
Câmara l\runicipal de Nova Laranleiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001 -60
Rua Rio Grande do Su, n0. 2122, cêntro * CEP: 85350-000

E-mai| contatoíAcmnl.pr oov br / leois aiivo@cmn .oÍ.qov bÍ
Fone: Íl42) 3637-1202
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MEMORANDO

De: Presidente da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

Para: Comissão Permanente de LicitagÕes

Ref.: Contrataçáo de internet e lP Íixo para a Câmara l\.4unicipal

Prezados,

Solicito que sejam tomadas as devidas

150 MB de internet, lP fixo e suporte técnico

Laranjeiras.

Atenciosamente,

providências para a contrataçâo de

paÍa a Câmâra Municipal de Nova

Nova Laranjeiras, em 02 de maíço de 2022.

SANTOS



Cârnara lvlunicipal de Nova Laranjêiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95 587 663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul no 2122, Cêniro ' CEP] 85350-000

E-mail:contato@crnn .pr qov br / eq slâtivo@cmnl pr oov.br
Fore (42) 3637 1202

Após pedido do presidente para a contratação de 150 MB de internet, lP fixo e

suporte técnico para a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, a Comissáo

Permanente de Licitaçóes tomará as dêvidas providênciâs para atender o pedido.

Assim, será realizadâ uma pesquisa de preços, para a posterior contração de

uma empÍesa para fornecimento do serviço.

Nova Laranjeiras, 02 março de 2022.

-/4'
MARIA SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS WRUBLAK

Presidente da Comissáo PeÍmanente de Licitações

Membro
EDINO NOVAKOSKI

Membro

JUSTIFICATIVA



Assunto Fwdr Orçamento fntêrnet
De <licitacao@cmnl.prgov.br>
Para <silvio@gcu.com-br>

Dãta 2022-03-0215144

. MODELO ORçAMENTO.docx('123 KB)

-------- I\4ensagem original --------

Assunto:Fwd : Orçamento Inteínet
Dãtâ:2022-03-02 13;31

D€:licitacêo@cmnl.pr.gov.br
Par.i"gcuprovedor@gmail.com dlinternet6TT0@gmail.com\"" <emerson.prsc@gmâil.com>

Solange Santos Wrublâk
Presidente da Comlssão Perrnanente dê Licitações
CAIYARA MUNICIPAL DE NOVA LÁRAN]EIRAS-PR

-------- Í\4ensagem originâl --------

AssuntoiOrçamento Internet
Dâtâr2022-03-02 13:14

De:licitôcao@cmnl.pr. gov.br
Part:"gcuprovêdor@gmail.com dlinternet6TT0@gmail.com" <emerson.prsc@gmail.com>

8oô ta.de!

Têndo erô vista que a Câmara I{unicipal de Novâ Laranjêiras està realizando processo pãra aquisição dê:
Contrãtàção de intêmet e IP fixo pàrà a Câmâía 14unicipal, venho através do presente e-mail, solacitâr orçàmento
pâra os prodLrtos descrito§ no anexo,

O orçamento devldamente pÍeenchido com as informações solicitadas no modelo de orçameíto anexo, devera ser
enviado para o e-mail: licitacao(ôcmnl.p-!qo!.bl

Prazo pârâ o envio do orçâmento:05 (cinco) dias úteis-

Qualquer duvida entrar em contato pelo telefone (42) 3637-1202

Fâvor confi rmâr recebimento,

trJt rcli"Q

4cq.
lq,^^!t'ek



Câmara Munrcrpal dê Novâ LaranjerÍas
Estado do Paranã

CNPJ n' 95 587 663/0001-60
Ruâ Rio GÍaôdê do Sul no 2122 Centro - CEP 85350-000

E-marl contato@cmnl pÍ gov br / legislêt!yo@çm!l pí gov bÍ
Fone (42) 3637'1202

RAZAO SOCIAL : Câmara l,4unicipal de Ngya_EGlfgjl3s

--çuei 
- -i!§.5ejiqqupr.§q f@lÇ@- _]

l!!-D- E6!çg.-,_]!ua Ílo rqlanoe oo súi, N" 222 - centro - Nãva
TELEFoN Ê/E.MÀt L (4 2_1i {at t -oi t-iic iacao@cúni pI g o;. b L

A Câmara Municipalde Nova Laranjeiras-PR vem através do presente solicjtar
orçamento para os produtos abaixo:

