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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 088/2020 

 

 O Município de Tavares, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Abílio Vieira Paiva, 

n° 228, nesta cidade, CNPJ n° 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Munici-

pal, Sr. Gardel Machado de Araújo, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 942.998.030-00 e CI nº 

5070591291, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante 

denominado de CONTRATANTE, de outro lado à empresa J. ROSA SOLUÇÕES EM INFORMÁ-

TICA EIRELI, CNPJ nº 32.758.101/0001-12, com sede na Avenida Planalto,nº1115, sala 05,Bairro 

São Bento, CEP 95703-164 em Bento Gonçalves/RS, doravante denominada CONTRATADA, pac-

tuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizado pelo despacho do Processo Administrati-

vo nº 1.484/2019, conforme o Edital de Pregão nº 029/2019, declaram por este instrumento, e na 

melhor forma do direito, ter justo e acertado entre si, mediante cláusulas e condições a seguir ex-

postas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 O presente contrato corporifica-se na Aquisição de Computadores, Impressoras, Nobreak, 

Tela de Projeção e Projetor Multimídia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde e Bem-Estar, conforme descrições abaixo: 

Lote Item Qdte Descrição V. Uni V. Total Marca 

1 1 5 

 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): Proces-
sador com performance, mínima, de 8.000(oito 
mil) pontos. Litografia mínima14 nm; 4 Núcleos; 4 
threads; 6MB de Cache; frequência Mínima 3.60 
GHz; Referência: Intel Core i3-8100 ou superior; 
Memória de 8GB DDR4 2400MHZ; Disco Rígido 
de 500GB 7200rpm; Unidade DVD; Gabinete no 
Padrão Small Form Factor; fonte 80plus; mouse e 
teclado; monitor mínimo de 19.5 ou até 21.5 po-
legadas; Windows 10 Pro do Fabricante. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: 
Os equipamentos ofertados, na proposta comer-
cial, devem ser novos (sem uso, reformados ou 
recondicionados), bem como, devem pertencer à 
linha corporativa. Não serão aceitos equipamen-
tos destinados ao uso da linha doméstica.  

 Apresentar comprovação do fabricante 
juntamente com a proposta;  

 Apresentar declaração do fabricante que 
a empresa é revenda autorizada a co-
mercializar os produtos, com emissão no 
prazo máximo de 60 dias;  

 Informar marca e modelo do computador 
e do monitor na proposta. 

 

2.839,00 14.195,00 Lenovo 
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PLACA MÃE:  
Deverá possuir: 

 2 x Slots DIMM, DDR4 2400 MHz 
ou superior; 

 3 (Três) saídas para monitor, sen-
do, no mínimo, 01 (uma) no pa-
drão DisplayPort e 1 (uma) no pa-
drão HDMI com suporte a três 
monitores independentes;  

 Controlador Integrado Serial SATA 
6.0Gb/s; 

 Slots de expansão 1 x PCI Ex-
press (3.0) x16 e 1x PCI Express 
x1 e 1x slot M.2; 

 1 (um) Controlador de rede Ether-
net Gigabit; 

 Áudio com CODEC de alta defini-
ção (HD); 

 8 (oito) portas USB; sendo, 4 (qua-
tro) portas, na versão USB 3.0. 

A placa mãe deve ser projetada e desenvol-
vida pelo mesmo fabricante do equipamento 
ofertado, com o nome serigrafado, não sen-
do aceito placas de livre comercialização. 
 

BIOS:  
BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-
TE do equipamento ou ter direitos de co-
pyright sobre o mesmo, comprovado através 
de declaração fornecido pelo FABRICANTE 
do equipamento, não sendo aceitas soluções 
em regime de OEM ou customizadas. Apre-
sentar comprovação do fabricante especifica 
para este processo licitatório juntamente com 
a proposta;  
O fabricante deve ser registrado na "Mem-
bership List" do Unified Extensible 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. 
 

PROCESSADOR:  
Processador com performance, mínima, de 
8.000(oito mil) pontos, no Performance Test 
8 da Passmark® Software;  
O desempenho será comprovado por inter-
médio de resultados de BenchMark, disponí-
veis em: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 
Para efeitos de referência, foi utilizado o pro-
cessador Intel Core i3-8100, serão aceitos 
outros processadores de performance igual 
ou superior, desde que, sejam da mesma ou, 
de geração mais recente, auferidos pelo 
Passmark. 

