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Contrato nº. 025/2021 

Pregão Presencial nº. 016/2021 

Processo nº. 029/2021 

 

 
Aquisição de aparelho Central PABX e acessórios, 

destinado ao uso no Paço Municipal e Centro 

Administrativo Prefeito José Cristóvão Ramos e a 

empresa FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de 

direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui 

Barbosa, nº. 40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, 

Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, separado judicialmente, servidor público 

estadual, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, 

RG nº MG 2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20 e a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO neste ato representado pelo seu secretário, Paulo Marcos Teixeira, 

brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº. 000.256.136-00 e RG 

M.6.805.439, residente e domiciliado na Rua Roque Talibertti, 61, Residencial JR, 

nesta cidade; e do outro lado a empresa FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 

estabelecida na Rua Guapira nº 327, Bairro Dom Bosco, na cidade de Belo 

Horizonte/MG, CEP: 30.830-120 inscrita no CNPJ sob o nº. 00.896.242/0001-05, 

representada pelo Senhor Lucas Evangelista Salgado Filho, brasileiro, casado, 

empresário, residente em Belo Horizonte/MG portador RG n.º MG 5.088.879 SSP/MG 

e do CPF n.° 760.901.596-20, firmam o presente contrato nos termos constantes da 

Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, nas condições seguintes: 

 1. DO OBJETO. Aquisição de aparelho Central PABX e acessórios, destinado 

ao uso no Paço Municipal e Centro Administrativo Prefeito José Cristóvão Ramos, 

conforme especificações discriminadas no Anexo I deste instrumento. 

  

2. DO FORNECIMENTO.  O CONTRATADO se compromete a entregar para a 

CONTRATANTE os produtos conforme as especificações do Anexo I deste 

instrumento. 

2.1. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 

assinatura deste instrumento. 

2.2. Os equipamentos deverão estar dentro das suas caixas originais 

invioláveis contendo os respectivos manuais de instruções e apresentar garantia de 

no mínimo 01 (um) ano, contados a partir da data da entrega. 

 

3. DO PREÇO. O preço total deste contrato é de R$ 10.809,76 (dez mil, 

oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos). 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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3.1. O preço estabelecido neste contrato será fixo e irreajustável, salvo 

mudança na política econômica, quando será utilizado para reajuste o INPC ou outro 

índice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

3.2. A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo 

Federal, no tocante a preços, reajustamento ou qualquer condição que repercuta na 

execução do presente contrato, deverá ser a mesma adaptada mediante o competente 

aditamento. 

4. DO PRAZO. A vigência deste contrato dar-se-á a partir de sua publicação e 

encerrar-se-á em 31 de julho de 2021. 

5. DO PAGAMENTO. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após 

a entrega da concernente Nota Fiscal, contados a partir da data do protocolo da 

mesma, juntamente com as certidões de regularidade fiscal e trabalhista gerando a 

respectiva Nota de Empenho e atendidas as disposições da Lei nº. 4.320/64, cabendo 

à secretaria requisitante proceder a liquidação do empenho, observadas as 

disposições do art. 63 da citada lei. 

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessários para 

a execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 

 

Ficha Elemento/Dotação 

41- Equip. Material Permanente Sec. Administração – Outros Materiais 
Permanentes 

0220.0104.122.0052.1145.4490.5299 

53- Manut. Ativ. Secretaria Municipal Administração –Outros Serviços de 
terceiros – Pessoa Jurídica 

0220.0104.122.0052.2205.3390.3999 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES. 

7.1. DA CONTRATANTE.  

7.1.1. Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos nas 

cláusulas terceira e quinta. 

7.1.2. Manter o preposto para acompanhar a entrega dos itens objeto deste 

contrato. 

7.1.3 Notificar o contratado, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

encontradas na execução do objeto deste contrato.  

7.2. DA CONTRATADA.  

7.2.1 Manter as condições de fornecimento, conforme cláusula segunda deste 

instrumento. 

7.2. Cumprir os prazos estabelecidos pela Administração Pública. 

7.3. Entregar o material com o devido zelo e responsabilidade dentro do prazo 

estabelecido na cláusula segunda desde contrato. 

7.4. Comunica antecipadamente a data e o horário da entrega do material. 
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8. DA RESCISÃO. Constituem motivos recíprocos para rescisão do contrato, o 

não cumprimento de quaisquer de suas condições e obrigações, bem como os motivos 

previstos no art. 78, da Lei nº. 8.666/93. 

9. DAS PENALIDADES.  A parte que infringir qualquer cláusula deste 

instrumento sujeitar-se-á as penalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e 

alterações. 

10. DAS ALTERAÇÕES. O presente contrato poderá ser alterado na 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, 

ressalvados os limites e as vedações legais. 

11. DA PUBLICIDADE. A eficácia do presente contrato depende de 

publicação de seu extrato, observadas as disposições pertinentes na Lei de Licitações 

e Contratos e Lei Orgânica do Município. 

12. DO PREPOSTO. O Município elege como preposto e responsável pelo 

cumprimento do contrato o Secretário Municipal de Administração, que assina o 

presente instrumento assumindo o compromisso de bem e fielmente fiscalizá-lo e 

garantir sua integral execução. 

13. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia /MG, para 

dirimir eventuais dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 

três vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Guaranésia/MG, 22 de março de 2021 

 

 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Paulo Marcos Teixeira 

Secretário Municipal de Administração  

 

 

 

Lucas Evangelista Salgado Júnior 

FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
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Anexo I ao Contrato nº. 025/2021 
 
 

Item Especificação Unid. Quant. 
 

Preço Unitário 

1.  Central PABX base incorporada 140 
 

UNI 01 R$ 3.198,00 

Placa de 8 troncos analógicos impacta 
140/220 
 

UNI 01 R$ 1.493,00 

Placa Ramal misto (04RD-12 RA) 94/140 
 

UNI 01 R$ 1.752,90 

Placas de 16 ramais analógicos cada 
140/220 
 

UNI 02 
 

R$ 1.641,93 

Terminal inteligente digital tipo TI 5000  
 

UNI 01 R$ 932,00 

Gravação de áudio para atendimento 
digital no PABX 

SERV 01 R$ 150,00 

 
TOTAL: 

 

R$ 10.809,76 

 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/

