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"Termo de Conlrato que entre si ceiebrom 
o MUN/CíPIO DE NHANDEARA e o empresa 
CHARLES MARQUES - ME." 

CONTRATO N°011/2020 
Dispenso de Licitação n" 257/2020 

Processo n°016/2020 

Pelo presente instrumento de controlo, de um lado o 

MUNICÍPIO DE NHANDEARA, Pessoa Juridica de Direito Público, com sede 
na rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, n°359, nesta cidade de 
Estado de São Paulo, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob 1," 
215.146.271/0001-98, neste alo representado pelo Prefeito Municipcl, JOSÉ.  
ADALTO BORINI, podador do RG n° 20675412-SSP/SP e do CF[ 
126.658.078-66, brasileiro, com residência e domicilio na Rua Joaquim 
Fernandes de Mello, 20, Centro, nesta cidade de Nhandeara/SP, 
doravante denominado simplesmente 'CONTRATANTE', 

e de outro lado à empresa 

CHARLES MARQUES - ME, inscrita no CNPJ sob na 08.903.524/000 l-02 e I E 
n° 307.059.519.115, com sede na Rua Nercio Godoy, n°444, c 
cidade de Floreal/SP- CEP 15320-000, representada por CriARLES 
MARQUES, brasileiro, sócio proprietário, portador do documento de 
identidade n° 30.963.794-6 SSP/SP e inscrito no CPF n° 223.852.018-01, 
residente e domiciliado no Ruo Domingos Andreia, n°172, Residencial 
Nucci -CEP 15320-000, na cidade de Floreal/SP, doravante denominado 
"CONTRATADA", 

tem entre si, justo e combinado o que diante se segue, por inleHnê, 	jus 
cláusulas a seguir articuladas:- 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presento contrato a aquisição de equipamentos de 
informático (computador servidor para o Doiocenter). 

1.2. Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, nn 
contratada declara pleno conhecimento, os seguintes documentos: a) ler( no 
de Referência constante dos autos do processo de Dispenso de Licito 'ao n3  
257/2020; b) a proposta/orçamento datada de 05 de fevereiro d 2.020, 
apresentada pela CONT RAIADA. 
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1.3. Discriminação do objeto: 

QTDE ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

01 
Computador 	Servidor 	Padrão 
Rock, 	conforme 	Termo 	de 
Referência. 

SERULDOR DELI R6 I0 
-2 I c...c:assador loloIr 5660 SD, 
- 64C13 DE MEMÓRIA 

- 0.1 ,JOR IAS LAN GIGABII 
-02 Ord-25 REDUNDANTES 
-ai CON1ROLADORA PERC6 
- 02 E1D SAS 300GB 
-01 IRILHO PARA RACK 

1.4.0 objeto poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidos as conülélléé,  
comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com ease iic 
parágrafo 1°, do artigo 65, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho dr: H93 2. 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
VALOR E RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. As partes atribuem, para efeilo de direito, o valor total de R$ 11.000,00 
(onze mil reais). 

2.2. Nos preços contratados estão inclusos todos os custos operacionais da 
atividade, encargos, impostos inciaenles, 1e2os, transportes, fretes, bei II CL»: I() 

todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do objeto do presente 
Contrato. 

2.3. A despesa onerará os recursos orçamentários, reservados na seguinte 
funcional programática: 041200072.007000 - elemento 4.4.90.52.35.00 - Fonte 1 
- Recurso Próprio. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
VIGÊNCIA 

3.1. A vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contados da data da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos lermos do arligo 57 do Lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer o objelo deste controlo coniorrne 
especificações e condições estabelecidos neste instrumento, na 
proposta/orçamento apresentada pelo contratada, prevalecendo, no toso )/ 
de divergência, as especiticaçõe.s e condições estabelecidos no Termo de 
Referência. 

M 
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4.2. Os equipamentos/produtos fornecidos deverão atender todas as normas 
legais vigentes, e com garantia legal contra vícios ocultos ou defeitos de 
fabricação; 

4.3.05 equipamentos/produtos deverão estar dentro das normas de legisidoCve 
vigente de qualidade/técnico: 

4.4. Prazo de garantia dos equipamentos de, no mínimo, 12 (doze) IlleSeS, 
partir da data de recebimento por parle do Município, sem custos adicionais 
referentes a garantia. 

4.5. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo 
atendimento ao objeto licitado, tais corno embalagens, seguro, trcireorte,  
tributos, encargos trabalhistas e previdencki.rios e oentreau Jte.L L. _ 
sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura. 

4.6. O fornecimento do objeto contratual deverá ocorrer em até 15 (quinze) 
dias corridos contados da data do recebimento da Autorização de Compras 
ou de Fornecimento. 

4.6.1. Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, antes do 
vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela 
CONTRATADA, para serem submetidos à apreciaçõe superior. 

4.7. Os Equipamentos deverão ser entregues no Município de INhandecia, nu 
endereço a ser informado quando da reg) isição, dentro do prazo definida no 
cláusula 4.6. 

4.8. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os Equipamentos 
entregues em desacordo com as especificações e condições do Termo de 
Referência e do instrumento contratual, licando a CONTRATADA obrigada a 
substituir e/ou reparar os tens irregulares, no prazo de até 10 (dez) dias. 

4.9. Caso a substituição/reparação dos Lquipamen los não ocorra rie pica.) 
determinado, estará a CONTRATADA incon endo em atraso ria ei III eL.I;L: 
à aplicação das sanções previstas neste termo e/ou no Contrato. 

4.10. O aceite dos Equipamentos pela CONTRATANTE não exclui 
responsabilidade civil nem a ético proEssional do fornecedor por vícios de 
quantidade ou qualidade dos Equipamentos ou disparidades com as 
especificações estabelecidos no Termo de Referência, verificeaus 
posteriormente, garanlindo-se C! CONTRATANTE as loculeoues p: u 
legislação pertinente. 