 

   

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Processador gráfico integrado;  
É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do 
processador ofertado. 
 

MEMÓRIA RAM:  
No mínimo 8GB tipo DDR-4 2.400MHz ou superi-
or, homologada pelo fabricante, se adequando 
plenamente a velocidade de barramento da placa 
mãe e do processador, possibilitando o máximo 
de aproveitamento;  
Deverá possuir capacidade de expansão mínima 
de 32 GB; 
 
DISCO RÍGIDO:  
Deverá possuir 01 (um) disco rígido de 500GB 
SATA 6.0Gb/s. 
 

MÍDIA DE GRAVAÇÃO:  

Deverá possuir DVD-RW com Interface SATA.  

 

GABINETE: 
 Padrão SmallForm Factor (SFF);  
 Possuir chave liga/desliga e led´s indica-

tivos de computador ligado e de acesso 
ao HD; 

 Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5” in-
terno e 1 (uma) baia para DVD externa 
(podendo ser slim);  

 Deverá possuir local apropriado, já de-
senvolvido no projeto do produto, para 
colocação de lacres ou cadeados mecâ-
nicos ou eletrônicos, não sendo aceito 
adaptações, usinagens em geral, fura-
ções, emprego de adesivos, fitas adesi-
vas ou quaisquer outros procedimentos 
ou emprego de materiais inadequados 
ou que visem adaptar forçadamente o 
equipamento ou suas partes para atingir 
esta funcionalidade. 

 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO:  
Deverá possuir Fonte de Energia, com, no máxi-
mo, 220 watts Auto Sensing. Apresentar impresso 
junto a proposta certificado 80plus da fonte, na 
categoria Bronze, disponível em www.80plus.org;  

TECLADO:  
Teclado conector USB; 
O teclado deverá ser da mesma marca e cor 
do fabricante do equipamento. 
 

MOUSE: 
Mouse Ótico com conector USB 
Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um 
botão para rolagem de telas – “scroll”); 
O mouse deverá ser da mesma marca e cor 
do fabricante do equipamento. 
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 MONITOR DE VÍDEO:  
 Tela tipo LED com resolução de no 

mínimo 1600x900, 16 milhões de co-
res e pixel pitch máximo de 0,30mm; 

 Área visível de, no mínimo, 19,5 ou 
até 21.5 polegadas; 

 Contraste igual ou superior a 1.000:1; 
 Deverá possuir entrada de vídeo 

analógica VGA e uma entrada digital 
DVI igual ou superior a 250 (duzen-
tos e cinquenta) cd/m2; 

 Tempo de resposta igual ou inferior a 
5(cinco) milissegundos; 

 Fonte de alimentação automática 
110/220 VAC; 

 O Monitor deverá ser fornecido com 
cabo de conexão de dados e cabo 
de energia; 

 Deverá ser do mesmo fabricante do 
equipamento ofertado 

SISTEMA OPERACIONAL: 
O equipamento deverá ser fornecido com 
licença do Sistema Operacional Microsoft® 
Windows 10 Professional, 64 bits ou superi-
or, idioma português (Brasil) instalado em 
fábrica com software de recovery; 

GARANTIA DE HARDWARE: 
O equipamento ofertado deverá possuir 12 
(doze) meses de garantia prestado pelo lici-
tante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 
5 (cinco) dias por semana. 
CERTIFICAÇÕES:  

(Deverão ser apresentados impressos junto à 
PROPOSTA TÉCNICA): 

 Catálogo completo do item para aná-
lise da especificação técnica;  

 Certificado de aderência a Portaria 
170/12 do INMETRO, sendo aceitas, 
normas equivalentes internacionais; 

 Certificado em que o fabricante do 
equipamento é membro do consorcio 
DMTF (Desktop Management Task 
Force) que especifica o padrão “DMI” 
de gerenciamento. O FABRICANTE 
deverá ser membro na categoria 
“BOARD”. Apresentar página im-
pressa onde consta tal informação; 

O modelo ofertado deve ser listado pela Mi-
crosoft no seu catálogo de produtos compatí-
veis e certificados para o Windows 10 x64, 
deverá ser apresentado o certificado emitido 
pela Microsoft ou declaração do fabricante do 
equipamento para comprovação da compati-
bilidade; 
O microcomputador deverá possuir certifica-
ção Energy Star 6.0 ou superior, apresentar 
comprovação. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E PRAZO 

LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO GILBERTO MOTTA BRAGA, sito à Av. Antônio 

da Costa Menezes, nº 256, Centro, Tavares - RS. 

