
CONTRATO Nº 113/2020 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 

PROCESSO N° 86/2020. 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do 

Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval Seco/RS, 

inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 

Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e 

portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e 

domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco RS, doravante 

denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICÍPIO, e a empresa VERLIN & 

PIONTKOSKI LTDA, com sede na Rua Lino Colussi, 123, Sala 02, Bairro Vinosul, CEP: 

95.701-504 na cidade de Bento Gonçalves/RS Inscrita no CNPJ sob o n° 10.894.828/0001-94, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, mediante sujeição mútua as normas 

constantes da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no Edital de Pregão nº 32/2020 e nas condições 

expressas nas cláusulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO: 

Aquisição de Equipamentos e material permanente para uso na UBS (Unidades Básicas de 

Saúde de Arco Iris), conforme descrição que segue: 

Item Equipamentos Quant. Un Valor un. Valor total 

13 DESKTOP CORPORATIVO BÁSICO COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

Os equipamentos devem pertencer à linha 

corporativa, serem novos, sem uso e estar em linha de 

produção, não sendo aceitos equipamentos destinados 

ao uso doméstico ou descontinuados. Apresentar 

comprovação original e oficial do fabricante 

juntamente com a proposta. Processador Deverá 

possuir 4 núcleos físicos, frequência base de 3.6 Ghz, 

com características e desempenho equivalente ou 

superior ao índice de 8500 pontos registrado 

PassMark - CPU Benchmarks disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Memória Deverá possuir 8 GB de memória DDR4 

instalada, operando a 2.666 Mhz; Unidade de 

Armazenamento Deverá estar instalada internamente 

ao equipamento, do tipo HDD com capacidade 

mínima de 500 GB e velocidade de 7200 RPM; Placa 

Principal A placa mãe deverá ser da mesma marca do 

fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, não sendo 

aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 

Deverá possuir 2 (dois) slots para expansão de placas 

do tipo PCIe x1 e PCIe x16 e 2 (dois) para memória, 

permitindo a expansão para 32GB. Deverá possuir 4 

(quatro) interfaces USB 2.0 e 4 (quatro) interfaces 

USB 3.1 nativas, sendo 4 (quatro) na parte frontal do 

gabinete, não será aceito o uso de adaptadores para 

atender esta exigência. Deverá possuir segurança 

integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. 

3 Un 4.500,00 13.500,00 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


Deverá possuir saídas de vídeo, sendo 1 (um) do tipo 

VGA e 1 (um) do tipo HDMI ou Display Port. Deverá 

possuir rede LAN 10/100/1000 Mbits conector RJ45 

e interface de áudio integrados; BIOS Deverá ser 

desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador 

com direitos de copyright, em português, não sendo 

aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 

As atualizações, quando necessárias, devem ser 

disponibilizadas no site do fabricante do computador. 

Apresentar comprovação juntamente com a proposta. 

Alimentação Fonte de alimentação com seleção 

automática de tensão de entrada de 100 / 240 volts, 

com eficiência comprovada de 87% e certificação 80 

plus Gold. Sistema Operacional Deverá vir instalado 

em fábrica o sistema operacional Windows 10 

Professional 64 bits OEM, com licença de ativação 

através da BIOS e partição especifica para 

recuperação. Periféricos Teclado padrão ABNT-2 e 

Mouse óptico com conectores USB, da mesma marca 

e fabricante do computador. Não serão aceitas 

soluções em regime de OEM. Monitor Tipo LED 

Widescreen. Tamanho da tela de 18.5 polegadas. 

