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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 

PROCESSO N° 498/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS COROAS, no uso de suas atribuições legais, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 008/2022 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do site 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 
de julho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

  
1 – LOCAL, DATA E HORA 
  
1.1 – A sessão pública será realizada no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
no dia 02 de março de 2022, com início às 13 horas, horário de Brasília – DF. 

  
1.2 – Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas através do site descrito no item 1.1., até às 12 horas do dia 02 de março de 2022. 
  
1.3 – Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 
  
2- OBJETO 
  
2.1 – Constitui objeto da presente licitação a aquisição de um servidor de rede de 
informática novo para o CPD da Prefeitura Municipal, demais descrições no Anexo I – Termo 
de Referência, sob a modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço. 
 
3 – PARTICIPAÇÃO 
  
3.1 – Poderá participar do presente pregão eletrônico a empresa que atender a todas as 
exigências, inclusive quanto a documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver 
devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
  
3.2 – Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, 
o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
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3.3 – A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
  
3.4 – Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 
concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, 
que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou 
que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 
  
4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
  
4.1 – Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
  
4.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  
  
4.1.2 – O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
  
4.2 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Três Coroas, 
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
  
5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
  
5.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 
do licitante e subsequentemente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca 
do produto, valor unitário e valor total por item, e demais informações necessárias, até o 
horário previsto no item 1.2. 
  
5.1.1 – A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 
  
5.2 – O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 
  
5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico. 
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5.4 – Os itens de propostas que eventualmente contemplem o produto que não corresponde 
às especificações contidas no ANEXO I, deste Edital, serão desconsiderados. 
  
5.5 – Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
  

a)   Preço total por lote em moeda corrente nacional, em algarismo com o máximo de 
duas casas decimais após a vírgula; 

b)   Marca, modelo e especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante as 
exigências editalícias; 

c)   Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro, 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), 
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza 
e todos os ônus diretos; 

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da Data da 
sessão deste pregão eletrônico; 

e) Prazo e local de entrega: O prazo de entrega deverá ser no máximo de 30 (trinta) 
dias após emissão da Autorização de Compra expedida pelo Departamento de 
Compras, devendo ser entregue conforme locais indicados na autorização de 
compras. 

f)  Prazo de pagamento: Será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura, por intermédio 
da Secretaria Municipal da Fazenda em até dez (10) dias após a entrega do objeto. 

 
5.6 – Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
  
6- ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 
  
6.1 – O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 
previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.   
  
7 – FORMULAÇÃO DE LANCES 
  
7.1 – Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), o licitante deverá encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado 
do seu recebimento e respectivo valor. 
  
7.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR LOTE, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
  
7.3 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem por menor valor total ao último 
lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 
  
7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
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7.5 – Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
  
7.6 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante 
encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo lhe facultado a prorrogação. Após o 
encerramento feito pelo Pregoeiro, transcorrerá o período aleatório de até 30 (trinta) 
minutos, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
  
7.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 
dos lances retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
  
7.7.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá início somente após a comunicação expressa aos 
participantes. 
  
7.8 – Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance com 
menor valor total do obtido, como decidir sobre a sua aceitação. 
 
8 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
  
8.1 – Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 
  
8.2 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o licitante 
vencedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente; verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na ordem de 
classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
  
8.3 – Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em 
razão das especificações indicada na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante 
declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na 
proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto. 
 
8.3.2 - Será analisado o menor preço/valor sobre o objeto requisitado pela administração. 
 
8.3.2 – O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 
pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do item proposto. 
8.3.3- Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 
este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados, ou inexequíveis. 
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8.3.4 – Não serão aceitas propostas acima do valor de referência. 
 
 9 – HABILITAÇÃO 
  
9.1 – A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 

  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e últimas alterações, 

devidamente registrado, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos federais e à divida ativa da união; 
d) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do 

licitante; 
f) Certificado de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua 

habilitação; 
h) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
i) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943; 

j) Declaração, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro societário 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista; 

k) Atestado de capacidade técnica, emitido por órgão público ou privado em nome 
da proponente, de que forneceu o objeto desta licitação e que atendeu 
satisfatoriamente, destacando marca do item; 

l) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial/Exta judicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de 
expedição de no máximo 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão; 

m) Declaração da empresa indicando o seu grupo de CNAE (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas) conforme atividade de maior receita; 

