
Câmara Municipal de Novâ Laranjeiras
Estado do Paraná

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

Ê-mâil:9,ntatoiâcnrnl.pr.qo\"bI / Icqi§Ia1ivoíi'.rinI nr sov.br
Fone: 142) 3637-1202

CoNTRATO N" 0',v2022

DtSPENSA LtCtTAç AO N" 0112022

Contrato de prestaÇão dê servlços que
entre si celebram a Câmara lVunicipal de
Nova Laranjeiras e a empresa GCU
Serviços de provedor LTDA.

A CÂMARÂ M JNICIPAL DE NOVA LARÁNJEIRAS . PR, iNSCTitA NO CNPJ

n0. 95.587.663/0001 -, )0, com sede na Rua Rio Grande do Sul 2122, Centro, Nova

Laranjeiras - Paraná CEP 85350-000, neste ato representada por seu Presidente

Sr. Dirceu Fernand( s dos Santos, portadoÍ de cédula de identidade RG n0.

5.374.683-7 PR e ilscrito no CPF no. 016.147.029-77, doravante denominâda

CONTRATANTE e, le outro lado, a empresa GCU SERVIçOS DE PROVEDOR

LTDA, inscrita no C IPJ no.'10.203.874/0001 -08, localizada na Avenida Abiion de

Souza Naves,331, Sala 01, município de Guaraniaçu - Paraná, CEP 85400-000,

represênlada pelo Sr. Fernando Cortina, brasileiro, do comércio, solteiro, portador de

cédula de ldentida(e RG n". 9.7'19.105-0 SSP-PR, e inscrito no CPF no.

046.814.029-82, resi( ente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes no, 09, casa,

Bairro Centro, munillipio de Guaraniaçu - Pa.aná, CEP 85400-000, doravante

denominada CONTR ITADA, têm justo e contratado a prestação de serviços de

Íornecimento de 150 vlB inteÍnêt, lP flxo e suporte técnico para a Câmara Municipal

de Novâ Laranjeiras, nos termos da Lei no. 8.666/93 e das cláusulas e condições

abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam,

a saber:

DO OBJETO DO CONTRATO E

CLÁUSULA PRIME RA:

fornecimênto de 150 MB

contrata deve seguir as

Anatel.

(Art. 55, l, Lei 8.666/93)

A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço dê

de internet, lP fixo e suporte técnico para a internet. A

cartiihas e recomendaÇões perante o ól"9ão regulador
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Câmarâ Iúunicipal de Nova Laranjeiras
Esiado do Parâná

CNPJ no. 95.587.66310001-60
Rlo Grandê do Sul, n0. 2122, Ôentro - CEp: 85350-000
ontâtoaa;c n1.I)Í.sov.br / lcgislativoídcrnnl.or. sov.br

Fane. l42i 3637 -1202

Rua
E-mâil: j p\

;on-à,vJ
(Art. 55, ll, Lei 8.666/93)

CLAUSULA SÊGUN )A: A CONTRA-TADA executará o prêsefte contrâtc de Íorma

dlreta, para desêôvc vrnento do sêrviço contratado objeto do presente contrato

assumrndo lntegral r sponsabilidade, ficando vedacia a subcontrataÇâo. a não sêr

corn a anuência expr( ssa da CONTRATANÍE.

PARÁGRAFO ÚNlC): E responsabilidadê dã CONTRATADA dsponibilizar

proílsslonais que julgi r necessário para a execução dos serv ços-

DO PREÇO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO DO REAJUSIE

(Art. 55. lll, Le 8.666/93)

CLÁUSULA TERCEII AI DO VALOR DO CONTRAÍO: O CONTRATANTE PAgATá A

CONTRATADA, a í )ortância de R$ 144,90 (cento e quarenta ê quatro reais e

noventa certavos) rn nsais pelo periodo de 12 (doze) meses, totalrzando o valof

total de RS 1.738,80 hum rnil setecenios e trnta e oito reais e oiienta centavos)

ANUâiS

PARÁGRAFO PRIME RO: Para os fins constantes desta cláusula. a CONTRATADA

encarninha.á a CONTI TATANTE a nota fiscal da prestação dos sen,iÇos.

DO PRAZ9 DqVIGÊNCIA
(4rt. 55, lV. Lei I666193)

CLÁUSULA QUARTA O conlra:o viqorará pot 12 l(ioze', meses. de 18n312A22 a

18t032423.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

(Art.55 V, Lei 8.666/-o3)
, it, l,l/
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CLÁUSULA QUINTA As despêsas decorrentes destê contrato terão como supod..ea--/

Cãmara I\runicipal de Nova Larânieiras
Estado do Paíaná

seguinte dotaçáo orça nêntáÍia e respectiva Íontê de recurso:

01 - Legislativo Munic pal

0'1.001 - Câmara [,4ur.,cipal

01 .031 .01012-001 - A :ividades do Poder Legislativo

33.90.40.00 - SisternÉ de Tecnologia da lnformação e Comunicaçâo - Pessoa

JurÍdica

Sub-elemento - 90.40 57.00 - Serviços de Processamento de Dados.