Alimentação: entrada 100 240 VAC, 60Hz. Deverá 

possuir conectividade do tipo VGA. Deverá possuir 

furação no padrão VESA 100 mm. Deverá 

acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da 

mesma marca e fabricante do computador ofertado; 

Garantia Os equipamentos devem possuir garantia 

padrão do fabricante do computador, por um período 

de 36(trinta e seis) meses, com mão-de-obra de 

assistência técnica e serviço de suporte no local (ON 

SITE) para reposição e reparo de peças danificadas 

por problemas de fabricação. O fabricante, bem como 

o fornecedor, deve possuir central de atendimento tipo 

(0800) para abertura dos chamados de garantia 

capazes de executar tarefas de troubleshooting e 

resolver problemas durante o próprio atendimento, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos 

constando a descrição do problema. Não serão aceitas 

adaptações no equipamento, adição ou subtração de 

componentes pelo licitante, esta exigência visa a 

procedência e garantia total do equipamento pelo 

fabricante, apresentar comprovação do fabricante 

juntamente com a proposta. O Fabricante devera 

possuir site na internet para downloads de drivers e 

dos softwares originais instalados na fábrica, bem 

como para verificação status de garantia vigente. 

Comprovações Técnicas O fabricante do equipamento 

deverá ser registrado na "MembershipList" do 

UnifiedExtensible Firmware Interface Fórum, 

acessível pelo website www.uefi.org/members, 

estando na categoria Promoters, de forma a atestar que 

os seus equipamentos estão em conformidade com a 

especificação UEFI 2.x ou superior. O computador 

ofertado deverá estar de acordo com as diretivas 



RoHS e ENERGY STAR. O fabricante do 

equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF 

(Desktop Management Task Force) que especifica o 

padrão DMI de gerenciamento, na categoria BOARD-

HP 

20 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Os equipamentos 

devem pertencer à linha corporativa, serem novos, 

sem uso e estar em linha de produção, não sendo 

aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico ou 

descontinuados. Apresentar comprovação original e 

oficial do fabricante juntamente com a proposta. 

Processador Deverá possuir 2 núcleos físicos, 

frequência base de 2.3 Ghz, com características e 

desempenho equivalente ou superior ao índice de 

2.500 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks 

disponível no site 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Memória Deverá possuir 4 GB de memória DDR4 

instalada, operando a 2.133 Mhz. Unidade de 

Armazenamento Deverá estar instalada internamente 

ao equipamento, do tipo HDD com capacidade 

mínima de 500 GB e velocidade de 7200 RPM. Placa 

Principal A placa mãe deverá ser da mesma marca do 

fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado, não sendo 

aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 

Chipset desenvolvido para o mercado móvel, 

integrado ao processador em uma única pastilha, tipo 

SOC (System on Chip). Deverá possuir 2 (dois) slots 

para expansão de memória, permitindo a expansão 

para 16GB. Deverá possuir conectividade cabeada no 

padrão gigabit, sem fio no padrão 802.11ac e 

Bluetooth 4.2, ambos integrados a placa mãe. Deverá 

possuir uma saída para conexão de vídeo no padrão 

Display Port ou HDMI, não sendo aceita soluções 

através de adaptadores. Deverá possuir 02 (duas) 

portas USB 3.1, 01 (uma) USB 2.0 e leitor de cartões. 

Deverá possuir segurança integrada do tipo fTPM 

para criptografia de dados. BIOS Deverá ser 

desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador 

com direitos de copyright em português, em 

conformidade com as especificações UEFI 2.1, 

comprovada através da nomeação do fabricante no 

site http://www.uefi.org/members, na categoria 

promoters. As atualizações, quando necessárias, 

devem ser disponibilizadas no site do fabricante do 

computador. Tela Deverá possuir tela com tecnologia 

HD LED de 14 polegadas, resolução de 1366 x 768 ou 

superior. Multimídia Deverá possuir controle de 

volume e alto-falantes de som estéreo 16bits 

incorporado à placa mãe. Deverá possuir conector (es) 

de entrada e saída de áudio, microfone, e webcam 

integrada ao gabinete. Teclado Deverá estar em 

conformidade com o padrão ABNT-2 padrão 

português BR. A impressão sobre as teclas deverá ser 

 Un 4.000,00 4.000,00 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste 

por abrasão ou uso prolongado. Dispositivo apontador 

Sensível ao toque (touchpad) incorporado com no 

mínimo 2 botões. Fonte de Alimentação Bivolt 

automática e bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion) 

