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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2020, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM: 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do 
Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson De Carli, 
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, 
residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE. 

CONTRATADA  

L.A. FERREIRA SOUZA ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 14.693.114/0001-79, com sede na Av. 
Manoel Mendes de Camargo, 1930 – Sala 02 - Centro em Campo Mourão/PR, CEP 87303-000, neste ato 
representada por Lenir Aparecida Ferreira Souza, brasileira, casada, empresaria, Carteira de Identidade nº 
49358750, expedida pela SESP/PR e CPF 450.182.359-34, residente e domiciliado à Av. Manoel Mendes de 
Camargo, 1930 – Fundos - Centro em Campo Mourão/PR, doravante denominada CONTRATADA. 

RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 27/2020, e ainda em conformidade com 
o instrumento convocatório de licitação expresso pelo PREGÃO ELETRÔNICO n.º 9/2020, que teve assegurada 
publicidade na forma da lei, celebrar o objeto deste contrato, observado o disposto nas Leis n.º 8.666 de 
21/06/1993 e suas alterações e 10.520/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes para equipe 
farmacêutica no Município de Liberato Salzano/RS, conforme Portaria do MS nº 3.586/2019, conforme edital, nos 
quantitativos abaixo discriminados: 

Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

3 1,00 UN 

Computador (desktop-básico) Especificação 
mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante. Computador desktop com 
processador no mínimo que possua no mínimo 
4 núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 ghz; 
possuir 1 disco rígido de 1 tb ou ssd 240 gb, 
memória ram de 8 gb, em 2 módulos idênticos 
de 4 gb cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou 
superior, operando em modalidade dual 
channel. A placa principal deve ter arquitetura 
atx, microatx, btx ou microbtx, conforme 
padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os 
padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot 
pci-express 2.0 x16 ou superior. Possuir 
sistema de detecção de intrusão de chassis, 
com acionador instalado no gabinete. O 
adaptador de vídeo integrado deverá ser no 
mínimo de 1 Gb de memória. Possuir suporte 
ao microsoft directx 10.1 ou superior. Suportar 
monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas 
de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo 
hdmi, display port ou dvi. Unidade combinada 
de gravação de disco ótico cd, dvd rom. 
Teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse 
usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor 
de led 19 polegadas (widescreen 16:9). 
Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão 

Positivo 
Acer 

D3200 
4.920,00 4.920,00 
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ieee 802.11 b/g/n. Sistema operacional 
windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e 
que suporte toda a configuração exigida no 
item. Gabinete e periféricos deverão funcionar 
na vertical ou horizontal. Todos os 
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, 
mouse e monitor) devem possuir gradações 
neutras das cores branca, preta ou cinza, e 
manter o mesmo padrão de cor. Todos os 
componentes do produto deverão ser novos, 
sem uso, reforma ou recondicionamento. 
Garantia de 12 meses. 

TOTAL R$ 4.920,00 

1.2. É expressamente vedada a subcontratação de todo ou parte do objeto contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

2.1. Pelo(s) produtos(is) ora adquirido(s) o contratante pagará à contratada o valor total de R$ 4.920,00 (quatro 
mil, novecentos e vinte reais), sendo que o valor será pago em moeda corrente, por meio de ordem bancária ou 
crédito em conta corrente, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura do(s) produto(s) ora 
adquirido(s), devidamente atestada pelo responsável, mediante o correto fornecimento do objeto descrito neste 
contrato; 

2.2. Nos valores estipulados nesta cláusula estão cotadas todas as despesas com salários e/ou honorários, 
administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, fretes, transportes diversos e outras despesas 
de qualquer natureza que se fazem necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato; 

2.3. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente Procedimento 
Licitatório. 

2.4. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de 
Referência (Anexo I) do processo licitatório acima mencionado. 

2.5. O efetivo pagamento da contratada estará condicionado ao recebimento do Município pelo recurso oriundo 
da Portaria do MS nº 3.586/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

3.1. A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados no Orçamento 
Vigente, dotação orçamentária:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

1.012.4490.52 4508 148/2020 Ampliação/Adequação do Hospital Municipal e UBS 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA 

4.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I) 
do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES   

5.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência 
(Anexo I) do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

6.1. Não haverá qualquer reajuste do valor contratado durante o prazo estabelecido. 

6.2. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, conforme previsto no edital do processo 
licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7.1. As sanções referentes à execução deste contrato são aquelas previstas no Termo de Referência (Anexo I) 
do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993.  
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8.2 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que à contratada caiba direito a indenização de qualquer espécie quando a mesma não 
cumprir, total ou parcialmente, com as obrigações estipuladas neste instrumento, no edital, seus anexos.   

8.3 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 
que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar 
e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providencias 
acauteladoras. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

9.1. O prazo de vigência do contrato será de até 31 de dezembro de 2020, após a assinatura contratual, podendo 
ainda ser prorrogado, se ambas as partes concordarem, mediante requisição justificada e formaliza pela 
Secretaria Municipal de Saúde ou por razões de interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, 
na forma estabelecida no edital e Termo de Referência (Anexo I) do processo licitatório acima mencionado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Constantina - RS.  
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para 
um só efeito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes contratantes a cumprirem e fazer cumprir 
o presente contrato, tão inteiro e fielmente como nele se contém, em suas cláusulas e condições por si e seus 
sucessores, dando-o sempre por firme, bom e valioso, em juízo ou fora dele.   

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 23 dias do mês de junho do 
ano de 2020. 

 

 
Município de Liberato Salzano 
Gilson De Carli - Prefeito Municipal 
Contratante                                                                                         

L.A. FERREIRA SOUZA ME 
Lenir Aparecida Ferreira Souza 
Contratada 

 
 
 
 
Fabi Vergolino Candaten  
Secretário Municipal da Saúde  
Fiscal de Contrato  
 

 

Testemunhas:  
 
 
Nome: Mateus Fumagali 
CPF: 965.411.990-00 

 
 
 
Nome: Rosiqueli Geraldo 
CPF: 022.905.230-46 

 


