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CONTRATO Nº 079/2022 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

na Rua Sagrada Família, 533, cidade de Monte Belo do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro 

de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 91.987.669/0001-74, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr. ADENIR JOSÉ DALLÉ, inscrito no CPF sob o nº. 440.786.760-49 doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE.  
 

CONTRATADA: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 10.894.828/0003-56, com sede à Rua Francisco Sousa dos Santos, 

nº 03, sala 223, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP: 29.164-153, neste ato representada por seu 

administrador Sr. WILLIAN VERLIN DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 754.636.012-91, de ora em diante 

denominado simplesmente CONTRATADA. Fundamentados nas disposições da Lei nº 14.133/2021, com as 

alterações posteriores e tendo em vista o que consta a Dispensa de Licitação n° 158/2022, resolvem celebrar 

o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - É objeto deste, aquisição de Servidor para uso das Secretarias Municipais, conforme 

descrição abaixo: 

Servidor de dados para rack, com as seguintes características técnicas mínimas: 

- O equipamento deve ser novo, sem uso e estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamento 

descontinuado.  

- Projeto para utilização em rack, padrão 19'' com no máximo 2U de altura, abertura de gabinete e remoção 

de placas sem necessidade de ferramentas e sistema de refrigeração, dotado de no mínimo 6(seis) 

ventiladores hot-plug redundantes. Possuir 12 baias de disco padrão LFF ou SFF, preparadas para integração 

de discos hot-plug, sem necessidade de nenhum outro componente.  

- 2x Processadores instalados, com pelo menos 10 cores físicos, 20 segmentos/threads, 13MB de memória 

cache, e frequência de operação de base de pelo menos 2,4GHz, com lançamento posterior ao ano de 2019. 

O processador ofertado deverá ter índice auditado de no mínimo 15.000 pontos, considerando 1 

processador. O índice utilizado como referência serão validados junto ao site da internet 

https://www.cpubenchmark.net. O equipamento deve possuir suporte a dois processadores.  

- Memória instalada de 64GB do tipo DDR4 RDIMM, em módulos de 16GB (4x16GB) operando a 2.933Mhz. 

O equipamento deve permitir a expansão de memória opcional a pelo menos 2TB, com no mínimo 24 (vinte 

e quatro) slots DIMM. O equipamento deverá possuir proteção através de espelhamento de memória, sendo 

nativo no equipamento, não sendo aceito por meio de software de terceiros.  

- Conectividade de rede integrada com 4 (quatro) interfaces Ethernet Gigabit (10/100/1000) no padrão RJ45 

auto-sensin e 2 (duas) interfaces SFP 10GB, apresentar part number juntamente a proposta.  

- Suporte a 05 (cinco) portas UBS 3.0 sendo 1 frontal, 2 traseiras e 2 internas, não sendo aceito o uso de 

adaptadores para atender esta exigência.  



Página 2 de 5 
 

- O equipamento deverá possuir no mínimo 03 (três) slots PCIe 3.0, com suporte de upgrade para 8 slots PCIe 

3.0 em dois processadores.  

- Suporte a 02 (duas) interfaces para vídeo, sendo uma frontal e uma traseira, com pelos uma no padrão 

digital. Controladora integrada com suporte a discos SATA, SAS e SSDs, com suporte aos níveis de RAID 0, 1, 

5, 6, 10, 50, 60. A controladora deverá possuir suporte a pistas internas 12G SAS para 16 discos, com cache 

de 4gb e bateria para armazenamento inteligente, apresentar part number juntamente a proposta.  

- Deverá possuir as seguintes unidades de armazenamento instaladas: 02 (duas) unidades SSD, SAS ou SATA 

com capacidade individual de pelo menos 480GB, do próprio fabricante ou homologado para o equipamento, 

apresentar part number juntamente a proposta. 04 (quatro) unidades de disco SAS ou SATA com capacidade 

individual de pelo menos 4TB, do próprio fabricante ou homologado para o equipamento, apresentar part 

number juntamente a proposta.  

- O servidor deverá possuir sistema de trava na tampa do chassi, com chaves, impedindo acesso não 

autorizado aos componentes internos, e suporte a unidade ótica (DVD-ROM) interno ao chassi do servidor 

do tipo SATA. 

- Fonte de alimentação interna e redundante (1+1) hot-plug, com certificação 80 Plus Platinum com no 

mínimo 800 Watts de potência cada fonte.  

- O servidor deverá possuir sistema operacional instalado Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition, 

com licenciamento embarcado para 16 cores e chave de ativação fornecido pelo próprio fabricante do 

servidor, apresentar part number, comprovação de compatibilidade e originalidade juntamente a proposta. 

- Acompanhar 2 (dois) cabos do tipo C13-NBR14136 e trilhos deslizantes para rack padrão 19", original do 

equipamento com braço para gerenciamento dos cabos.  

- Gerenciamento remoto e diagnóstico: possuir controlador para gerenciamento remoto livre de agentes, 

com porta dedicada de 1gb, do mesmo fabricante do equipamento, oferecendo os seguintes recursos 

mínimos: suporte a IMPI 2.0, DCMI, IPv6, alertas por e-mail, virtual media, monitoramento em tempo real, 

inventário, gerenciamento web, captura de telas e vídeos de erros, console remoto integrado do tipo KVM, 

update remoto, SSH e SSL. Deve monitorar ainda os ventiladores, fontes, memórias, CPU, RAID e adaptadores 

de rede; o sistema de gerenciamento deve estar devidamente licenciado/habilitado com todas as 

funcionalidades aqui exigidas e deve ser suportado e atualizado pelo fabricante durante o período de 

garantia e suporte do servidor.  

