
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                   

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 
 
PROCESSO Nº 63/2022 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG 
 
DETENTORA:  JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES 
DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA ME 
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de Maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), nesta cidade de 
Ipuiuna, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPUIUNA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua João Roberto da 
Silva, nº 40, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 18.179.226/0001-67, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal Sr. Elder Cassio de Souza Oliva, brasileiro, casado, advogado, portador da 
carteira de identidade n.º MG-3.189.241 SSP/MG, devidamente inscrito junto ao Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 537.177.836-53, doravante 
denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa JUNQUEIRA E FREIRE 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Murilo Magalhães, 104, 
Residencial Oliveira, Município de Alfenas, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 
35.345.061/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Frank Vilela Junqueira, brasileiro, 
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-6904260 SSP/MG, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 000.320.656-
47, doravante denominada DETENTORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 
10.520/02, observado o Decreto Municipal nº 07/2006, que regulamentou o Sistema de 
Registro de Preços no Município de Ipuiuna/MG, bem como o Edital referido, a proposta da 
DETENTORA, e as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.           
 
1.1. O objeto da presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG. 
 
De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste edital. 
 
1.2. A DETENTORA desta Ata de Registro de Preços se obrigará ao atendimento de todos 
os pedidos efetuados durante a sua vigência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

RECURSO FICHA FONTE DOTAÇÃO ELEMENTO 
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Gabinete do 

Prefeito 

09 100 02.01.04.122.0001.2.201.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Procuradoria do 

Município  

18 100 02.01.04.122.0001.2.202.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Serviços de 

Secretaria 

53 100 02.01.04.122.0001.2.206.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Convenio Policia 

Civil 

65 100 02.01.06.181.0003.2.213.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Convenio Policia 

Militar 

71 100 02.01.06.181.0003.2.214.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

170 

172 

 

101 

QESE 

02.03.03.12.122.0007.2.220.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ensino 

Fundamental 

254 

257 

 

101 

QESE 

02.03.03.12.361.0010.2.224.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ensino Infantil 

Creche Escola 

309 

313 

101 

QESE 

02.03.03.12.365.0010.2.225.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ensino Infantil 

Pré Escola 

340 101 

 

02.03.03.12.365.0010.2.226.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 
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Atividades 

Secretaria de 

Saúde 

417 102 02.04.10.122.0014.2.235.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Manutenção 

Atividades do 

Bloco de 

Atenção Básica 

467 

468 

159 

102 

02.04.10.301.0015.2237.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Manutenção da 

Saúde Média 

Complexidade 

487 

489 

159 

102 

02.04.10.302.0016.2.241.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ações em 

Vigilância 

Sanitária e 

Ambiental 

534 

535 

159 

102 

02.04.10.304.0017.2.244.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ações de 

Vigilância 

Epidemiológica 

562 102 02.04.10.305.0017.2.245.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Secretaria do 

Serviço Social 

686 100 02.08.08.122.0026.2.257.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Manutenção/Ope

racionalização 

do CRAS 

743 100 02.08.08.244.0027.2.259.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Atividades 

Culturais, 

Cívicas e 

Patrimônio 

Histórico  

126 100 02.03.13.392.0012.2.276.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Atividades do 

Conselho Tutelar 

768 100 02.09.08.243.0030.2.266 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 
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No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotação orçamentária própria, 
consignada no respectivo Orçamento-Programa, ficando a Administração obrigada a 
apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho Estimativa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
 
3.1. A DETENTORA poderá ser convocada a firmar as contratações decorrentes do registro 
de preços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, 
podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo MUNICÍPIO. 
 
3.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, contado a partir de sua assinatura. 
 
3.3. Os objetos deverão ser entregues nos prazos e condições previstos no Termo de 
Referência da secretaria requisitante. 
 
3.4. A empresa vencedora somente entregará os objetos mediante solicitação e ordem de 
fornecimento emitido pela secretaria requisitante. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
4.1. O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 9.500,00 (nove mil e 
quinhentos reais).  
 

