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Fie. 44-•  

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N° 	/2017 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUANA E A 
EMPRESA 	, 	DESTINADOS 	A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
MANUTENÇÃO, 	INSTALAÇÃO 	E 
CONFIGURAÇÕES DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, 	RETROPROJETORES,  
NOTEBOOKS, TABLETS,  SERVIDORES DE 
DADOS E DE  INTERNET,  ROTEADORES E 
PERIFÉRICOS, COM INSTALAÇÃO DE  
HARDWARE, SOFTWARE,  REDE DE DADOS E 
REDE DE  INTERNET,  PROGRAMAS, E 
MONITORAMENTO DE ANTIViRUS, ENTRE 
OUTROS, BEM COMO REALIZAÇÃO DE  
BACKUP  DOS DADOS COMPARTILHADOS 
NOS SERVIDORES, PARA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUANA/TO, PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Araguaina, instituição de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o n°02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, n° 
10, Centro, Araguaina/TO, neste ato representado pelo Senhor Vereador  Gideon  da 
Silva Soares, Presidente da Câmara Municipal de Araguaina. 

CONTRATADA: 	 pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
	 , inscrito no CNPJ sob o n° 	 , por seu Representante Legal, 
	  RG 	 CPF 	  têm justos e certos o presente 
Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação 
de serviços de manutenção, instalação e configurações de computadores, 
impressoras, retroprojetores,  notebooks, tablets,  servidores de dados e de internet, 
roteadores e periféricos, com instalação de  Hardware, Software,  rede de dados e 
rede de internet, programas, e monitoramento de  antivirus,  entre outros, bem como 
realização de  backup  dos dados compartilhados nos servidores, para Câmara 
Municipal de Araguaina/TO, pelo período de 12 (doze) meses nos termos 
discriminados no Termo de Referência e presente Contrato. 

1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem 
como as disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo 
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A.67  

Administrativo n° 	/2022, e que, independentemente de transcrição, fazem 
parte integrante e complementar deste, no que não o contrariarem.  Sao  Eles: 

a) 0 Termo de Referência; e 
b) A proposta de pregos e documentos que o acompanham, firmada pela 
CONTRATADA. 

1.3. Os serviços ora adquirido foi objeto de Dispensa de Licitação, de acordo com o 
disposto no  art.  75 da Lei n° 14.133/2021, conforme processo administrativo acima 
citado. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1 - Os serviços aqui descritos deverão ser executados, conforme solicitação, na 
sede da Câmara Municipal de Araguaina/TO em dias úteis e horário comercial, 
com atendimento presencial. 

2.2 - Realizar as manutenções preferencialmente no local e, não havendo a 
possibilidade, deverá levar o equipamento até o laboratório próprio na sede da 
empresa e entregá-lo no mesmo local de origem. 

2.2.1 - As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas pela 
Administração da Câmara Municipal de Araguaina e devidamente assinadas pela 
contratada; 

2.2.2 - A contratada se responsabilizará pelo deslocamento e recuperação dos 
equipamentos e por sua devolução. 

2.3 - Fornecer e encaminhar à Câmara Municipal de Araguaina, relação das peças 
necessárias à perfeita execução dos serviços, sempre que necessário. 

2.4 - Deverá ser fornecido, junto  CI  nota fiscal, relatório constando os detalhes de 
cada visita e/ou chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. 

2.5 - Sempre que solicitado, a contratada devera prestar esclarecimentos e atender 
a reclamações que possam surgir durante a execução ao contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem como, aplicáveis aos casos 
de subcontratação. 

3.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 
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3.2.1 Atender prontamente as solicitações da  Camara  Municipal de Araguaina na 
execução dos serviços e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA. 

3.2.3 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a  Camara  Municipal de 
Araguaina ou a terceiros, por ação ou omissão na execução do presente. 

3.2.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da  Camara  Municipal de Araguaina. 

3.2.5 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

3.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

3.2.8 Responsabilizar-se pelo custeio de todas as despesas referente à execução do 
objeto, incluindo pessoal, transporte, impostos e outros. 