n) Comprovação através de declaração assegurando no período da garantia, de 
possuir Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante da marca, indicando o 
telefone de contato, e-mail e endereço da Assistência Técnica Autorizada, num 
raio de até 200 quilômetros do Município de Três Coroas/RS; 

o) Fornecer pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de que o licitante já forneceu produto com 
características semelhantes ao licitado 
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p) Declaração do fabricante dos itens 1 (servidor), 2 (storage), 3 (switch) e 4 (rack) 
propostos, informando que o licitante está autorizado a comercializar os 
produtos e serviços ofertados em sua proposta, bem como atestando a garantia 
em nome da Prefeitura Municipal de Três Coroas.; 

q) Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, 
deverá apresentar declaração do Fabricante, autorizando a empresa licitante a 
comercializar o equipamento e os serviços exigidos;  

r) Apresentar declaração do fabricante ou distribuidor autorizado, informando que 
todos os componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação, e que serão 
integrados em fábrica, sem quaisquer modificações da licitante; 
 

 
9.2 - As declarações de que tratam as letras “g”, “h”, “j”, “m” e “n” do item 9.1 deverão ser 
devidamente assinadas pelo sócio proprietário da empresa, ou seu representante legal, 
desde que seja anexada a procuração. 
 
9.3 – A proposta vencedora ajustada ao lance, juntamente com os documentos exigidos para 
habilitação, originais ou cópias autenticadas, serão encaminhados exclusivamente por meio 
eletrônico, via Portal de Compras Públicas. 
 
9.3.1 – A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário da empresa, 
ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração. 
  
9.4 – A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 
 
 10 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
  
10.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico. 
  
10.1.1 – Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
  
10.1.2 – Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
  
11 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
  
11.1 – Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio 
do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de 
lances. 
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11.1.1 – A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 
direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
  
11.2 – O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo 
Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os 
participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em 
igual número de dias. 
  
11.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 
  
11.4 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
  
11.5 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
  
11.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
  
11.7 – Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o 
licitante que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
  
12 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  
12.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre 
que não houver recurso. 
  
12.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
  
12.3 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 
convocará a vencedora para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
10.4 – O prazo de que trata o item 12.3 poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 
 
13 – RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR 
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13.1 – Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e em consonância com 
a proposta de preços apresentada pelo licitante; 
  
13.2 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
  
13.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências e ou/irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
  
13.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste Pregão. 
  
13.5 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial 
atualizado do contrato ou da nota de empenho; 
  
13.6 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante vencedor.  
 
14 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
14.1 - Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita 
às seguintes penalidades: 
  
14.2 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
  
14.3. - até 05 (cinco) dias, multa de 0,50% (Zero vírgula cinquenta e três por cento) sobre o 
valor da obrigação, por dia de atraso; 
  
14.3.1 - superior a 05 (cinco) dias, multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor da 
obrigação, por dia de atraso; 
  
14.3.2 - pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 30% (trinta por cento), calculada 
sobre o valor do objeto não entregue. 
  
14.3.3 - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos a 
Administração; 
  
14.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação; 
  
14.3.5 – Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
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fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração 
Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
  
15.3. 6 – A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
  
I – Descumprimento das determinações necessárias a regularização das faltas ou defeitos 
observados na entrega dos produtos; 
  
II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 
da Prefeitura Municipal de Três Coroas, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave. 
  
14.3.7 – A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e 
for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração 
Pública. Caberá, ainda, a suspensão, quando o licitante, por descumprimento de cláusula 
editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da Prefeitura 
Municipal de Três Coroas. 
  
15 – RESCISÃO 
  
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 
15.2.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

IV - O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 
VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o 
do art. 67 da Lei 8.666/93; 

IX - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
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XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 
65 da Lei 8.666/93;  

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
15.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 
§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 
§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem 

que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - Devolução de garantia; 
II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
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III - pagamento do custo da desmobilização. 
§ 3o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 
 
16.4.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 

I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração; 

II - ocupação E utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 da Lei 8.666/93; 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos; 

IV - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Administração. 

§ 1o A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

§ 2o É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

§ 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso. 

§ 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a 
seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 
 
16 – DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
  
Os recursos financeiros correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 2.206-
4.4.9.0.52.43. 
 
18 – PAGAMENTO 
  
18.1 – O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Fazenda em até dez (10) dias após a entrega do objeto. 
  