Nº 
 

QUANT. DESCRIÇÃO UNID 
MARCA/ 
MODELO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
VALOR 
TOTAL 

05 06 

NOBREAK 1200VA - BIVOLT. 
Especificações: 
Entrada: 
- Tensão de entrada: 115/127/220 V 
(seleção automática. 
- Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz 
+/- 1 % 
- Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A 
- Tipo de conexão: NBR 14136  
Saída: 
- Tensão de saída: 115 V com +/- 10% 
- Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz 
+/- 1 % 
- Numero de tomadas: 8 tomadas no novo 
padrão de tomadas NBR 14136 
Bateria: 
- Quantidade de baterias instaladas: 2 (não 
expansível) 
- Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada 
- Tipo de bateria: selada (sem manutenção) 
- Tempo de recarga: aproximadamente 12 
horas 
Autonomia: 
- Meia carga (300W): aproximadamente 13 
minutos 

UNID 

REAGTECH 
NEW EASY 

1200VA 

R$ 
1.090,00 

R$ 
6.540,00 
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- Plena carga (600W): aproximadamente 
3,7 minutos 
Ambiente: 
- Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C 
- Temperatura de armazenamento: -15 - 45 
°C  
- Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem 
condensação 
Painel traseiro: 
- 8 tomadas padrão NBR 14136 com 
proteção e atuação do nobreak 
- 1 porta fusíveis 
- Energia: plugue: NBR 14136 (padrão 
novo) 
Painel frontal: 
- Botão de liga/desliga 
- LED indicador de Ligado (on line) 
- LED indicador de Troca de bateria 
- LED indicado de Falha no cabeamento 
-Garantia: Mínimo 01 Ano 

07 08 

ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS 
Especificações: 
- Portas: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 
Porta WAN 10/100/1000Mbps 
- Botões: Botão de reset, botão liga / 
desliga, botão liga / desliga WPS / Wi-Fi 
- Fonte de Alimentação: 12V / 1A 
- Dimensões (L X C X A): 9,1 × 5,7 × 1,4 pol 
(230 × 144 × 35 mm) 
- Antena: 4 Antenas Externas Fixas e 1 
Antena Interna 
Wireless: 
- Padrões Wireless: IEEE 802.11ac / n / a 
5GHz, IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz 
- Frequência: 2.4GHz e 5GHz 
- Funções Wireless: Habilitar / Desabilitar 
Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, 
Estatísticas Wireless 
- Segurança Wireless: Criptografia WEP de 
64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / 
WPA2-PSK 
 Taxa de Sinal: 
- 5 GHz: até 867 Mbps 
- 2,4 GHz: até 300 Mbps 
Sensibilidade de Recepção: 
5 GHz:  
- 11a 6Mbps: -93dBm ~ 11a 54Mbps: -
78dBm  
- ~ 11ac HT20mcs8: 69dBm; 11ac 
HT40mcs9: -65dBm  
- 11ac HT80 mcs9: -62 dBm 
2,4 GHz:  
- 11g 54 Mbps: -78dBm  
- 11n HT20 mcs7: -74dBm  
- 11n HT40 mcs7: -71dbm 
Potência de Transmissão: 

UNID 

D-LINK AC 
1200 MBPS 

DIR-842 

R$ 370,00 
R$ 

2.960,00 
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- CE EIRP: <20dBm (2,4 GHz); <23dBm 
(5GHz)  
- FCC: <30dBm (2,4 GHz e 5 GHz) 
Software: 
- Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, 
PPPoE, PPTP (Acesso Duplo), L2TP (Dual 
Access), BigPond 
- Gerenciamento: Controle de Acesso, 
Gerenciamento Local, Gerenciamento 
Remoto 
- DHCP: Servidor, lista de clientes DHCP, 
reserva de endereço 
- Redirecionamento de Portas: Servidor 
Virtual, PortTriggering, UPnP, DMZ, DNS 
Dinâmico DynDns, NO-IP 
- Controle de Acesso: Controle dos Pais, 
Controle de Gerenciamento Local, Lista de 
Host, White List, Black List 
- Firewall: DoS, SPI Firewall, IP e vinculação 
de endereço MAC- Protocolos: IPv4, IPv6 
- Rede de Visitantes: Rede para convidados 
de 2,4 GHz, rede para convidados de 5 
GHz.  
Mínimo 1 ano de garantia. 

 
 
4.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de 
obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, 
transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não 
especificada no Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
5.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
 
5.2. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG poderá a qualquer tempo, rever os preços 
registrados, reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado ou quando alterações 
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 
 
5.3. As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a 
legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual 
desequilíbrio econômico – financeiro do contrato. 
 