de 3 (três) células, suportando autonomia de até 12 

horas e suporte a recarga rápida de 90% em 90 

minutos. Sistemas Deve acompanhar licença instalada 

em fábrica para Microsoft Windows 10 Professional 

64 bits, com ativação através da BIOS do computador 

e partição especifica para recuperação. Acessórios 

Deverá acompanhar 01 (uma) mochila para o 

transporte do equipamento com segurança e mouse 

ótico USB, ergonômico, com 3 botões, 800 DPI ou 

superior. Ambos deverão ser da mesma marca do 

equipamento ofertado. Garantia Os equipamentos 

devem possuir garantia padrão do fabricante do 

computador, por um período de 12(Dose) meses e e 

12(doze) meses para bateria, com mão-de-obra de 

assistência técnica e serviço de suporte no local (ON 

SITE) para reposição e reparo de peças danificadas 

por problemas de fabricação. O fabricante, bem como 

o fornecedor, deve possuir central de atendimento tipo 

(0800) para abertura dos chamados de garantia 

capazes de executar tarefas de troubleshooting e 

resolver problemas durante o próprio atendimento, 

comprometendo-se a manter registros dos mesmos 

constando a descrição do problema. Não serão aceitas 

adaptações no equipamento, adição ou subtração de 

componentes pelo licitante, esta exigência visa a 

procedência e garantia total do equipamento pelo 

fabricante, apresentar comprovação do fabricante 

juntamente com a proposta. O Fabricante devera 

possuir site na internet para downloads de drivers e 

dos softwares originais instalados na fábrica, bem 

como para verificação status de garantia vigente. 

Comprovações Técnicas O computador ofertado 

deverá estar de acordo com as diretivas RoHS e 

ENERGY STAR. O fabricante do equipamento 

deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop 

Management Task Force) que especifica o padrão 

DMI de gerenciamento, na categoria BOARD-HP 

21 Impressora Laser - padrão de cor monocromático; 
velocidade de 35pg por minuto PPM; suportar 
tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade 
de entrada de 200páginas; suportar frente e verso 
automático; garantia de 12 meses-HP 

1 Un 1.995,00 1.995,00 

VALOR TOTAL: R$ 19.495,00 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA: 

O presente contrato vigorará até a entrega válida dos bens, não podendo ultrapassar o prazo 

máximo de 31/12/2020. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO: 



Pela aquisição dos equipamentos acima especificados será pago o valor total de R$ 19.495,00 

(dezenove mil quatrocentos e noventa e cinco reais), os quais será(ao) pago após a entrega do 

objeto, mediante a entrega da nota fiscal contendo obrigatoriamente a seguinte descrição: 

RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 90480003, 

PROPOSTA FNS Nº 14018.902000/1190-08, correspondente pelo CONTRATADO. 

O pagamento se dará através da seguinte dotação orçamentária: 

Órgão 07 – Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social 

Unidade 01 – Fundo Municipal da Saúde 

Pro./Ativ. 1.051 Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Saúde 

198-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente 

386-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente 

 

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, MULTAS E DA RESCISÃO: 

As partes obrigam- se a cumprir todas as CLÁUSULAS CONTRATUAIS, sendo que, caso 

ocorra a incidência de fato estranho ao bom andamento do ajustado, deverá ser sanada nas 

disposições da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, 

a legislação correlata. 

 

CLAUSULA QUINTA: 
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos previstos na Lei 8.666/93; ou, por acordo entre as partes, desde que tal rescisão traga 

conveniência à Administração. 

 

CLAUSULA SEXTA: 
Fica estipulada multa de mora, no valor de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato, 

conforme previsto na lei 8.666/93, caso contratada não cumprir com as obrigações assumidas 

neste instrumento. Já no caso de atraso dos pagamentos por parte do Contratante, incidirá juros 

de 1% (um por cento) ao mês sobre a parcela em atraso. 

 

CLAUSULA SÉTIMA: DO FORO CONTRATUAL: 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, 

como foro do contrato ora firmado, em detrimento de todos os demais por mais privilegiados 

que sejam. 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual 

teor e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

Erval Seco, RS, 13 de novembro de 2020. 

 

 

 

LEONIR KOCHE                                           VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL                                            CONTRATADA                       

 

De acordo em data supra 

 

Assessoria Jurídica 