18.2 – Não será efetuado qualquer pagamento ao Adjudicatário enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 
19 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
19.1 – É facultado, ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase 
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 
da proposta. 
  
19.2 – A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos 
ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da lei n. 8.666/93. 
  
19.3 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste pregão, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, 
da Lei n. 8.666/93. 
  
19.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de 
Três Coroas. 
  
19.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 
em vigor. 
  
19.6 – A Prefeitura Municipal de Três Coroas não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade do Adjudicatário a terceiros, sejam estes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
  
19.7 – Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Três Coroas na data marcada, a 
sessão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local. 
  
19.8 – O Município de Três Coroas se reserva o direito de anular ou revogar a presente 
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
19.9 – Integra este Edital: 

ANEXO I – Termo de Referência – Objeto; 
ANEXO II – Minuta de Contrato de Fornecimento 

Três Coroas, 11 de fevereiro de 2022. 
 

Alcindo de Azevedo 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 
ANEXO I – OBJETO 

SERVIDOR RACK 2U 
 

LOTE 1 

LOTE ITE
M 

DESCRIÇÃO QTD. VAL.UNIT. VAL.TOTAL 

1 
1 

Servidor de aplicação e 
virtualização 2U 

1 
R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 

1 
2 

Garantia 7 anos 
ProSupport 

1 
R$ 4.189,00 R$ 4.189,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 134.189,00 

 
1.1. GABINETE 
1.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19” através de sistema de trilhos deslizantes; 
1.1.2. Altura máxima de 2U (duas unidades de rack); 
1.1.3. Deve possuir botão liga/desliga na parte frontal do equipamento; 
1.1.4. Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de 
alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de memória RAM, 
fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 
1.1.5. Deve possuir suporte de, no mínimo 16 (dezesseis) baias para instalação de discos 
rígidos de 2.5 polegadas padrão SAS ou SATA;  
1.1.5.1. As baias devem ser hot-plug, permitindo a troca dos discos com o 
equipamento em funcionamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto 
para as aplicações; 
1.1.6. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo 
retrátil, permitindo o deslizamento do servidor e a organização dos cabos de alimentação e 
dados a fim de facilitar sua manutenção; 
1.1.7. Deve possuir sistema de ventilação redundante com pelo menos 4 (quatro) 
ventiladores internos, que suporte à configuração ofertada dentro dos limites de 
temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento. 
1.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
1.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento na 
configuração ofertada mesmo em caso de falha de uma das fontes; 
1.2.1.1. Deverá ser fornecido com sua quantidade máxima de fontes; 
1.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a substituição de 
qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do 
funcionamento do equipamento; 
1.2.3. As fontes de alimentação devem possuir cerificação 80Plus, no mínimo na categoria 
PLATINUM. 
1.2.4. A fonte deve ter potência mínima de 800 watts; 
1.2.5. As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste 
automático de tensão; 
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1.2.6. Deverá acompanhar um cabo de alimentação C13/C14 e um cabo de alimentação 
NBR 14136, de pelo menos 1,5m, para cada fonte de alimentação fornecida. 
1.3. PROCESSADOR  
1.3.1. Equipado com pelo menos 2 (dois) processadores de no mínimo 12 (doze) núcleos, 
com arquitetura x86; 
1.3.2. Processador da última geração disponível pelo fabricante do servidor com 
lançamento no ano de 2021 ou posteriormente; 
1.3.3. Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX-512; 
1.3.4. Tecnologia de 14nm ou de menor tamanho; 
1.3.5. Frequência de clock interno base de no mínimo 2.0 GHz; 
1.3.6. Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2666 MHz, oferecendo 
no mínimo 6 canais de memória; 
1.3.7. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 10.4 GT/s; 
1.3.8. Memória cache de 13 MB – L3 
1.4. MEMÓRIA RAM 
1.4.1. Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load 
Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no 
mínimo, 3200MHz; 
1.4.2. Deve possuir no mínimo 16 (dezesseis) slots de memória DIMM; 
1.4.3. Possuir pelo menos 128 (cento e vinte e oito) GB de memória (8x16GB);  
1.4.4. Suportar expansão de memória RAM para até no mínimo 2 TB (dois terabytes); 
1.4.5. Só será aceita memorias do tipo LRDIMM ou RDIMM para a funcionalidade de 
memória RAM; 
1.5. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE  
1.5.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;  
1.5.2. Possuir, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0 ou superior; 
1.5.3. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida 
especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização 
no mercado. Comprovar junto a proposta de preços; 
1.6. CONTROLADORA DE VIDEO 