5.4. Os preços registrados poderão ser majorados mediante solicitação da DETENTORA, 
desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de 
preços do mercado, tais como notas fiscais de aquisição dos produtos acabados, matérias 
primas ou outros documentos julgados necessários a comprovar a variação de preços no 
mercado. 
 
5.5. Fica a DETENTORA obrigada a pleitear e apresentar memória de cálculos referente à 
revisão de preços sempre que este ocorrer. 
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5.6. O novo preço só terá validade, após a emissão de parecer da comissão revisora e, para 
efeito de pagamento dos objetos porventura entregues entre a data do pedido de adequação 
e a data da publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado 
pela DETENTORA. 
 
5.7. O diferencial de preço entre a proposta inicial da DETENTORA e a pesquisa de mercado 
efetuada pela Prefeitura de Ipuiuna/MG na ocasião da abertura do certame, bem como 
eventuais descontos concedidos pela DETENTORA, serão sempre mantidos. 
 
CLÁUSULA SEXTA– DOS PAGAMENTOS 
 
6.1. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após 
a emissão das Notas Fiscais, obedecendo à ordem dos empenhos e desde que atendidas às 
condições previstas neste edital e no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1. As obrigações decorrentes da aquisição dos objetos constantes do Registro de Preços, 
a serem firmadas entre o MUNICÍPIO e a DETENTORA poderão ser formalizadas através de 
contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação 
vigente. 
 
7.2. Na hipótese da DETENTORA primeira classificada ter seu registro revogado, não 
assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão 
ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e preferencialmente nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
7.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá 
solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que 
razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade 
de disponibilização dos bens compatível com as solicitadas pelo MUNICÍPIO, observadas as 
condições do Edital e o preço registrado. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE IPUIUNA/MG 
 
8.1. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na 
forma e condições ora estipuladas. 
 
8.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários para a entrega do objeto. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 
9.1. Entregar o objeto deste PREGÃO, conforme solicitação da Secretaria requisitante, 
obedecendo aos critérios detalhados no Anexo II – Termo de Referência, em total 
conformidade com o edital e seus anexos. 
 
9.2. Ficar responsável por qualquer erro na Proposta apresentada, obrigando-se a fornecer 
os bens conforme exigido no edital e em seus anexos; 
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9.3. Obriga-se a proponente vencedora a manter durante toda a execução da obrigação, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
9.4. Paralisar, por determinação do Município de Ipuiuna/MG, a entrega do objeto que não 
estejam de acordo com edital e seus anexos; 
 
9.5. Arcar com todas as despesas relativas ao seu ramo de atividade, e necessárias ao 
cumprimento do objeto e todos os tributos incidentes sobre o objeto do edital, devendo efetuar 
os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO TERMO CONTRATUAL 
 
10.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através 
de termo contratual, podendo consubstanciar-se na própria nota de empenho, na hipótese 
prevista no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.2. A recusa da DETENTORA em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato 
caracteriza descumprimento de obrigações, podendo-lhe acarretar as sanções previstas.  
 
10.3. No caso previsto no subitem anterior, a critério da Administração, poderá ser 
preferencialmente celebrado contrato com as remanescentes, obedecida à ordem 
classificatória e preferencialmente nas mesmas condições oferecidas pela DETENTORA, 
inclusive quanto ao preço. 
 
10.4. O eventual contrato resultante da presente Ata de Registro de Preços poderão ser 
alterados nos termos do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 
 
11.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei 
Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes. 
 
11.2. A licitante que não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer 
declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
11.3. Será aplicada multa no valor de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, 
tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser 
inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências 
deste edital. 
 
11.4. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados, ao não cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das 
obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, as seguintes penalidades: 
 
I - advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual 
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorrência que será 
registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Ipuiuna/MG; 
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II – multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre 
o valor da parcela contratada, até o limite de 15 (quinze) dias, atrasos superiores a este, 
aplicar-se-á o disposto no inciso III; 
 
III – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese do não 
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 
 
IV – na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-
se-á suspensão ao direito de licitar com a Prefeitura de Ipuiuna/MG, bem como o impedimento 
de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses; 
  
V – declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa. 
 
Parágrafo Primeiro - As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas 
administrativa ou judicialmente; 
 
Parágrafo Segundo - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas 
pela CONTRATADA, esta poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
 
a) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 
Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 
administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a(s) proponente(s) 
vencedora(s) de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município 
de Ipuiuna/MG; 
 
11.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da cidade de Santa Rita de Caldas/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou 
conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros 
por mais privilegiados que possam ser. 