DADOS DO COMPRADOR
na2ão soctliL'_ õáÃara M-unrcrpat de t,iora La.anierras --

FORMA DE PAGAMENTO: A Vrsia
DADOS DO VENDEDOR

RI- O SOCIAL GCU Serviços de Provedor Ltda
10 203 874/0001-08 INSCRICAO ESTADUAL 904711147t3

l..' ENDERE Av Abrlon de Souza Naves. 331 - Guaraniaçu - PR

TELEFONE1E:MA]L 45 3232 2714 - sac@,qcu com.br

I DESCRIÇAO PRODUTO I QUANTIDADEt:
Se/v,co de cone"ào à Inlêrne! 1â 12
veLocrdãde de 150 l\,4bps lP frxo - l2

MARCAi VALOR
UNIÍÁRIO RS

VÀLoR
TOTAL R$

144,90 1.738.80

TOTAL GERAL RS í.738.80
E DO RESPONSAVEL
ndo Cortrna

CARII\4BO DO CNPJ

,03 
I

i óa- -f- 
-

NOM

LOCAL E DATAI
Guaranraçu. 02 de maíço de 2422

10.203.874/0001-08

GCU SERVIÇOS OE PROVEOOR ITOA

ÂV Ablon de Souza Naves 331
CeniÍo - 35 400-000

GUARAN]ACU PR

O orçamento devidamente pÍeenchido, assinado e carimbado deverá ser envrado
para o e-mail contato@cmnl pr gov br

1.
ESPONSAVEL

\ rÀ
qy 

:)

+"



Câmeía Municpal de Nova LôranieiÍas
E6tâdo do Pârâná

CNPJ ô'. 95 687.€,690001S0
Rua RD Grandê do Srrl. nó. 2122, CenÍo - CEP: 85350-000

E-mail:gg!jqlg@qE!.l.pI"gg.!! I leo rslalivo@cmo l- o í cov bí
Fone; (42) 3637-1202

A Cámara Municipal de Nova Laranjeiras-PR vem através do presente solicitâr
orçamento para os prooutos abaixo

DADOS DO COMPRADOR
itAZAO SOCIAL :.-.rrrLi1,; ,'1.r.,ii'ar ile i.li)\;,t Lili?r-,É r:is

CNPJ ,,: :,. ,,1 ",,1 " INSCRICAO FSTADUAL
ENDEREÇO ii.ia ii, aj'.r ri., ai) :,,-, N :1.2: ll,')r:ir.r l.l ! r i nii'L ir.. i;!'

IELÉ FONEIÉ"lVlAlL \42),ib.: -1202 / lrLrrlacao(Acmnl pr .to!,.oiItrLtsl-UNtslE"lYlAlL \41)Jô.: - L\-)l / lrLlrlaCaoEcmni pr go!.Oi
FORMA DE PAGAMENÍO:A . s:a

DADOS DO VENDEDOR
RAZÂO SOCIAL DIEGO (;AFURI LIKES & CIA LTDA

CNPJ I ! 45çJ 241000 1-25 INSCRI ESTADUAI
ENDERE R JUSSARA 1283, Centro - lbema - PR

TELEFONEIE-MAIL -!5) 32 i '1875 / dhnier.etoT;a,,Ognrarl conr

IIEM OESCRIÇAO PRODUT() QUANTIDADE

01 SERVIÇO DE CONEXÁO A
INTERNET 150 IVIÊGA, IP FIXO,
DISPONIBILIDADE DO
sERVIÇO DÊ 95,6%, TÉMPO
DE RESPOSTA DE CHAMADO
TÉCNICO ÊM ATÉ 8 HORAS.

MARCA/ VALOR i VALOR
UNITÁRIO R§ ] TOTAL

,l____i___. __i___B!_-__i í,í7.60 i í.770.00

GÀTURI LIKÉ3
CIÂ LTDÀ

150 MEGA
'l tP Flxo

DIE§Ç
&

Rr. k5!ôrÀ 128' ' C'l{ro

[gEP 
S5.4?s.000 ' |EE$A ' PARrI:J

O orçamento devidamente preênchido, assinado e carimbado deverá ser enviado
para o e-mail contãto@.mnl.pr.gov.br.