1.6.1. Deve ser do tipo on board (integrado na placa mãe); 
1.6.2. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB 
(dezesseis megabytes); 
1.6.3. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 
1.7. BIOS E SEGURANÇA 
1.7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento não sendo aceitas 
soluções em regime de OEM ou customizadas. Comprovar junto a proposta de preços;  
1.7.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que 
permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 
1.7.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao 
sistema de configuração do equipamento; 
1.7.4. Deve ser atualizável por software; 
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1.7.5. As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação criptográfica 
segundo as especificações NIST SP800-147B e NIST SP800-155. 
1.7.6. Deve possuir funcionalidade de recuperação de estado da BIOS/UEFI a uma versão 
anterior gravada em área de memória exclusiva e destinada a este fim, de modo a garantir 
recuperação em caso de eventuais falhas em atualizações ou incidentes de segurança. 
1.7.7. Deverá ser fornecido com Módulo TPM 2.0;  
1.7.8. Deverá ser fornecido tampa frontal de proteção dos discos, com chave; 
1.7.9. Deverá emitir alerta de abertura do gabinete através de sensor interno de intrusão; 
1.7.10. Por solicitação da licitante o equipamento poderá ser fornecido de fábrica com senha 
única, individual e exclusiva afixada em uma etiqueta de difícil remoção; 
1.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
1.8.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser identificados pelos 
nomes ou símbolos; 
1.8.2. Deverá ser fornecido com três portas USB, sendo uma frontal e duas traseiras. Pelo 
menos 1 (uma) porta externa deverá ser na versão 3.0 ou superior; 
1.8.3. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), uma localizada na 
parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete; 
1.8.3.1. Caso seja ofertado outro tipo de porta, deverá ser entregue adaptador de 
vídeo VGA do mesmo fabricante para cada porta não conforme a solicitação; 
1.9. INTERFACE DE REDE 
1.9.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) interfaces de rede 1Gb Base-T;  
1.9.1.1. Deverá ser entregue com 4 (quatro) cabos de fibra ótica padrão LC/LC MM 
com pelo menos 3 (três) metros cada; 
1.10. CONTROLADORA RAID 
1.10.1. Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS 12Gb/s e SATA 6Gb/s; 
1.10.2. Memória cache interna de no mínimo, 4GB (oito gigabytes) flash ou DDR4, sendo 
que, esta quantidade total de memória cache, poderá ser atendida através de uma ou no 
máximo duas placas internas instaladas no servidor; 
1.10.3. Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60; 
1.10.4. Suportar expansão de capacidade de formatação on-line; 
1.10.5. A controladora RAID deverá possuir quantidade de canais para atender a todos os 
discos do chassi ofertado; 
1.10.6. Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de 
forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade 
de reiniciar o equipamento; 
1.10.7. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido; 
1.10.8. Suportar implementação de disco Global Hot-spare; 
1.10.9. Suportar migração de nível de RAID; 
1.10.10. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART). 
1.11. ARMAZENAMENTO 
1.11.1. Deve ser entregue com no mínimo 2 (dois) discos rígidos de pelo menos 600GB, SAS, 
10K; 
1.11.2. Deve ser entregue com no mínimo 6 (seis) discos sólidos de pelo menos 960GB, SSD, 
SAS; 
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1.11.2.1. Deve possuir DWPD de pelo menos 1 (um) medido pelo período de 5 anos; 
1.11.3. Os discos deve ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem 
necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem 
impacto para as aplicações;   
1.11.4. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor; 
1.11.5. Compatível com a controladora RAID descrita acima. 
1.12. SISTEMA OPERACIONAL OU HYPERVISOR 
1.12.1. O servidor deverá ser ofertado com licenciamento do sistema operacional Windows 
Server Standard 2022 perpétuo, OEM ou OPEN, em quantidade suficiente para licenciar as 
cores dos processadores ofertados; 
1.13. COMPATIBILIDADE 
1.13.1. O fabricante deve disponibilizar na sua respectiva web site, download gratuito de 
todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado. Indicar na 
proposta;  
1.13.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows 
Server 2022 e superior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware 
Compatibility List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com; 
1.14. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 
1.14.1. O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio fabricante através 
de recursos de hardware e software com capacidade de prover as seguintes funcionalidades: 
1.14.2. O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento que 
suporte nativamente a atribuição de endereçamento IP dinâmico; 
1.14.3. Permitir o monitoramento remoto, de todo o hardware das condições de 
funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores, memória 
RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs e ventiladores; 
1.14.4. Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI; 
1.14.5. Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de gerência e 
suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP; 