 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens licitados será de até 30 (trinta) dias, 

após o recebimento da Nota de Empenho. 

 

O CONTRATANTE receberá os produtos licitados, no local indicado, conforme especificado 

na CLÁUSULA SEGUNDA, sem qualquer custo adicional, impostos, taxa de frete ou outros tribu-

tos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá a Secretaria 

Municipal de Saúde e Bem-Estar, na pessoa do Sr. Jader Cristiano Pedone, matrícula nº 1175-4/1, 

que acompanhará o serviço prestado. Não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATA-

DO, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.                        

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 Os bens serão recebidos e analisados pela Comissão de Recebimento, designada para 

tais fins pela Portaria nº 6.410 de 06/09/2017. 

 Os bens serão avaliados em suas condições gerais, estando diferente das especificações 

do edital, fará com que os mesmos não sejam aceitos. 

 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto licitado com 

a especificação. 

Definitivamente, no prazo máximo de 5 dias corridos, a contar do recebimento provisório, 

para a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) A CONTRATADA receberá o valor total de R$ 14.195,00 (quatorze mil e cento e noventa 

e cinco reais), o pagamento será efetuado Á VISTA, em até 30 dias após recebimento e 

vistoria mencionada na Cláusula Quarta, e da Nota Fiscal na contabilidade, devidamente 

assinada pelo Secretário do órgão requisitante, correspondente ao valor das mercadori-

as já entregues; 

b) É vedada a antecipação de pagamento. 

     c) A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o número da conta corrente, agên-              

cia e Banco, para depósito online, sendo esta a única forma de pagamento a ser efetuada. 
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CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da rubrica, sendo: 

Código Dotação Descrição 

06 Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar 

02 Vinculado Federal 

4710 Equipamentos e Material Permanente 

4880- 44.90.52.41 Equipamentos de T.I.C - Computadores 

4881- 44.90.52.41 Equipamentos de T.I.C - Computadores 

4882- 44.90.52.45 Equipamentos de T.I.C - Impressoras 

4883- 44.90.52.30 Máquinas e Equipamentos Energéticos 

4876- 44.90.52.33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES E MULTAS 

 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita 

as seguintes penalidades: 

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, assegurado o contraditório e a ampla de-

fesa; 

b) executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

c) O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CON-

TRATADO à multa que mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, so-

bre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitando os limites da Lei Civil e 

sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplica-

ção das sanções previstas no Edital e na legislação inicialmente citada; 

d) As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela contra-

tada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da 

contratante, ou cobrados judicialmente; 

e) O descumprimento parcial ou total, por uma das partes que lhes correspondam, não 

será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito 

ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, cujo efeito não era possível evitar, 

ou impedir. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

a) A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as 

consequências nele estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/93; 

b) O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de 

comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para eleger o que 

entender de direito. 

CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA 
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 O presente contrato terá início em 20 de maio de 2020 e término em 31 de dezembro de 2020. 

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente nas 

Leis Federais 8666/93, Decreto Municipal 4.539/16, Decretos Federais 3.697, 3.555/2000, 5.504 e 

5.450/2005. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

 Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente Contrato. 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, por si e por seus sucesso-

res em três vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas 

instrumentais que também assinam         

   

                                                                                                             Tavares, 20 de maio de 2020. 

 

 

J. ROSA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI                       GARDEL MACHADO DE ARAÚ-

JO 

                             CONTRATADA                                                              Prefeito Municipal                       

                                                                                                CONTRATANTE   

 

TOBIAS VELHO 

Sec. Mun. De Saúde e Bem Estar           

                   

                                                                                                 Examinado e Aprovado 

JADER CRISTIANO PEDONE                                                     GUILHERME OLIVEIRA COSTA 

           Fiscal de Contrato                                                                Procurador Jurídico do Município 

        Matrícula nº 1175-4/1                                                                       OAB/RS nº 87.415          

                                                                                                    

Testemunhas:                                                                      

  1- Milca Souza do Nascimento                                                                    2-Ezalete Martins Paiva      

   CPF n°039.129.710-48                                                                  CPF Nº 002.710.880-52                                                                                                              

     

               

                                                                                                                        