LOCAL E DATA] IBEMA 03/03/2022

Íd E\
".à
.*?t t, Ll' /,Y'

,i,;.sr.ll;1 ,;: Ll{: rii l

IOTAL GERAL R§ _ 1.77qr!0 _

NOMÉ DO RESPON§AVEL:
DIEGO GAFURI LIKES

CARIMBO DO CNPJ

rio,4ss.6e*rcoo 
''is'



De

Oàta

Re: Orçamento Internêt
EmeTson Cruz <emerson.prsc@gmail.com>
<licilacao@cmnl.pr.qov.br>

2O22-O3-O9 09:36

Bom diâ..-

Goslaria de avisôr que nossa empresa Wa2 TELECo14 não lern interesse êm participai.

Emerson Silvê Cruz

Em qua., 2 de mar. de 2022 13:14, <!si&qa4!§E!Lp-!gQy.br> escreveu:

Boa tàrde!

Tendo em vista que a Câmara Municipal de Novô Lâranjeiras esta realizando processo para aquisição dê:
Contratação de internet e 1P fixo pâra ê Câmara 14unicipê1, venho através do presente e-mail, solicilar
orçamento para os produtos descritos no anexo,

O orçamento devidâmente preenchido com as informaçõês solicitadas no modelo de orçamento anexo/ deverâ
ser enviado parà o ê-mâil: ligitarAg@§I04LplS.qy.br

Prazo pàra o envio do orqamenlo:05 (cinco) dias úteis.

Qualquer duvlda entrar em contato pelo telefone 142) 3637-1202

Favor confirmâr recebimento,

Atenciosamente,
Solange Santos wrublak
Presidente da Comissão P€rmanente de Licitações
CAT1ARA T4UNICIPAL DE NOVA LÂRANIETRAS-PR



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARAN'EIRAS
ESTADO DO PARÁ NÁ

CNPI no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do sul, na. 2722, cenÍro - CEP: 85.350-000

E-mailr eqllgEl@lEÀLglgg-v-J-L / legislâtivo@cmnl.Dr.gov,br
Fone: f421 3637-7202

DECRETO N9, 05. DE 07 DE MARCO DE 2022.

Súmula: Revogà o Decreto n!. AZ|2A22 e noúeia

Comissão Permanente de l-icilações da Câmara

Municipal de Nova Laranjeirâs.

O PRESIDENTE DA CÀMAM MT]NICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, EStAdO dO PAl.âNá,

no uso de suas atdbuiçõês legais e regimentais,

Resolve:

Art. 1e. - Nomear â Comissão Perman€ntê ile Licitações da Câmara Municipal de Vereadores

de Nova Lararjeiras, responsávcis pcla promoção dos $abalhos gerâis de licitilção nestâ

Eg-éB.d Càsa dc Lêis ronÍorme label, "baixo.

Servidor Cargo Fuíçâo

Maicon Provin Técnico Legislativo Presidente

Edino Novakoski Motorista Membro

Solangede FátimaAlmeida Auxiliar de Serviços Gerais Membro

Art. 2!. - Fica revôgado após a publicaçào destê, o Dêcrêto no. 02/2022.

Art. 3e - llste decreto Êntrâ em vigor na dàta de sua publicação, com elellos a partir de 07 de
marçQ de 2022.

Saladas sessões da Câmara Municipal de - PR, em 07 demarço de 2022.

Qt
RCE
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n" 95.587 663/0001-60
Rua R o Grande do Su , no. 2122 Centro - CEP: 85350-000

E-mail: contato@cmnl.pr qov bI / leois atlvo@cmn .oÍ.qov br
Fane: l,42) 3637-1202

De: Comissáo Permanente de Licitaçóes

Para: Procurador Jurldico

Ref.: Contrataçáo de internet (150 MB) lP fixo e suporte técnico para a Câmara

l\4unicipal

Prezado,

Com base nos orÇamentos anexo8, solicito que seja emitido parecer jurídico

sobrê a possibilidade de dispensa licitatória, para a contratação de internet (150

MB), lP íixo e suporte têcnico para a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras.

Atenciosamente,

IN

Prêsidêntê Permanente de Licitações

,tr

I



CER IURIDICO

Dispõe sobre a
licitação. modalidade de contratação direta.
t ârâ contrâtacào de emoresa t âfâ fôrnecef
intemet 150M8. IP fixo e suporte técnico para a

O ptocurador juridico subscrevente, na conúção de assessor

incumbido a pÍestaçào das atiúdades de assessoramcnto jutídico cla Câmara
)\4unicipal de Nova Laranjeiras-PR, vem apÍesentaÍ o seu parecei jurídico sobtc o
pedido de dispensa de licitaçào, pata contratação dc empresâ pâr.â fornecimento de

intemet 150M8, IP 6-.<o e suporte técnico pan a Càmra Nlunicipal de Nova
Laranjeitas.