1.14.6. Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP; 
1.14.7. Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM out-of-band, 
ou seja, independente de sistema operacional ou software agente; 
1.14.8. Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas 
operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais 
aprimorada; 
1.14.9. As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware devem ser 
providas por recursos do próprio equipamento e independente de agentes ou sistema 
operacional; 
1.14.10. A console virtual deverá ser acessível via interface HTML5, não sendo aceito 
soluções baseadas em JAVA, que permita gerenciar, monitorar e configurar parâmetros 
físicos dos servidores de forma remota; 
1.14.11. Permitir realizar a abertura automática de chamados sem intervenção 
humana, diretamente ao fabricante dos equipamentos em caso de falha de componentes de 
hardware; 
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1.14.12. Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente 
de sistema operacional; 
1.14.13. Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de 
CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de armazenamento 
USB remotos; 
1.14.14. Deve possibilitar o download automático de atualizações de firmwares, BIOS e 
drivers diretamente do site do fabricante ou repositório local; 
1.14.15. A solução de gerenciamento de servidores deve permitir o gerenciamento 
através de aplicação de gerenciamento via dispositivos moveis (smartphones e tablets) 
compatível com sistemas IOS e ou Android. O APP deverá estar disponível para download na 
Google Play Store e Apple APP Store; 
1.14.16. A interface de gerenciamento e os softwares do fabricante deverão ser 
ofertados com licenciamento perpétuo, permitindo o uso mesmo ao final da garantia do 
equipamento; 
1.15. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
1.15.1. Deverão ser disponibilizados, com o equipamento ou eletronicamente, manuais 
técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com 
as instruções para instalação, configuração, operação e administração. 
1.16. CERTIFICADOS 
1.16.1. Deverá ser entregue no dia do pregão a certificação comprovando que o 
equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, Energy Star e Inmetro; 
1.16.2. O equipamento ofertado deve estar de acordo com as diretivas ROHS; 
1.17. GARANTIA 
1.17.1. Deve adquirir a garantia do fabricante, por um período mínimo de 60 (sessenta) 
meses, considerando a reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica, 
e suporte, com atendimento remoto e abertura de chamado em regime 24x7 (vinte e quatro 
horas por dia, sete dias por semana); 
1.17.1.1. Deverá ser apresentado SKU ou número de série da garantia ofertada junto a 
proposta de preços; 
1.17.2. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados, quando 
necessário, onde se encontram instalados os equipamentos (ON-SITE), em horário comercial;  
1.17.3. O prazo máximo para atendimento do chamado no local deve ser de até 2 (dois) dias 
úteis após a sua abertura;  
1.17.3.1. Comprovar junto a proposta final o tempo de atendimento no local, indicando 
a cidade da contratante, por meio de documento ou relatório de ferramenta oficial do 
fabricante, ou ainda, através de declaração emitida pelo fabricante ou distribuidor 
autorizado. 
1.17.4. A CONTRATANTE poderá abrir o equipamento, sem previa autorização, para efetuar 
instalação de pentes de memória, discos e outros periféricos sem prejuízo da garantia, desde 
que seguindo as boas práticas do fabricante do equipamento e com componentes 
homologados. 
1.17.5. A CONTRATADA e o Fabricante devem possuir Central de Atendimento tipo (0800) 
para abertura dos chamados de garantia;  
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1.17.6. O fabricante também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais 
de suporte online como “chat”, “e-mail” e página de suporte técnico na Internet com 
disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas 
operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;  
1.17.7. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte 
ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a 
necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salve-se quando o defeito for 
provocado por uso inadequado; 
1.17.8. Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor 
a partir da data de aceito dos equipamentos pelo órgão;  
1.17.9. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para 
comprovação), que permita verificar os componentes entregues de fábrica e a garantia do 
equipamento, através da simples inserção do seu número de série do equipamento, sem 
necessidade de senhas de acesso; 
1.17.9.1. Os equipamentos entregues serão verificados e devem constar as peças e 
softwares ofertados na proposta, para o devido aceite, a fim de garantir que todos os itens 
são integrados em fábrica e cobertos pela garantia do fabricante; 
1.17.10. A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não deve 
gerar quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado 
ou substituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto; 
1.18. OUTROS 
1.18.4. Deverá ser indicado na proposta final o SKU ou partnumber pelo menos dos 
seguintes itens: Chassi, processadores, memórias, armazenamento, controladora de discos, 
interfaces de rede, fonte, interface de gerenciamento, serviço de garantia e trilhos, sob pena 
de desclassificação. 
 