Ipuiuna/MG, 20 de Maio de 2022. 

 

 

 
Elder Cassio de Souza Oliva 

Prefeito Municipal  
Contratante   

 
 
 
 

Frank Vilela Junqueira  
Representante da Empresa  

JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO 
DE MERCADORIAS LTDA ME 

Detentora  
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TERMO DE CONTRATO DE EXPECTATIVA N°  101/2022 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022 
 
PROCESSO Nº 63/2022  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG 
 
CONTRATADA: JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES 
DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA ME 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de Maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), nesta cidade de 
Ipuiuna, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPUIUNA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua João Roberto da 
Silva, nº 40, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 18.179.226/0001-67, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal Sr. Elder Cassio de Souza Oliva, brasileiro, casado, advogado, portador da 
carteira de identidade n.º MG-3.189.241 SSP/MG, devidamente inscrito junto ao Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 537.177.836-53, doravante 
denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa JUNQUEIRA E FREIRE 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Murilo Magalhães, 104, 
Residencial Oliveira, Município de Alfenas, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 
35.345.061/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Frank Vilela Junqueira, brasileiro, 
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-6904260 SSP/MG, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 000.320.656-
47, doravante denominada, CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente 
contrato, em face do resultado do Pregão Para Registro de Preços, que se regerá pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/02, observado o Decreto 
Municipal nº 07/2006, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços no Município de 
Ipuiuna/MG, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CONDIÇÕES  
 
1.1. O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPUIUNA/MG. 
 
De acordo com as especificações do Termo de Referência e demais disposições deste edital. 
 
1.2. Os objetos deverão ser entregues nos locais descritos na ordem de fornecimento 
expedida pela Secretaria requisitante. 
 
1.3. A empresa vencedora somente entregará os objetos mediante solicitação e ordem de 
fornecimento emitido pela secretaria requisitante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
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RECURSO FICHA FONTE DOTAÇÃO ELEMENTO 

Gabinete do 

Prefeito 

09 100 02.01.04.122.0001.2.201.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Procuradoria do 

Município  

18 100 02.01.04.122.0001.2.202.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Serviços de 

Secretaria 

53 100 02.01.04.122.0001.2.206.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Convenio Policia 

Civil 

65 100 02.01.06.181.0003.2.213.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Convenio Policia 

Militar 

71 100 02.01.06.181.0003.2.214.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

170 

172 

 

101 

QESE 

02.03.03.12.122.0007.2.220.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ensino 

Fundamental 

254 

257 

 

101 

QESE 

02.03.03.12.361.0010.2.224.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ensino Infantil 

Creche Escola 

309 

313 

101 

QESE 

02.03.03.12.365.0010.2.225.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ensino Infantil 

Pré Escola 

340 101 

 

02.03.03.12.365.0010.2.226.44.90.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 
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Atividades 

Secretaria de 

Saúde 

417 102 02.04.10.122.0014.2.235.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Manutenção 

Atividades do 

Bloco de 

Atenção Básica 

467 

468 

159 

102 

02.04.10.301.0015.2237.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Manutenção da 

Saúde Média 

Complexidade 

487 

489 

159 

102 

02.04.10.302.0016.2.241.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ações em 

Vigilância 

Sanitária e 

Ambiental 

534 

535 

159 

102 

02.04.10.304.0017.2.244.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Ações de 

Vigilância 

Epidemiológica 

562 102 02.04.10.305.0017.2.245.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Secretaria do 

Serviço Social 

686 100 02.08.08.122.0026.2.257.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Manutenção/Ope

racionalização 

do CRAS 

743 100 02.08.08.244.0027.2.259.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Atividades 

Culturais, 

Cívicas e 

Patrimônio 

Histórico  

126 100 02.03.13.392.0012.2.276.4490.52 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 

Atividades do 

Conselho Tutelar 

768 100 02.09.08.243.0030.2.266 Equipamentos 

e Material 

Permanentes 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                   

 

 
No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotação orçamentária própria, 
consignada no respectivo Orçamento-Programa, ficando a Administração obrigada a 
apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho Estimativa. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS  
3.1. O prazo de vigência, objeto deste contrato, será de 12 (doze) meses, contados da data 
da sua assinatura. 
 
