas no edital. 

4.8. A CONTRATADA deverá solucionar qualquer tipo de problema relacionado aos 
serviços ofertados. 

4.9. A CONTRATADA deverá prestar os serviços, em local previamente indicado pela 
CONTRATANTE. 

4.10. Em qualquer caso de recusa, a CONTRATADA terá de providenciar a substituição 
correspondente podendo incidir nas sanções administrativas previstas no Processo n.° 
/2021 e de ressarcir os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento 
convocatório. 

4.11. No caso previsto no item anterior, sendo recusados os serviços pela segunda vez, a 
CONTRATANTE poderá cancelar o contrato, sendo facultada a convocação da empresa 
classificada na ordem subsequente para efetuar os mesmos. 

4.12. Em caso de demora na substituição da prestação dos serviços que apresentaram 
qualquer irregularidade a CONTRATANTE poderá promover a prestação dos serviços em 
quantitativos necessários para o atendimento de suas necessidades, cobrando da 
CONTRATADA os custos correspondentes, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas neste Edital e na legislação vigente. 

5. 	CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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5.1. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação que permitiram sua contratagdo, inclusive quanto 
qualificação econômico- financeira e, sobretudo no que respeita à regularidade fiscal. 

5.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações. 

5.3. Não caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena 
de rescisão contratual. 

5.4. Locação de uso continuo, sem motorista, com quilometragem livre; 

5.5. Manutenção preventiva e corretiva dos veículos para todos os veículos locados; 

5.6. Todos os veículos locados à Câmara Municipal de Araguaina deverão ter no 
máximo 03 (três) anos de fabricação; 

5.7. Caso ocorra (ti prorrogação do Contrato decorrente desta licitação, será facultado 
Câmara Municipal de Araguaina a troca dos veículos locados, parcialmente ou em sua 

totalidade ao completarem 48 (quarenta e oito) meses de fabricação; 

5.8. 	Os veículos substitutos deverão possuir especificações iguais ou superiores às dos 
veículos substituidos, 

5.9. Os veículos locados à Câmara Municipal de Araguaina deverão estar com toda a 
documentação regularizada e equipados com todos os itens obrigatórios, exigidos pela 
legislação em vigor, e película de proteção solar (insulfilme) nos vidros laterais e traseiro do 

veiculo; 

5.10. A FORNECEDORA deverá emitir Ordem de Serviço ou outro documento próprio que 
registre e controle a execução do serviço, o qual deverá conter a identificação completa 
do veiculo, local, data e horário da entrega do veículo, nome e assinatura do servidor da  
Camara  Municipal de Araguaina responsável pelo recebimento do veiculo, nome e 
assinatura do servidor da Câmara Municipal de Araguaina responsável pela devolução 
do veiculo, nome e assinatura do empregado da licitante vencedora responsável pelo 
recebimento do veiculo; 

5.11. No ato da entrega do veiculo a licitante vencedora deverá fornecer ordem de 
serviço, após devidamente preenchidos os quesitos relativos  al  entrega, assim como 
manual do veiculo e toda a sua documentação, que deverão ser confirmados juntamente 
com o veiculo ao servidor da Câmara Municipal de Araguaina, responsável pelo 
recebimento do mesmo; 
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5.12. No ato da devolução do veiculo a licitante vencedora deverá preencher os 
quesitos relativos a devolução constantes da Ordem de Serviço e entrega-la ao servidor 
da Câmara Municipal de Araguaína responsável pela devolução do veiculo. 

5.13. Os veículos serão devolvidos com a documentação fornecida no ato de sua 
entrega. 

5.14. Os veículos licitados pela Câmara Municipal de Araguaína - TO permanecerão sob 
a posse do servidor ou vereador da Câmara Municipal de Araguaína - TO em tempo 
integral, de segunda - feira a domingo, inclusive feriados, durante todo o período 
estabelecido para sua utilização. 

5.15. A responsabilidade pelo recolhimento e pela guarda dos veículos após o 
encerramento do expediente de serviço  sera  exclusivamente do servidor ou vereador que 
esteja de posse do veiculo. 

5.16. A licitante vencedora devera estar sempre apta a fornecer os veículos solicitados 
pela  Camara  Municipal de Araguaína - TO, em qualquer dia e horário, inclusive sábados, 
domingos e feriados em qualquer parte do território nacional. 

5.17. Na hipótese de na ocasião da solicitação a licitante vencedora não dispor do 
veiculo oferecido a cotação na sua proposta de pregos, somente  sera  aceito em 
substituição veiculo que possua especificações minimas iguais ou superiores as 
especificações do veiculo que a licitante vencedora ofereceu  el  cotação. 