Prazo e local de entrega: O prazo de entrega deverá ser no máximo de 30 (trinta) dias após 
emissão da Autorização de Compra expedida pelo Departamento de Compras, devendo ser 
entregue em local determinado pela Administração Municipal.  
 
Prazo de pagamento: Será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Fazenda em até 20 (vinte) dias após a entrega do objeto e aprovado 
por servidor da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.  
 
Das garantias: O prazo de garantia mínima do objeto da presente licitação será de 12 (doze) 
meses, sem limite de horas, contra defeitos de fabricação, reposição de peças originais, 
assistência técnica por engenheiros e técnicos especializados, instruções de funcionamento 
do veículo e manutenção preventiva do equipamento. 
 
A proposta vencedora ajustada ao lance, juntamente com os documentos exigidos para 
habilitação, originais ou cópias autenticadas, serão encaminhados ao Departamento de 
Compras do Município de Três Coroas, situado na Av. João Correa, 380, Centro, no prazo de 
até 03 (três) dias úteis após a Sessão do Pregão Eletrônico, em envelope fechado e 
rubricado, para ser protocolizado, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022 

PROCESSO N° __/2022 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CNPJ 
 
 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
 
CONTRATO Nº ___/22 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE TRÊS 
COROAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Prefeitura Municipal de Três 
Coroas, à Av. João Corrêa, 380, inscrita no CNPJ sob o nº 88.199.971/0001-53 e IE nº 
146/0024912, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. ALCINDO DE AZEVEDO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado em Três Coroas, RS, a seguir denominado 
simplesmente MUNICÍPIO, e de outro a empresa __________________________, com sede 
na ____________________, n° _____, ______________/___, CEP ____________, CNPJ nº 
________________, a seguir denominado simplesmente CONTRATADA, e considerando a 
instrução constante no Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº __/20 – 
Processo nº __/20, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos das cláusulas e 
condições a seguir discriminadas: 
 

DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto o fornecimento pela 
CONTRATADA, conforme descrito no edital de licitação, inserta no processo de licitação, 
que, para todos os efeitos, é parte integrante desta avença, do item abaixo descrito: 
(Descrição do objeto) 

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Como contraprestação pela execução do objeto do presente 
contrato, o MUNICÍPIO compromete-se a pagar a importância total de R$ _______ 
(_______). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado, após o recebimento definitivo, através 

da Nota de Empenho, mediante emissão de Notas Fiscais e a tramitação do Processo para 
instrução e liquidação, no prazo de até 10 (dez) dias. 

 
CLÁUSULA QUARTA: Em hipótese alguma haverá pagamentos antecipados. 
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DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA: Os produtos oferecidos deverão obedecer rigorosamente às 
especificações técnicas constantes da CLAÚSULA PRIMEIRA do objeto deste contrato. 
 

DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
CLÁUSULA SEXTA: O item objeto deste contrato deverá ser entregue no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, após emissão da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de 
Compras, na _____________________ 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: No recebimento dos produtos serão observados os preceitos pertinentes 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 
CLÁUSULA OITAVA: O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da 
conformidade do material com as especificações do edital e seus anexos. 

 
CLÁUSULA NONA: O recebimento definitivo ocorrerá em até 20 dias, após a verificação e 
aceitação da qualidade e quantidade do material recebido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Administração rejeitará os bens fornecidos em desacordo 
com o edital e seus anexos, através de termo circunstanciado, no qual deverá constar o 
motivo da não aceitação do objeto. 
 
Parágrafo Único. Os bens que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 30 dias, sob pena de aplicação das sanções previstas no 
edital e seus anexos. 

 
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA GARANTIA DO PRODUTO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O prazo de garantia mínima do objeto da presente licitação 
será de 01 (um) ano, sem limite de horas, contra defeitos de fabricação, reposição de peças 
originais, assistência técnica por engenheiros e técnicos especializados, instruções de 
funcionamento da máquina e manutenção preventiva do equipamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Na necessidade de assistência técnica, o licitante vencedor 
será comunicado e deverá deslocar um técnico até o município no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis para averiguação do problema apresentado. 
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Parágrafo Primeiro: Na apresentação do técnico, serão averiguados todos os elementos 
constantes da assistência solicitada pela municipalidade, visando o perfeito funcionamento 
do bem objeto desta licitação. 