3.2. Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos no presente Termo de 
Contrato somente serão justificados, e não serão considerados como inadimplemento 
contratual, se provocados por atos ou fatos imprevisíveis não imputáveis à CONTRATADA e 
devidamente aceitos pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
 
4.1. O valor deste Contrato é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).  

Nº 
 

QUANT. DESCRIÇÃO UNID 
MARCA/ 
MODELO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
VALOR 
TOTAL 

05 06 

NOBREAK 1200VA - BIVOLT. 
Especificações: 
Entrada: 
- Tensão de entrada: 115/127/220 V 
(seleção automática. 
- Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz 
+/- 1 % 
- Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A 
- Tipo de conexão: NBR 14136  
Saída: 
- Tensão de saída: 115 V com +/- 10% 
- Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz 
+/- 1 % 
- Numero de tomadas: 8 tomadas no novo 
padrão de tomadas NBR 14136 
Bateria: 
- Quantidade de baterias instaladas: 2 (não 
expansível) 
- Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada 
- Tipo de bateria: selada (sem manutenção) 
- Tempo de recarga: aproximadamente 12 
horas 
Autonomia: 
- Meia carga (300W): aproximadamente 13 
minutos 
- Plena carga (600W): aproximadamente 
3,7 minutos 
Ambiente: 
- Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C 
- Temperatura de armazenamento: -15 - 45 
°C  
- Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem 
condensação 
Painel traseiro: 

UNID 

REAGTECH 
NEW EASY 

1200VA 

R$ 
1.090,00 

R$ 
6.540,00 
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- 8 tomadas padrão NBR 14136 com 
proteção e atuação do nobreak 
- 1 porta fusíveis 
- Energia: plugue: NBR 14136 (padrão 
novo) 
Painel frontal: 
- Botão de liga/desliga 
- LED indicador de Ligado (on line) 
- LED indicador de Troca de bateria 
- LED indicado de Falha no cabeamento 
-Garantia: Mínimo 01 Ano 

07 08 

ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS 
Especificações: 
- Portas: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 
Porta WAN 10/100/1000Mbps 
- Botões: Botão de reset, botão liga / 
desliga, botão liga / desliga WPS / Wi-Fi 
- Fonte de Alimentação: 12V / 1A 
- Dimensões (L X C X A): 9,1 × 5,7 × 1,4 pol 
(230 × 144 × 35 mm) 
- Antena: 4 Antenas Externas Fixas e 1 
Antena Interna 
Wireless: 
- Padrões Wireless: IEEE 802.11ac / n / a 
5GHz, IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz 
- Frequência: 2.4GHz e 5GHz 
- Funções Wireless: Habilitar / Desabilitar 
Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, 
Estatísticas Wireless 
- Segurança Wireless: Criptografia WEP de 
64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / 
WPA2-PSK 
 Taxa de Sinal: 
- 5 GHz: até 867 Mbps 
- 2,4 GHz: até 300 Mbps 
Sensibilidade de Recepção: 
5 GHz:  
- 11a 6Mbps: -93dBm ~ 11a 54Mbps: -
78dBm  
- ~ 11ac HT20mcs8: 69dBm; 11ac 
HT40mcs9: -65dBm  
- 11ac HT80 mcs9: -62 dBm 
2,4 GHz:  
- 11g 54 Mbps: -78dBm  
- 11n HT20 mcs7: -74dBm  
- 11n HT40 mcs7: -71dbm 
Potência de Transmissão: 
- CE EIRP: <20dBm (2,4 GHz); <23dBm 
(5GHz)  
- FCC: <30dBm (2,4 GHz e 5 GHz) 
Software: 
- Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, 
PPPoE, PPTP (Acesso Duplo), L2TP (Dual 
Access), BigPond 
- Gerenciamento: Controle de Acesso, 
Gerenciamento Local, Gerenciamento 
Remoto 

UNID 

D-LINK AC 
1200 MBPS 

DIR-842 

R$ 370,00 
R$ 

2.960,00 
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- DHCP: Servidor, lista de clientes DHCP, 
reserva de endereço 
- Redirecionamento de Portas: Servidor 
Virtual, PortTriggering, UPnP, DMZ, DNS 
Dinâmico DynDns, NO-IP 
- Controle de Acesso: Controle dos Pais, 
Controle de Gerenciamento Local, Lista de 
Host, White List, Black List 
- Firewall: DoS, SPI Firewall, IP e vinculação 
de endereço MAC- Protocolos: IPv4, IPv6 
- Rede de Visitantes: Rede para convidados 
de 2,4 GHz, rede para convidados de 5 
GHz.  
Mínimo 1 ano de garantia. 

