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CONTRATO Nº 004/2019 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, 
MONITORES, TECLADO E MOUSE, QUE FAZEM CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA E A EMPRESA      
R SOMENSI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.566.749/0001-75, estabelecida na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 
23.8300, Centro – Glorinha/RS, CEP 94380-000, neste ato representada por seu Presidente 
RAFAEL SCHÖNARDIE SCHMIDT, brasileiro, solteiro, Vereador, RG nº 1106114703 e CPF nº 
022.945.410-06, residente e domiciliado na Rua Ozi Costa, nº 600, Centro, Glorinha – RS, CEP 
94380-000, a partir de agora denominado simplesmente “CONTRATANTE” e a empresa                    
R SOMENSI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, estabelecida na Av:  Planalto, 1115 loja 03 – 
Bairro São Bento –  Bento Gonçalves – RS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.463.536/0001-02, neste ato 
representada pelo Sr. RAFAEL SOMENSI, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 
881.124.890-68 e RG nº 7110268476, domiciliado e residente na Rua Pernambuco, 650 – Bairro 
Progresso – Bento Gonçalves/RS, a partir de agora denominada simplesmente de “CONTRATADA”, 
ajustam entre si, nos termos do Processo Administrativo 1797/2019, este contrato de aquisição de 
equipamentos de informática, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

                                                           DO OBJETO 

1 - Aquisição de 4 (quatro) Microcomputadores de marca Lenovo e modelo M720q, processador Intel 
Core i3-8100T, monitores de marca Lenovo e modelo T22i-10, teclados sem fio padrão ABNT-ll, 
mouses óticos sem fio, dispositivo dotado 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) 
os equipamentos deverão ser todos de mesma cor. Demais características do objeto deverão ser 
respeitadas rigorosamente com as referências contidas no “TERMO DE REFERÊNCIA”, anexo 
nesse contrato. 
 

DO PRAZO E ENTREGA 
 

2 - O prazo e local de entrega é de até 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho 
e/ou assinatura do Contrato, na Câmara Municipal de Vereadores, sito à Av. Dr. Pompílio Gomes 
Sobrinho, n° 23.830, Centro, no município de Glorinha/RS. 

2.1 O recebimento do objeto deste contrato acontecerá da seguinte forma: 

I- provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
mesmos, com as especificações solicitadas; 
II- definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a verificação e 
consequente aceitação, nos termos do subitem acima e termo de referência. 
 
 

                                                   DO PREÇO E PAGAMENTO 
 

3 - O valor total do presente contrato é de R$ 13.996,00 (treze mil novecentos e noventa e seis 
reais). 

3.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do recebimento definitivo, mediante 
emissão e apresentação da Nota Fiscal, por depósito em conta corrente do fornecedor ou na 
tesouraria municipal. 

3.2. Na Nota Fiscal do produto deverá constar o código GTIN do mesmo, conforme §6º da cláusula 
terceira do ajuste SINIEF Nº 07/2005, quando for o caso. 

3.3. Para o caso de faturas incorretas, a Câmara Municipal de Vereadores terá o prazo de até 5 
(cinco) dias úteis para devolução à contratada, passando a contar novo prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA. 
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3.4. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da 
contratada que importem no prolongamento dos prazos previstos neste edital e oferecidos nas 
propostas. 

3.5. A tesouraria poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRPF, nos termos da legislação em 
vigor, devendo, para tanto, a empresa discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente 
aos referidos tributos. 
 

                                     DA GARANTIA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

4 - O presente contrato entra em vigor a contar da data de sua assinatura, e vigerá até o término do 
período da garantia e assistência técnica contra defeitos de fabricação, sendo de, a contar da data 
de recebimento definitivo do item. 
 
4.1 - Os equipamentos possuem garantia “on site” de 12 (doze meses), prestado pelo fabricante, com 
atendimento 8 (horas) por dia, 5 (cinco) dias por semana. 

4.1.1 - Caso, a empresa contratada, não seja o próprio fabricante, deverá apresentar na entrega dos 
equipamentos, declaração do FABRICANTE se responsabilizando pelo atendimento “ON SITE”. 
 
 

DOS RECURSOS 
 

5 - A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta do orçamento vigente, em rubrica 
apropriada com verba própria. 
 