CLÁUSULA QUINTA 
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
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5.1. Durante a vigência deste controlo. a execução do objeto será 
acompanhada e fiscalizada pelo Diretor de Tecnologia e Sisternus do 
Município. 

5.2. A atestação de conformidade do fornecimento cabe ao Diferor de 
Tecnologia e Sistemas do Município. 

CLÁUSULA SEXTA 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referência, ci 
CONTRATADA obriga-se a: 

6.1. Envidar todo o empenho co dedicação necessários ao fiel e aceduado 
cumprimento dos encargos que lhe são confiados. 

6.2. Tomar todas as providências necessárias para o fiel Cumprimento dos 
disposições contidas no Termo de Referência inclusive quanto ao 
compromisso de fornecimento dos produtos/materiais. 

6.3. Entregar os produtos/materiais no(s) prazo(s) máximo(s) e demais 
condições descritas(s) no Termo de Referência. 

6.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto„ de acorde 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defeso do Consumido! fl ei nt 
8.078, de 1990): 

6.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
Município ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposo, sua 
ou dos seus prepostos, independenternenle de outras cominaçães aos-dr-atuais 
ou legais a que estiver sujeita. 

6.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a líansferência de respor.sc 
para outros, sejam fabrican les, técnicos ou quaisquer outros. 

6.7. Informar ao CONFRA1ANTE, o ocorrência de tolos que possam 'cd  
direta ou indiretamente, ria regularidade do fornecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referréric o o 
CONTRATANTE obriga-se o: 

7.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados 

7.2. Acompanhar e fiscalizara execução deste contrato. 

7.3. Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante o 
fornecimento do equipamento. 

CLÁUSULA OITAVA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trino: dicõ 
contados da data de recebimento do nojo fiscal/fatura e recebimenio 
definitivo do(s) equiparnonto(s), diretamenio na cana bancaria inicr(i iode; 
pela Contratada; 

8.2. Não será iniciada a contagem de prazo, coso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à confratação contenham incorreções. 

8.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada por período mensal e, ainda, 
deverá ser encaminhada uma cópia e/ou via da nota no seguinte e-1, 8,il 
Administração: compros@nhandecnu.sp.98,9.bi. 

8.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridc 	lerá 
inicio e encerramento em dias de expediente neste Município. 

8.5. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos de 
cobrança para a Administração / Contratante. 

8.6. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratado, carta de correção, quando couber, 
ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encominhgea 
Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

8.6.1. Caso a Contratada não apresente curta de correção no picra.i 
estipulado, o prazo para pagamento será recc>nlado, a partir do data do suo 
apresentação 

CLÁUSULA NONA 
DAS ALTERAÇÕES DE VALOR 

9.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
RESCISÃO E SANÇÕES 

10.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no contrato ou a 
ocorrência da hipótese prevista nos (artigos 7/e 78, da Lei Federal n°. 8.666, do 
21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n°. 8.883, de 8 de junho de 
1994, autoriza, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente o 	• 
independentemente de interpelação judicial, sendo apilcávul. 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no 
inadimplência. 

10.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento do CONTRATADA, 
a CONTRATANTE poderá reler, cautelormenle, os créditos decorrenies do 
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

10.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que. depois de encenocia imn • ,,nt. 
inicial, a CONTRATADA lerá o prazo de 5 (cinco) dias úteis paru 50 11 
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produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE ch.,;.; 
motivadamente, providências acauteladorcts. 

10.3. Comete infração administrativa nos lermos da Lei n° 8.666, de 1993. 
CONTRATADA que: 

10.3.1. Inexecular total ou parcialmente qualquer dos obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 

10.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.3.3. Fraudar na execução do contraio; 

10.3.4. Comportar-se de modo inidõneo; 

10.3.5. Cometer fraude liscal; 

10.3.6. Não mantivera proposta. 

10.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subilern acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 

10.4.1. Advertência; 

10.4.2. Multa moratória de 1% por clics de o Ir aso injustificado sobrs. 	. o 
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

10.4.3. Multa compensatória de 30% sobre o valor total do contrato, no casa 
de inexecução total do objeto; 

10.4.4. Erri caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

10.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de até dois anos; 

10.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou ale que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

10.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ilt e lv ao 
de 1993, a CONTRATADA que: 

10.5.1. Tenha sofrido condenação definitivo por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.5.2. Tenha praticado aios ilícitas visando o frustrar os objetivos da licitação; 

10.5.3. Dernonslre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.6. A aplicação de qualquer das penuiducles previstas issetiksit s.a a 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla cioroso 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Let ist° 8.66e, it.7 1723 
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10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará ern 
consideração a gravidade da conduto do infrator, o caráter educolivo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da 
proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
FUNDAMENTO LEGAL 

11.1. O presente contrato regular-se-á pelos suas cláusulas e °corricões. 
disposições da Lei Federal ri O 8.666/93 e demais preceitos de direito público 
aplicáveis à matéria, aplicando se supletivamente os principios do teoria gero, 
dos contratos e as disposições do direito privado. 

11.2. O presente contrato é realizado por dispensa de licitação, conforme 
disposição contida no artigo 24)  II da Lei Federal n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
FORO 

12.1. As partes elegem o loro da comarca de Eihandeora, Estado de São nauta, 
para dirimir as dúvidas suscitadas em decorrência da execução do presente 
contrato, não resolvido pelas vias administrativas próprias. 

E, por estarem assim justas e combinadas, as parles contratantes firmam o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhes. 

Nhandeara-SP, 12 de fevereiro de 2020. 
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