5.18. Além das hipóteses de substituição dos veículos anteriormente previstas, os mesmos 
deverão ser substituídos nos seguintes casos, observados os prazos estabelecidos: 

5.18.1. Veiculo que venha a apresentar defeitos intermitentes e/ou desempenho 
incompatível com as respectivas especificações, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas contadas da comunicação a licitante vencedora, pela Câmara Municipal de 

Araguaína - TO. 

5.18.2. Veiculo que tenha parado de funcionar em razões de qualquer defeito ou que 
tenha sido retirado do serviço em decorrência de manutenção e/ou sinistro, no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas. 

5.18.3.A substituição deverá ser efetuada pela licitante vencedora no local onde se 
encontrar o veiculo, sendo os prazos contados sempre a partir da comunicação  el  licitante 
vencedora pela Câmara Municipal de Araguaína - TO. 
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5.19. A licitante vencedora deverá programar-se para prestar periodicamente os serviços 
de manutenção preventiva dos veículos, de acordo com as normas do fabricante. Nada 
obstante a programação da licitante vencedora, esta deverá providenciar a execução 
dos serviços acima descritos, inclusive os de manutenção corretiva sempre que for 
solicitado pela Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

5.20. A licitante vencedora será responsável por todas as despesas decorrentes da 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como por todas as 
despesas em razão da utilização de reboque e pelas de franquia na hipótese de 
ocorrência de quaisquer dos eventos mencionados neste Edital, com exceção de 
lavagens de veículos, e remendos de pneus. 

5.21. A licitante vencedora poderá ser reembolsada dos pagamentos efetuados em 
razão da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas abaixo e, ainda, do pagamento 
de multas pela infração de lei e/ou regulamento de trânsito, nos seguintes casos: 

5.21.1. Despesas derivadas dos serviços de manutenção preventiva e corretiva - no caso 
de se comprovar que a necessidade desses serviços foi provocada em virtude de mal uso 
ou uso indevido do veiculo, por parte do Servidor da Câmara Municipal de Araguaína. 

5.21.2. Despesas originadas do pagamento de franquia - até o percentual máximo de 10% 
(dez por cento) do total das despesas, exclusivamente no caso de se comprovar que o 
evento ocorreu por culpa do servidor da Câmara Municipal de Araguaína. 

5.21.3. Despesas oriundas do pagamento de multas - no caso de se comprovar que sua 
aplicação deu-se por culpa do servidor da Câmara Municipal de Araguaína. 

5.22. A FORNECEDORA somente poderá ser reembolsada das despesas referidas após a 
verificação da competência e da identificação do responsável, sem prejuízo dos 
procedimentos recursais, bem como somente será reembolsada da despesa após a 
identificação do veiculo, data e hora de sua situação. 

5.23. Uma vez constatado o direito de ser reembolsada das despesas acima referidas, a 
licitante vencedora deverá apresentar a copia do comprovante do seu pagamento 
juriluiiinfe  corn  sua fatura mensal. 

5.24. A fiscalização efetuada pela Câmara Municipal de Araguaína não exclui nem reduz 
as responsabilidades da licitante vencedora perante a Câmara Municipal de Araguaína 
e/ou terceiros, em nada restringindo a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
licitante vencedora no que concerne cti execução do objetivo deste e às suas 
consequências e implicações próximas ou remotas. 
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5.25. A licitante vencedora deverá credenciar, por escrito, junto à  Camara  Municipal de 
Araguaina, um representante com poderes para tomar quaisquer providências relativas 
ao contrato derivado da presente licitação, fornecendo, inclusive, número de telefone a 
ser utilizado em casos de emergências. 

5.26. A licitante vencedora deverá apresentar ao Fiscal do Contrato da  Camara  
Municipal de Araguaina, oportunamente, por ocasião do inicio da execução do objeto 
da licitação, um cadastro de informações contendo a identificação completa dos 
veículos que serão fornecidos para a locação, no qual deverá constar: 

5.26.1. Modelo do veiculo; 

5.26.2. Ano de fabricação do veiculo; 

5.26.3. Número da placa e do renavan do veiculo; 

5.26.4. Copia do CRLV - Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos; 

5.26.5.Copia da comprovação do pagamento do IPVA e do Seguro Obrigatório do 
veiculo, relativos ao ano vigente; 

5.27. Durante a execução do objeto da licitação fica reservada ao Órgão Fiscalizador 
da  Camara  Municipal de Araguaina a autonomia para resolver, dirimir e decidir todos e 
quaisquer casos ou dúvidas que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou que não tenham 
sido previstos no presente Edital e seus Anexos. 