01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORD. 
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORD. 
01.031.0001.2.001.000 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 
4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

 
                                                         DA FISCALIZAÇÃO 

 

6 - Cabe à Contratante, através da Presidência desta Casa Legislativa, com apoio técnico, exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização na execução e cumprimento do presente contrato. 
 

    DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7 - Compete à CONTRATANTE: 
7.1 - Se o produto contratado não estiver de acordo com as especificações da CONTRATANTE, 
rejeitá-lo-á, no todo ou em parte.  
7.1.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no presente contrato. 
7.2 - O recebimento definitivo do objeto, não exime a CONTRATADA de responsabilidades pela 
perfeição, qualidade, segurança e defeitos de fabricação. 
 

   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8 - A CONTRATADA obriga-se: 
8.1 - Proceder a entrega dos produtos no prazo fixados neste contrato. 
8.2 - Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, embalagens, fretes, 
tarifas, seguros, descarga, transporte, tributárias, material, responsabilidade civil e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o produto objeto deste contrato. 
8.2.1 - Subentende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), 
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, 
produtos, transporte e qualquer despesa, acessórios e/ou necessárias, não especificadas neste 
contrato. 
8.2.2 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o fornecimento e a 
garantia dos produtos objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de 
pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da CONTRATADA. 
8.3 - Indenizar terceiros e à Administração os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou 
culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

  CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.830 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1009 E-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

 

3

 

8.4 - Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
8.5 - Manter todas as condições e qualificação exigidas no orçamento bem como no termo de 
Referência, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 
8.6 - Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do 
produto, bem como as observações às normas técnicas. 
8.7 - Deverá a CONTRATADA informar qualquer mudança de endereço, telefone, fax ou outros.  

 
DAS PENALIDADES 

 

9 - A recusa injusta em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Câmara Municipal de Vereadores constantes neste Contrato. 
9.1 - Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o15º (décimo quinto) 
dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa 
causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 
9.2 - A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Câmara Municipal de Vereadores 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. 
9.3 - A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
9.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão ou 
entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
9.5 - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 9.4 é da alçada da autoridade competente, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista. 
9.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a empresa 
contratada: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização da 
Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, respondendo 
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
9.7 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a empresa 
contratada: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 15 (décimo quinto) dias na execução do objeto 
contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou 
má fé, venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da 
Contratada de reparar os danos causados. 
9.8 - As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 9.4 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº. 8.666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
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DA RESCISÃO 
 

10 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei constituem motivos para rescisão do contrato: 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
II - O atraso injustificado na entrega do produto; 
III - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus superiores; 
IV - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil da 
empresa contratada ou de seus sócios-diretores; 
V - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
VI - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Contratante, prejudique a execução do contrato; 
VII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizem a 
insolvência da contratada; 
VIII - Razões de interesse do serviço público; 
IX - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de 
execução do contrato. 
 

DO FORO 
 

11 - O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações deste instrumento. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12 - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de n° 
8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 
12.1 - Este contrato entra em vigência nesta data de sua assinatura. 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02) vias de igual teor 
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.          
 

Glorinha, 26 de Julho de 2019. 

 

 
 

Rafael Schönardie Schmidt 

Presidente do Poder Legislativo 
 
 
 
 

Rafael Somensi 

Representante Legal 
 
 
 
 

______________________________ 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
______________________________ 
 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

  CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.830 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1009 E-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

 

5

 

 
 

                                 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
Computadores, monitores e assessórios de hardware que acompanham os mesmos.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Câmara Municipal de Vereadores tem por finalidade realizar despesa para aquisição de 
computadores, monitores e assessórios, para serem usados no setor administrativo, onde são 
desenvolvidos todos os trabalhos necessários dentro das exigências normativas e adequadas, 
respeitando as leis que rege a Câmara de Vereadores. Esta despesa é de suma importância, tendo 
em vista que os computadores atuais estão desgastados e desatualizados, por serem muito antigos e 
isso faz com que sejam lentos e com falta de espaço de armazenamento e assim vem prejudicando o 
desenvolvimento dos trabalhos dos servidores Públicos dessa Casa Legislativa. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: 

Os equipamentos ofertados devem ser extremamente novos (sem uso, reformados ou 
recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos 
destinados ao uso da linha doméstica. Apresentar declaração do fabricante que a empresa é 
revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo 60 dias. Informar 
marca e modelo do computador e do monitor na proposta; 