 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após 
a emissão das Notas Fiscais, obedecendo à tramitação interna dos empenhos e desde que 
atendidas às condições previstas neste edital e no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 
 
6.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
 
6.2. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG poderá a qualquer tempo, rever os preços 
registrados, reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado ou quando alterações 
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 
6.3. As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a 
legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual 
desequilíbrio econômico – financeiro do contrato. 
 
6.4. Os preços registrados poderão ser majorados mediante solicitação da CONTRATADA, 
desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de 
preços do mercado, tais como notas fiscais de aquisição dos produtos acabados, matérias 
primas ou outros documentos julgados necessários a comprovar a variação de preços no 
mercado. 
 
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a pleitear e apresentar memória de cálculos referente à 
revisão de preços sempre que este ocorrer. 
 
6.6. O novo preço só terá validade, após a emissão de parecer da comissão revisora e, para 
efeito de pagamento dos objetos porventura entregues entre a data do pedido de adequação 
e a data da publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado 
pela CONTRATADA. 
 
6.7. O diferencial de preço entre a proposta inicial da CONTRATADA e a pesquisa de 
mercado efetuada pela Prefeitura de Ipuiuna/MG na ocasião da abertura do certame, bem 
como eventuais descontos concedidos pela CONTRATADA, serão sempre mantidos. 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
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7.1. Cabe a CONTRATANTE efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora 
estipuladas. 
 
7.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários para a entrega dos objetos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
a) Entregar o objeto deste Contrato, conforme solicitação da Secretaria requisitante, 
obedecendo aos critérios detalhados no Anexo II – Termo de Referência, em total 
conformidade com o Edital e seus Anexos. 
 
b) Ficar responsável por qualquer erro na proposta apresentada, obrigando-se a entregar os 
objetos conforme exigido no edital e em seus anexos; 
 
c) Obriga-se a proponente vencedora a manter durante toda a execução da obrigação, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
d) Paralisar, por determinação do Município de Ipuiuna/MG, a entrega do objeto que não 
esteja de acordo com edital e seus anexos; 
 
e) Arcar com todas as despesas relativas ao seu ramo de atividade, e necessárias ao 
cumprimento do objeto e todos os tributos incidentes sobre o objeto do contrato, devendo 
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei 
Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes. 
 
9.2. A licitante que não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer 
declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com 
a Administração,pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
9.3. Será aplicada multa no valor de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, 
tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser 
inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências 
deste edital. 
 
9.4. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados, ao não cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das 
obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, as seguintes penalidades: 
 
I - advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual 
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorrência que será 
registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG; 
 
II – multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre 
o valor da parcela contratada, até o limite de 15 (quinze) dias, atrasos superiores a este, 
aplicar-se-á o disposto no inciso III; 
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III – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese do não 
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 
 
IV – na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-
se-á suspensão ao direito de licitar com a Prefeitura de Ipuiuna/MG, bem como o impedimento 
de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 
V – declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa. 
 
Parágrafo Primeiro - As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas 
administrativa ou judicialmente; 
 
Parágrafo Segundo - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas 
pela CONTRATADA, esta poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
a) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 
Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 
administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a(s) proponente(s) 
vencedora(s) de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município 
de Ipuiuna/MG; 
 
9.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
10.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, o seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8666/93, no Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
 
10.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 
previstas no art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 
11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de 
entrega de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO 
 
12.1. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato 
somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao 
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presente se aderirá, passando a dele fazer parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei Federal nº 10.520/02 e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que 
venham a ser devidos em decorrência do presente Termo de Contrato correrão por conta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DIREITO DAS PARTES 
 
15.1. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/93 e Lei Federal nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, e supletivamente no 
Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 
 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita de Caldas/MG, como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato; 
 
16.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo arroladas. 
 

 
Ipuiuna/MG, 20 de Maio de 2022. 

 

 

 

 
Elder Cassio de Souza Oliva 

Prefeito Municipal  
Contratante   

 
 
 
 
 
 

Frank Vilela Junqueira  
Representante da Empresa  

JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO 
DE MERCADORIAS LTDA ME 

Contratada  
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