- Deverá acompanhar software de gerenciamento do próprio fabricante do servidor com ferramentas de 

software de gestão e consoles visando simplificar a implantação, atualização, monitoramento e manutenção 

do servidor.  

- O equipamento deve estar presente nas seguintes listas de compatibilidade (anexadas à proposta):  

a. Microsoft Windows Server 2019 x64, 2016 x64 e 2012 R2 x64: http://www.windowsservercatalog.com  

b. Vmware vSphere 6 ou superior: http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php  

c. XenServer 7 ou superior: http://hcl.xensource.com/servers/  

d. Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou superior: http://hardware.redhat.com  

e. Ubuntu Server 16 ou superior: https://certification.ubuntu.com/server/  
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- Garantia total de no mínimo 36 (trinta e seis) meses on-site (no local da instalação), comprovadamente pelo 

fabricante do equipamento, com cobertura 9 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento através de 

sua rede autorizada no brasil para hardware, com exceção de componentes de upgrade. O fabricante deve 

possuir site na internet para download de driver, suporte técnico e verificação do status da garantia (informar 

o site na proposta).  

- O fabricante deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, 

mantendo registros dos mesmos constando a descrição do problema (informar número). O fabricante deve 

disponibilizar em website próprio para suporte técnico download gratuito de todos os drivers de dispositivo, 

BIOS/UEFI e firmwares de dispositivos do equipamento ofertado.  

- Deverá ser destacado na proposta marca, modelo e part numbers ou skus do servidor e seus principais 

componentes como processador, discos, memória, kit de segurança, controladora, sistema operacional e 

software de gerenciamento deverão ser totalmente integrados por fornecedor autorizado pelo fabricante, 

para garantir que todas as partes e peças possuam compatibilidade e sejam homologadas e cobertas pela 

garantia do fabricante, deverá ser apresentada comprovação juntamente com a proposta. Permitindo que a 

comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas em conformidade 

com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deverá ser entregue, de acordo com o constante neste contrato, sendo 

designada a servidora Sra. Michele Mariuzza – Secretária Municipal da Administração, como responsável pela 

fiscalização do mesmo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Pelo fornecimento do objeto mencionado na Cláusula 1ª, nos quantitativos 

estimados, a CONTRATADA receberá o valor de R$53.996,00 (cinquenta e três mil e novecentos e noventa e 

seis reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA - A despesa resultante deste contrato correrá à conta de recursos do orçamento vigente, 

nas seguintes unidades orçamentárias: 

Órgão................ 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 

Unidade............. 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 

04.122.1001.1079.000 REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 

3.4.4.90.52.41.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES 9250 
 

CLÁUSULA QUINTA - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da fatura correspondente, visada 

pela fiscalização, acompanhada do recibo de entrega do objeto firmados pelo responsável da Secretaria da 

Fazenda, até 15 (quinze) dias úteis, do mês subsequente após a entrega do objeto. 
 

§ 1.º A CONTRATADA submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, ISS e IR quando 

for o caso. 
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CLÁUSULA SEXTA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento por danos causados 

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelos servidores designados pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto executado, no qual se verificar vício, defeito ou incorreção, 

resultante de má execução ou dos materiais empregados. 
 

CLÁUSULA OITAVA - Nos termos do disposto na Lei 14.133/2021, pela inexecução parcial ou total deste 

contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, sempre garantida a 

prévia defesa em processo administrativo: 

I – Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja concorrido; 

II - Multa de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, calculados sobre o valor do objeto contratado 

e não entregue; 

III – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação quando o contratado deixar de 

cumprir com as obrigações assumidas; 

IV - Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Monte 

Belo do Sul, pelo prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 

V - Rescisão do contrato pelos motivos previstos na Lei 14.133/2021; 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave 

com comunicação aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV. 
 

CLÁUSULA NONA – As multas a que alude a cláusula anterior, não impedem que o CONTRATANTE rescinda 

unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das penalidades previstas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Este contrato poderá ser alterado na forma disposto na Lei 14.133/2021; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE para com a 

CONTRATADA, quando não manifestada por escrito, não terá validade e não poderá ser invocada para alterar 

os compromissos assumidos neste instrumento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente contrato entra em vigor na data de sua emissão e vigorará até a 

entrega do objeto. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É competente o Foro da comarca de Bento Gonçalves/RS para dirimir qualquer 

controvérsia que se originar deste contrato. 
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E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual 

teor e forma, após lidas e achadas conforme. 

 
Monte Belo do Sul, aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois. 

 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
WILLIAN VERLIN DE OLIVEIRA  

VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

TESTEMUNHAS: 

 
 

 
Séfora Ester Freschi 

CPF: 024.080.320-59   

     
 

                                            

Eduarda Baggio Casagrande   

CPF: 831.187.800-53  

 

 

 

MATHEUS DALLA ZEN BORGES 

OAB/RS 59.355 – Assessor Jurídico 

 