3.2.9 Responsabilizar-se também pelo fornecimento de todas as ferramentas e 
instrumentos necessários à manutenção, instalação e configuração de 
equipamentos. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1  Sera  responsável pela observância as leis, decretos, regulamentos, portarias e 
demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

4.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 
disposições da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações. 

4.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

4.4 Processar e liquidar a fatura com o respectivo pagamento do valor, através de 
Ordem Bancaria, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no 
ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada 
vencimento, no máximo 10 (dez) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal. 

4.5 Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável 
por esta atribuição. 

4.6 Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

CLAUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1 Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente 
executados pela contratada, respeitada a rigorosa correspondência com o termo 
de referência. 

5.2 Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pela 
execução dos serviços, serão indicadas as eventuais correções e 
complementações consideradas necessárias, bem como estabelecido o prazo 
para execução; 

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos 
trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade 
na execução dos serviços. 

6.2 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 

6.4 Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados peio Contratante. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO 

7.1. Pela aquisição do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará 
CONTRATADA os seguintes valores, conforme seja efetivamente adquirido, nos 
moldes deste ajuste: 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO VALOR 
MENSAL 

R$ 

VALOR 
ANUAL 

R$ 

01 12 MESES 
Contratação de empresa 	para 
prestação 	de 	serviços 	de 
manutenção, 	instalação 	e 
configurações de computadores, 
impressoras, 	retroprojetores,  
notebooks, tablets,  servidores de 
dados e de internet, roteadores e 
periféricos, 	com 	instalação 	de  
Hardware, 	Software, 	rede 	de 
dados 	e 	rede 	de 	Internet,  
programas, e monitoramento de  
antivirus,  entre outros, bem como 
realização de  backup  dos dados 
compartilhados 	nos 	servidores 
pelo período de 12 (doze) meses. 
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VALOR GLOBAL TOTAL R$ 

7.2. Estão incluidos todos os custos diretos e indiretos, bem como os tributos e demais 
encargos fiscais e trabalhistas bem como todos os itens e equipamentos necessários 
ao perfeito funcionamento do objeto licitado. 

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8.1. Consoante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa 
decorrente da presente licitação correrá por conta das funcionais programdficas 
01.031.2032.2.477 e Elemento de despesa 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação 
de Maquinas e Equipamentos. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente. 

9.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços discriminados. 

9.3 0 pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato 
da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

9.4 0 pagamento será efetuado, mediante deposito em conta bancária da 
contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1. 0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses, caso seja comprovada a 

necessidade da continuidade da prestação dos serviços, o contrato poderá ser 

prorrogado conforme prevê o artigo 107, da Lei 14.133/2021. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  124 da Lei n° 
14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1.0 presente Contrato fundamenta-se: 

12.1.1. Na Leis Federais n° 14.133/2021e posteriores alterações; 

12.1.2. Nos preceitos de direito público; 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 

Fone: (63) 3416-0400 - CEP 77804-110 -Araguaina - Tocantins 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJÍMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

12.2. 0 presente Contrato vincula-se aos termos: 

12.2.1. Do Termo de Referência, constante no Processo Administrativo n° 	/2022; 

12.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR DE CONTRATO 

13.1 Fica designado como Gestor Titular deste CONTRATO um servidor da Câmara 
Municipal de Araguaina. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

14.1 A empresa vencedora da Dispensa de Licitação deverá observar os mais altos 
padrões éticos e morais durante o toda a vigência do contrato e o fornecimento 
dos serviços, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo e comprimento fiel do contrato, 
estando sujeitos as sanções previstas na legislação brasileira em especial as 
descritas no  Art.  155 ao  Art.  163 da Lei 14.133/2021. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

14.1. 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 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um  so  efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Araguaina/TO, aos 	do 	de 2022.  

Camara Municipal de Araguaina/TO 
Gideon  da  Silva  Soares 

(nome da empresa) 
(nome do representante) 
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TESTEMUNHAS: 

NOME: 	  
CPF: 	  

NOME: 	  
CPF: 	  
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