 

PLACA MÃE: 
Deverá possuir 2 x Slots SO-DIMM, DDR4 2400 MHz ou superior; Deverá possuir 1 Controlador de 
rede Ethernet Gigabit; 

Deverá possuir no mínimo 1 (uma) porta no padrão Display Port ou HDMI e 1 (uma) porta no padrão 
VGA (DB-15 para o monitor; 

Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD); Possuir 02 (dois) conectores M.2 ou PCIe; 

Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; 

Possui 06 (seis) portas USB, sendo pelo menos 04 (quatro) no padrão USB 3.0 Tipo A nativas e 01 
(uma) Tipo-C, não sendo aceita utilização de hubs, placas ou adaptadores; 

A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, 
com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização 
 

                                                             BIOS: 
BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o 
mesmo, comprovado através de declaração fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, não 
sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; O fabricante deve ser registrado na 
"Membership 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. 
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PROCESSADOR: 
Com performance, mínima, de 7400 (sete mil e quatrocentos) pontos, no Performance Test 8 da 
Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, 
disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/laptop.html; 

Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3-8100T, serão aceitos outros 
processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais 
recente, auferidos pelo Passmark. 

Processador com gráfico HD integrado; 

É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; 
 

MEMÓRIA RAM: 
No mínimo 4GB tipo DDR-4 2.400MHz ou superior, 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. 

 

CONTROLADORA DE ÁUDIO: 
Alto-falante integrado ao gabinete de 1,5 Watt ou superior; 
 

GABINETE: 
Gabinete no formato padrão mini PC; Volume total não superior a 1.200cm³. 
 

FONTE: 
Com ajuste automático; Potência de no máximo 65 watts, suficiente para suportar todos os 
dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória 
ram e demais periféricos); A fonte deve possuir eficiência de no mínimo 87%.  

 

TECLADO: 
Teclado Padrão ABNT-II, sem fio; O teclado deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do 
equipamento; 

 

MOUSE: 
Mouse Ótico sem fio; 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; 
 

SISTEMA OPERACIONAL: 
O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 
Professional, 64 bits ou superior, idioma português (Brasil); 
 

MONITOR DE VÍDEO: 
Tela tipo LED com resolução de no mínimo 1920x1080, 16 milhões de cores Display IPS LED com 
acabamento antirreflexo; 

Área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; Contraste igual ou superior a 1.000:1; Ângulo de Visão 
de 178 H / 178 V 

Deverá possuir 01 (uma) entrada de vídeo analógica VGA, 01 (uma) Display Port e 01 (uma) entrada 
HDMI; Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; 
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Tempo de resposta igual ou inferior a 6(seis) milissegundos; Fonte de alimentação automática 
110/220 VAC; 

Possuir USB na parte lateral; 

Deverá possuir ajuste de Altura, Inclinação e Rotação Horizontal/Retrato/Paisagem; 

Deverá acompanhar acessório do mesmo fabricante para fixação e acoplamento do computador na 
parte traseira do monitor, permitindo os ajustes de altura, rotação, giro e inclinação do monitor; 

Deverá ser descrito part number deste acessório; 

 

                               GARANTIA DE HARDWARE: 
O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze meses) de garantia “on site”, prestado pelo 
Fabricante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. 
 

             CERTIFICAÇÕES: 
 

(Deverão ser apresentados impressos junto à entrega do produto): 
Deverá ser apresentado catalogo completo do item para análise da especificação técnica; 
Apresentar certificado EPEAT na categoria GOLD para o microcomputador e para o monitor, 
disponível em www.epeat.net; 

O microcomputador deve ser homologado pela Microsoft para o sistema operacional Windows 10, 
comprovado através da apresentação do certificado de compatibilidade emitido pela Microsoft; 

O microcomputador deverá estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com 
a ISO 7779, para utilização em ambiente de escritório. Deverá ser comprovado através da 
apresentação dos laudos técnicos ou declaração do fabricante; 

Deverá ser apresentado 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 impressa onde consta 
tal informação. 

O fabricante do equipamento deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 
18001. O fabricante deverá estar relacionado no site da EICC, 
http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o Certificado da OHSAS 18001 válido. ; 

O computador deverá possuir certificação Energy Star e apresentar comprovação. 

 

 

 

 

 

 

 