Cumpre ressa.ltar quc o presente parecer tem cunho exclusivilmcnte
juddico, não cabendo a este ptocutador analisat os aspectos de competência técnica
c admiais rativa.

E o relatório.

Como toda regra tem sua exceçào, o Iistatuto de Licitações permite
como tessalva à obrigaçào de ücitat, a contÍâtâção direta através de ptocessos de
dispensa e inexigibiüdade de Jicitação, desde quc preenchidos os tcqüsitos
prcvistos na lci.

Dispcosa de licitaçào é a possibüdade de celebraçào direta de

cofltÍâto entÍe a Àdministtaçào e o particulat, nos casos cstabelecidos no aft.24, d^
l,ct L666/93.

Obscrr,',r sc que a lei enumerou expressamente as hipóteses deíteses de
1içôcs do

",\s hipóteses de dispensabüdade clo att. 24 constitucm ro1

tâxâtivo, isto ó, a .\dministraçàc) solncnte podcrá clispensar-se dc tcojizar a

corlpctição sc ocoÍÍcntc uma das situaç<-rcs prer'-istas na lci federal. I-ei cstadual,
municipal ou distdtal, bem assim reguiamento intemo cla tidadc r,iocrrlacla nàcr

poderá criar hipótese de dispensabiüdade"

' PEREIRA JÚNIOR. Jessé Tores. Comentários à Ie; das ciraçücs e LontratúçÕeq da aJm

dispensa de ücit sendo este rol taxativo. tl.-cstc scntido, rs
rcnomado Jessé Tores Pereira Júniorl:

pública, 6. ed., Renovar. Rio de Jâneiro, 2003, P. 102.

Página l de 3



-\lóm disso, ressâltc-sc que, flestes casos relacionados pela
legislação, há a discricionaúedade da Ádministração na escolha da dispensa ou nâo

disso, ressaltc-sc

do certame, devendo scmpte levar em coÍlta o inteÍesse público. N{útas vezes, o
administador opta pelâ dispensâ, posto gue, como âfirrnâ o iiustre NÍarçal Justen
Filho2, "os custos flccessários à ücitação ultÍâpâssârão bcncfícios que dela poderão
adür".

O mcstrc NIarçalJusten Filho3 versa prccisamente sobte os morivos
gue lcvam a dispensa da ücitaçào:

"a dispcasa de licitaçào vcrifica-se em situações em quc, cmirora
viávcl con-rpetiçào cntre particulares, a ücitaçào afigura-se úconvcnicntr: lo
interesse púbüco. (...). Nluitas vezcs, sabe-se de antemão que a relação custo-
benefício será deseqúlibrada. Os custos flecessários à licitação ultapassarào
beneffcios que dela poderào advL."

Para a profcssota Yera l,úcia \Íachador:

"a dispensa é figura que isenta a Ádministtaçào do fe€glaÍ
proccdimento licitatriio, âpesâÍ de Ílo campo fático scr liável a compctiçito, pela
exi$ncia de vários particulaÍes que poderiam ofena o bem ou servíço,"

É de sc inferir das transcrições acima que a dispeÍrsâ dc ücitaçào,
prcústa no âft. 24 d^ Lci 8.666/93, sô dcvc oconer pot razõcs de intcresse púbüco,
como no caso em aflálise. Obüamente, nesses câsos! a tealtzaçào da licitaçào vitia
tão-somente sâcrificaf o interesse púbüco, motir.o pelo <;ual o legislador concedeu
ao administrador a faculdade de dispensar o certarne nos câsos exprcssamente
ptevistos.

À Lci n" 8.666/93, no inciso II do artigo 24, üspensa a licitaçào por
considerar que o vaior da contmlaçào íão compensâ os custos paÍa a

,\dministtação com o pÍocedimento licitatório.