5.28. A licitante vencedora deverá providenciar a imediata correção de quaisquer 
deficiências apontadas pela Fiscalização da  Camara  Municipal de Araguaina relativas ei 
execução do objeto da licitação. 

5.29. Qualquer comunicação da Fiscalização da  Camara  Municipal de Araguaína 
licitante vencedora deverá merecer resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas a contar do seu recebimento, submetendo - se, a licitante 
vencedora, às sanções e penalidade cabíveis, caso tal determinação não seja cumprida. 

5.30. Os danos e/ou prejuízos que venham a ocorrer serão ressarcidos  al Camara  
Municipal de Araguaina no prazo estipulado na notificação administrativa à licitante 
vencedora, sob pena da multa. 

5.31. Os veículos fornecidos pela licitante vencedora, bem como os demais serviços 
incluídos no objeto da licitação e o material utilizado na sua execução, estarão sujeitos ai 
aceitação pela Fiscalização da Câmara Municipal de Araguaina, ao qual caberá o direito 
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de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes do 
presente Edital e seus Anexos, ou caso se constate a exigência de vícios ou defeitos no 
todo ou em parte da execução do objeto desta licitação. 

5.32. 0 aceite da execução do objeto da licitação será formalizado pela Fiscalização da 
Câmara Municipal de Araguaina, através da aposição do Atesto de Aceite na respectivas 
Notas Fiscais. 

5.33. Nada obstante aceitação dos veículos e/ou dos serviços, incluindo o material 
utilizado na sua execução, mediante a emissão do Atesto de Aceite, ficará a licitante 
vencedora obrigada a garantir a perfeita execução do objeto da licitação, nos termos da 
legislação civil, penal e profissional, das disposições constantes do presente Edital e seus 
Anexos, e, no que couber, da sua proposta de preços. 

5.34. A entrega dos veículos à Câmara Municipal de Araguaina  sera  feita no prazo 
máximo de 08 (horas) contados da data da emissão da requisição. Quaisquer tolerâncias, 
concessões ou liberalidades da Câmara Municipal de Araguaina para com a licitante 
vencedora, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes 
invocáveis por esta e não terão o poder de alterar as obrigações pactuadas neste Edital 
e no decorrente Contrato. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1.1. Pagar o prego dos serviços efetivamente prestados nos casos e condições previstos 
no Termo de Referência; 

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA. 

6.1.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos  di  CONTRATADA, após o cumprimento 
das formalidades legais. 

6.1.4. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do CONTRATO. 

6.1.5. Notificar por escrito e com antecedência, quaisquer débitos porventura existentes 
(multas, danos causados e outros). 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser faturados mensalmente 
e as faturas deverão ser emitidas em nome da Câmara Municipal de Araguaina - TO, e as 
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requisições devidamente atestadas, e pagas até o 300  (trigésimo) dia subseqüente a 
prestação do serviço, mediante apresentação de documento fiscal próprio e 
comprovantes de quitação de todas as obrigações fiscais exigidas no Contrato. 

7.2. 0 pagamento  sera  efetuado mediante apresentação das certidões de 
regularidade Fiscais e Trabalhistas da licitante vencedora, sendo motivo de rescisão 
contratual o desatendimento destes itens. 

7.2.1. Certidão de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de 
Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) 
ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo 
de validade em vigor; 

7.2.2. Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Federal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito da Divida Ativa da Unido expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da Unido, a 
qual foi unificada com a Certidão de Seguridade Social do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS; 

7.2.3. Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da Contratada; 

7.2.4. Certidão de Regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do 
domicilio ou sede da Contratada; 

7.2.5. Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 
meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (www.tst.jus.br/certiddo),  conforme Lei n° 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa TST n° 1470/2011; 

7.3. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato. 

7.4. 	Em caso de irregularidade fiscal, a  Camara  Municipal de Araguaina - TO notificará 
a empresa CONTRATADA para que sejam sanadas as pendências no prazo de 05 (cinco) 
dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por 
parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela Câmara Municipal 
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de Araguaína - TO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão 
descumprimento de cláusula do edital, e estará o Contrato e/ou outro documento 
equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeita às sanções administrativas 
previstas neste Edital. 

7.5. Na Ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no item 10.4, passará a ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

7.6. A devolução de fatura não aprovada pela Câmara Municipal de Araguaina - to 
não servirá de motivo para que a CONTRATADA suspenda os serviços ou deixe de efetuar 
o pagamento devido a seus empregados. 