 
Parágrafo Segundo: Caso não seja possível o conserto do bem neste momento, o técnico 
responsável da empresa licitante, juntamente com o Secretário responsável, definirão, neste 
momento, os prazos suficientemente necessários para o conserto, e, em se tratando de um 
período que acarrete prejuízos para a Administração no regular andamento do serviço a que 
o bem se destina, a empresa licitante vencedora deverá disponibilizar outro equipamento 
nas características mínimas descritas neste edital, em perfeitas condições de substituição 
imediata, durante todo o período a que o danificado estiver em conserto, sem ônus ao 
município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Durante o período de cobertura da garantia o contratado do 
equipamento se responsabilizará pelos custos com reposição das peças comprovadamente 
defeituosas e serviços de reposição, inclusive despesas com locomoção e transporte, seja 
dos técnicos deslocados para atendimento ao problema ou do transporte do bem objeto 
deste edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Durante o prazo de garantia, o licitante vencedor obriga-se a 
substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer produto que apresente defeito que não 
seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do 
defeito. 

 
DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os recursos financeiros correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 2.006.4.4.9.0.52.43. 
 

DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: São obrigações da CONTRATADA:  

a) entregar o item objeto deste contrato na forma ajustada; 
b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por 
lei; 

c) ter amplo conhecimento da legislação aplicável ao presente feito, bem como das 
penalidades impostas, em caso de seu descumprimento; 

d) todos os salários da mão-de-obra que utilizar e os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, podendo o 
MUNICÍPIO exigir a comprovação periódica do seu cumprimento; 
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e) permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 
concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus 
documentos e registros contábeis 

 
DA RESCISÃO E PENALIDADES 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Pela inobservância de qualquer cláusula deste Contrato, a 
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, independentemente da ordem em 
que estão estabelecidas, sem prejuízo da rescisão contratual, além de outras previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93, e atualizações posteriores. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a XII, XVII 
e XVIII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, poderá ser rescindido unilateralmente este 
contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados 
o contraditório administrativo e a ampla defesa, inclusive a comprovação de força maior 
elidente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: A CONTRATADA está sujeita às penalidades previstas no capítulo IV da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das seguintes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O atraso na execução do CONTRATO, por culpa do 
CONTRATADA o sujeitará ao pagamento de uma multa equivalente a 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) do valor total deste contrato, reajustado nas mesmas condições, por dia de 
atraso, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis ou criminais, que será 
descontada automaticamente dos pagamentos ou, sendo estes insuficientes, cobrada 
judicialmente a diferença. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente CONTRATO será rescindido, do pleno direito, 
ocorrendo qualquer das causas previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, apuradas em processo 
administrativo, assegurado o direito a contraditório e à ampla defesa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A parte que der causa a rescisão do contrato está sujeita ao 
pagamento de uma multa equivalente a 20% (vinte por cento) do custo total do contrato, 
sem prejuízo de perdas e danos e demais sanções administrativas, civis ou criminais. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Nas demais hipóteses relacionadas no artigo 78, aplicar-se-
ão as disposições especificas da Lei Federal nº 8666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A CONTRATADA reconhece, expressamente, o direito do 
MUNICÍPIO de rescindir unilateralmente o CONTRATO pela sua inexecução total ou parcial, 
com a aplicação das sanções contratuais, legais e regulamentares, ou por razões de interesse 
público, devidamente motivadas e justificadas. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Este contrato regular-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações, e por demais normas de direito público aplicáveis, 
devendo as partes a elas se submeterem. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: A CONTRATADA está obrigada a manter-se, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, incluindo 
todas as condições de habilitação e classificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: As partes elegem o Foro da Comarca de Três Coroas como o 
único competente para dirimir as controvérsias oriundas da interpretação das cláusulas do 
presente CONTRATO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 
igual teor e forma, para um mesmo e desejado efeito jurídico, na presença de duas 
testemunhas instrumentárias: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS, em ___ de ____________ de 2022. 
 
TESTEMUNHAS: 
 

  Alcindo de Azevedo 
Prefeito Municipal 

   
   
   

  Contratada 
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