.\lóm

nos casos de compras e outtos
urtt mesmo serviço, compra ou
de uma só vez.

r ob. cn. P. 230
3 Ob. Cit. P.214.
1 MACHADO DAVILA. Vera Lúcia. Temas Polêmicos s

Essa dispensa por valor (pcqueno vakrr) nào pode ultrapassar a

10% do timite previsto pâr,r modalidade conúte,
serviços, desde que nào se refram a parcelas de
aücnaçào de maior lrrlto que possam ser realDadas

(lortlirrnc e l-ci 8.(166/93, e scguil citacla:

L,icitaçôes e Conratg.2 ed. Rev. e

^ 
1p1. São Paulo:Malhciros, 1995. P.76.
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,"r

Att. 24. E diqtensável a bcitação:

9.4 I l/201 8. r fÍ,,crLrxduria qlgi.ltll pcli disfcn.r dr Liciríçi, ).

É o parecer jurídico.

S.MJ

qae não * refram a parcelat de ,./fi metmo re»ip, rzrtpra 0a dliew!ào de

maior t)r//to q e Par.la rer na/i4tda de ma ú ue1-

Da anáüse do dispositivo acima transcrito, coflstata-se que paÍa as

despesas de peclueno valor, ros tcrÍnos do att. 24, II, da Lei 8.666/93, a

admiÍistÍação pode dispensar o pÍocesso ücitatório, haja vista a simplicida<le c a

pcquena relevância dessâs contÍâtâções,

Isso porque o Iegislador cnteodeu que o valor da contrataçào, abaixo
dc R$ 17.600,00 para serviços e compras c de R$ 33.000,00 para obras e scrviços de
engenhaú, nào jusúfica o dispêoüo de patcela significativa de recusos em
rigorosos e minuciosos mecanismos dc cootÍole DecÍeto kt 9.412/2018.

Àssim, em obserância aos princípios da cficiência, da tazoabiüdade,
da proporcionalidadc e <la economicidadc, nas hipóteses dos incisos I c lI do art.24
da lci de Licitrções, o gcstor pode dispcnsa, o processo ücitntório nos câsos citâdos
aclm2.

Scndo assim, coosidcrando que os serriços a serem contrataclos de
fourecil-rento de intcmet e suporte técoico, nào ultapassiur os valores previsrus no
caso dc dispensa clc licitaçào, tomando por bâse os oÍçamentos aÍrexosJ
l'islumbra se que ó cabível a dispensa ücitatória nos tetmos da legislaçào ri1;enre.

Em razào do exposto, considerando que o valol a ser contratâdo é

inferior ao limite estabelecido no inciso II, aÍt. 24, da \,ci 8666/93 e DecÍeto Lei

Ix

(Pll), 10 de;aarço dc 2022.
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n'. 95.587.663/0001 -60
Rua Rio Grande do Sul no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail:contato@cmnl.or.qov br / leorslat vo(ôcmnl pr.oov.br
Fone \42) 3637-12A2

PROJETO

BASIGO
CONTRATAÇÃO DE 150 MB DE INTERNET,

TÉcNIco PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE

IP FIXO E SUPORTE
NOVA LARANJEIRAS



Cámara l\,4unicipal de Nova Laranje ras
Éslaoo do Paianá

CNPJ n" 95 587 663i0001-60
Rua Rro Grande do Su]. n".2122 Cenko-CEP 85350'000

É-mãil: ç-o!!!!olO!ItItL!Ltj!L[ / eq s atlvc,acmi pr qov br
F ore: (.42) 3631 -1202

PROJETO BÁSICO

1 - DADOS DA INSTITUICÃO

ÓRGÃo: câmara Municipal de Novâ Laranjeiras

No DO CNPJ: S5.587 663/0001-60

ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Su!,2122, centro.

CIDADÊ: Nova Laranjeiras - PR

2 - DESCR|CÃO DO PROJETO

TíTULo Do PRoJETo

Contratação de internet, (150 MB) IP fixo e suporte técnico

Municipal de Nova Laranjeiras.

IDENTIFICAçÃO DO OBJETO

Contratação de 150 MB intêrnet, IP fixo

problema que vênha ocorrêr com â internet ou

transparência.

pãra a Câmara

e suporte técnico para qualquer

com o lP fixo utilizado no portal

PRINCIPAIS AÇOES

A empresa contratada deverá fornecer Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

150 lvlB internet, lP Íxo e suporte técnico para qualquer problema que venha ocorrer

com a internel ou com o lP Íixo utilizado no portâl transparência. A inlêrnet deve

funcionar em todos os equipamentos da Câmara e a empresa contrata deve prestar

assistência técnicâ para qualquer problema que venha ocorrer com a internet ou

com o lP fixo utilizado no portal transparência.