7.7. 	A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) pelo responsável designado para o 
acompanhamento e recebimento dos serviços. 

7.8. A Câmara Municipal de Araguaina - TO, poderá sustar o pagamento de qualquer 
fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

7.8.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado: 

7.8.2. Débito da CONTRATADA com a Câmara Municipal de Araguaina - TO, proveniente 
da execução do contrato(s); 

7.8.3. Não cumprimento das obrigações, hipótese em que o pagamento ficará retido até 
que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

7.8.4. Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam 
prejudicar a Administração; 

7.8.5. Paralisação do objeto contratado por culpa da CONTRATADA. 

7.8.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigagao que  the  for ir-npo5ta,  ern  virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou correção monetária 
(quando for o caso). 

8. CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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8.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, condicionando a sua eficácia à publicação no órgão de imprensa oficial, 

podendo ainda ser prorrogado de acordo com o  Art.  57 da Lei 8.666/96. 

9. CLAUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. 	Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

9.2. 	Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

9.2.1. Por 06 (seis) meses: quando incidir em atraso no cumprimento do objeto da 
licitação; 

9.2.2. Por 01 (um) ano: na execução em desacordo com o exigido em contrato; 

9.2.3. Pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 7° da Lei Federal 
n° 10.520/2002: Ficará impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e será descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município, 
garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e no contrato e das demais cominagões legais o licitante que: 

9.2.3.1. 	Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

9.2.3.2. 	Comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal; 

9.2.3.3. 	Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 

9.2.3.4. 	Não mantiver a proposta; 

9.2.3.5. 	Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.2.3.6. 	Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 

9.3. 	Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93 sem 
prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88, a CONTRATADA sujeitar-se-6 as 
seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida prévia e 
ampla defesa: 

9.3.1. Advertência, a ser aplicada sempre por escrito. 

9.3.2. Multa, a ser aplicada sobre o valor total do fornecimento de: 
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9.3.2.1. 	0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por cada dia de atraso na entrega do 
material ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 150  dia (décimo quinto) 
dia; 

9.3.2.2. 	0,5% (meio por cento) ao dia, a partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na 
entrega do material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 

9.3.2.3. 	Multa de até 20% (vinte por cento) no inadimplemento total da entrega do 
material e/ou descumprimento das obrigações assumidas. 

9.3.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com entidades da Administração Pública. 

9.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com entidades da 
Administração Pública. 

9.4. As sanções previstas no presente item deste edital poderão ser aplicadas 
conjuntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.5. 	Independentemente das sanções retromencionados a licitante ficará sujeita, ainda, 
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 

inadimplenr-ia, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada 
em nova citratação realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a 
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente. 

9.6. Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o Pregoeiro poderá 
desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Câmara 
Municipal de Araguaina poderá rescindir o  con  trato, sem que isto gere direito indenizatório 
ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a 
idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 
produção da licitante. 

9.7. 	A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do 
Pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo 
ou ação judicial, fica, desde logo, ciente que, coso o seu pedido çeja indeferido, poderá 
ser acionada judicialmente para reparar danos causados a  Camara  Municipal de 
Araguaina, em razão de sua ação procrastinatória. 

9.8. 	Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita as 
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterações e demais legislações aplicáveis 

matéria. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. 0 presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização 
quando: 

10.1.1. Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas, 

10.1.2.Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

10.2. 0 presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando atendidas as 
conveniências do Câmara Municipal de Araguaina e o interesse público, bem como a 
disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber do 
CONTRATANTE o valor correspondente à execução efetuada até aquela data. 

10.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato 
a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA 
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO 

11.1. Fica nomeado como Gestor (a) do presente instrumento contratual a Sr. (a) 
(qualificar), conforme Portaria n°, de 	/  /2021. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida deste 
instrumento de contrato e seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme 
estabelece o  art.  61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93. 

13. CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA viNcuLAçÃo 

13.1. Consideram-se integrante do presente instrumento contratual, os termos do Edital 
Pregão Presencial n°  /2021 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no aue couber, e 
demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição. 

14. CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Araguaina - TO para dirimir todas as questões 
oriundas deste contrato não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos, combinados e 
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contratados, as partes assinam este instrumento em duas (02) vias de igual teor, na 
presença das testemunhas, que também o assinam. 

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, aos 	de 	de 2021.  

Camara  Municipal de Araguaina/TO  
Gideon  da Silva Soares 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaina 
Contratante 

(nome da empresa) 
• C n° 

(nome do representante) 
• Contratada 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	  
CPF: 	  
NOME: 	  

NOME: 	  
CPF: 	  
NOME: 	  
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