3 - JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de alender as áreas adminislrativa da Câmara Municipal de

Nova Laranjeiras, entendemos sêr imprescindível a contrataçâo de empresa para



Câmara lvlunicipal de Nova Larânjêiras
Estado do Paraná

CNPJ no 95.587 663/000160
Ruâ Rio Grande do Su no. 2'122 Centro - CEP: 85350-000

E-mai:contâto@cmnl or oov.br / leois âtivo@crnn pr qov br
Fone: (42) 3637-1202

fornecer internet e lP faxo, em razão da informatização dos sistemas utilizados pelo

órgão legislativo, como portal transparência, sistema contabilidade, etc. Atualmente,

a jnternet é Íerramenta indispensável para a rcalizaçáo dos trabâlhos do poder

Legislativo Municrpal de Nova Laranjeiras.

PROJETO:

a) DA LrCrrACÃO

Considerândo o valor dos orçamentos e parecer jurídico anexos ao projeto,

sugêre-se a elaboraçáo de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO,

nos termos do at7. 24, inciso ll da Lei n". 8.666/93 e Decreto 9.41212018, que

estabelece ser dispensável a licitação para outros serviços ê compras, que não

sejâm obras e serviços de engenharia, de valor até 10% (dez por cênto) do prevjsto

na alÍnea "a". inciso ll do art. 23 da mesma Lei.

5 - FORMAS E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS

O pagamento será realizado mensalmente mediante a prestaçáo do serviço e

emissáo de nota fiscal.

6 - ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa do custo Íoi realizada através da solicitaÇáo de orçamentos via e-

mail:

GCU Serviços de Provedor Ltda: R$ í44,90 (cento e quarenta e quatro reais e

noventa centavos)

Diego Gafuri Likes & CIA Ltda: R$ í47,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta

centavos).

W82 Telecom: Respondeu que náo tem interesse na participaçáo do cedame.



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Éstado do Paraná

CNPJ n" 95 587 663/0001-60
Rua Rio Grênde do su n" 2122 cenÍo - CEP: 85350-000

E mal Ça!!a-io-@qJ]1!]l--pr-g s ! br / l§-srsl?-t.!p @!Ir1 .-pL-s q! r
Fane \42) 3637 1242

7 _ DECLARAÇÃO:

Declaramos oue este Proieto Básico está de âcordo com a Lei n' 8.666 de 21.06.93.

Nova Laranjeirâs - PR, 10 de março de 2022.

SOLICITANTE
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Pâraná

CNPJ n". 95.587.663i000160
Rua Rio Grande do Sul, nô. 2122, Cenfo - CEP; 85350-000

E-mail: qqÂtat9Í@q[[Ll2!gq-ú / lêqislativo@cmnl.or oov br
Fonet (42) 3637-1202

DESPACHO DA AUTORIDADE

Acolho o Projelo Básico e AUTORIZO Processo Administrativo de OISPENSA

DE LICITAÇÃO, nos termos do aÉ,.. 24, inciso ll da Lei no. 8.666/93, Decreto

9.41212018 e parecer ju rídico, para a contrataçáo de empresa para fornecer 150 MB

de intêrnet, lP fixo e suporte técnico para a Câmara lvlunicipal de Nova Laranjeiras.

Nova Laranjeiras, em 10 de março de 2022.

SANTOS
ra Municipal



Câmara Municipal de Nova Laranjêiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95.587.663i000160
Rua R o Grande do Sul, no. 2122 Centro - CEp: 85350-000

E-mêil:contato@cmn or oov br / êois ativo@cmnl.oí.oov br
Fonet (42) 3637 -1202

DESPACHO E CERTIDÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO

Tendo em vista a solicitação e o despacho âutorizativo do Senhor Presidente

da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, na qualidade de presidente da comissáo

permanente de licitações, instauro o presente processo administrativo de DISPENSA

DE LICITAÇÃO, determinando desde já, a autuação do mesmo.

E cerlifico, para os devidos fins que se fizêrem necessários, que nesta data

autuei o presente processo de dispensa de licitâção no 0112022, confotme

determinaçáo do Presidente desta Casa de Leis.

Nova Laranjeiras, em 10 de mârço de 2022.

N

Presidente da Permanente de LicitaçÕes