DOS DIRET'OS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

DAs PENAL DADES oABIVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

(Art. 55, Vll, Lei 8.666/93)

cLÁusuLA sEXTA: I ião obrigaçôes da coNTRATADA:

I - Fornecer '150 l\,48 ( 9 interneti

ll - lP Íixo para o portí I transparência e servidor de contabilidade;

ll - Suporte tecnico p:.â internet e lP Fixo.

cLÁusuLA sÉTIMA: sâo obrigaçóes da coNTRATANTE:

I - Colocar à dispos ção da CONTRATADA todas as lnÍormações e êlementos

necessários à execuçi,o do objeto contratual;

ll - Remunerar a COIITRATADA de acordo com o valor e forma de pagamento ora

ajustado.

CLÂUSULA OITAVê: A inadimplência das obrigaçóes contratuais assumidas

ensejará a rescisâo antecipada do contrato, bem Çomo sujeitará o infrator ao

pagamento da multa c )ntratual de 20% (vinte por cento) do valor global contratadô.

ApMrNrsrRAcÃo
(Art.55, Vlll e lX, Lêi B.666/93)

DOS CASOS DE T

{
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Câmarâ Municipal de Novâ Laranjeiras
Esiado do Pârâná

CNPJ n". 35.587.663/0001 -60
Rlo Grânde do Sul, n". 2122, Cêniro * CEP] 85350'000

CLAUSULA NONA A

acordo entre as par rs

termos da legislação

Ê-mâil: : ont alo aaicmnl.pr.sov.br / leÊlslativo(Acmnl.§r.eov.br
Fone: (42) 3ô37-1242

resci-são do presenie co.iralo poderá ser arír gável por

na iorma do ad 79, ll da Lei no. 8.666i93, ou judrcial, nos

PARÁGRAFo ÚNl( o: A CONTRATANTE se Teserva o dl.eito de rescrndrr o

presente Çontralo ún aieralmente quando ocorrerern às hipóteses do att.77 e 78 da

Lei n". 8.666 de 21 d janeiro de 1993.

DA LICITACÀO

(Art.24 llda Lei B 666/93)

CLÁUSULA DÉCIM,,; O presenle contrato está vinculado ao procedlmento cle

D spensa de Licitaçãc dê nô 0'l/2022.

DÁ LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

(Art. 55, Xll, Lei 8.666/93)

CLÂUSULA DECIMI PRIMÊIRAI O presente contrato rege^se pelas clisposiçóes

expressas na Ler nô Í 666/93, suas aiterações e pelos precetos de Direito Púb]lco,

aplica.do-se suplettv n'rênle os princípios da Teoiia Geral dos Coniratos as

dsoosiÇões de Direir ) Pnvado, a Lei Orqântca e demais normas aplicáve s à

esoécie.

PARÁGRAFO ÚNICC Os casos omissos serâo resolvidos à luz da referida Let e

suas alterações. recor 3ndo se à analogia acs costumes e aos princíplos gerais de

Direito.

tra oBRtGACÂO DO CONTRATADq

(Ad. 55 Xlli, Lei 8.666/93)

CLÁUSULA DÉCIMA Í EGUNDA FiCA A CONTRA'TA obrigada a roanier, durante

toda execução do c( ntrato, em compatibilld corn âs obrigaçõês por elê



Câmara lvunicipal de Nova Larânjeirâs
Estado do Pâraná

CNPJ n". 95.587.663/000140
Ruâ F o Grendê do SuÍ. na.2122, Cenlto - CEP: 85350-000

E-mall: çlt,lô!or.acmpl.tr. gov.br / lesislativôaircmnl Dr.qov br
Fon : (42) 3637-1202

assumidas, todas ae condiçÕes de habilitaçáo e qualificaçáo exigidas pela

contraiante.

DO FORO

(4rt.55, § 2", Lei 8.666/93)

CLÂUSULA DÉclMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da comaíca de Laranjeiras do

Sul /PR para dirimi quaisquêr dúvidas decorrentes deste instrumento, cuja

execuÇão, interpretaÇá l e soluqão, inclusive dos casos omissos, serão patrocinadas

pelâs normas gerais d r direito público, aplicando-se suplêtivamente, os prlncípios da

teoria geral dos contra os e das disposições de direito privado.

E por estarem ustos e acordados. firmam o presente contrato dê serviços

proÍissionais em 02 lluas) vias de igual leor, juntamente com as testemunhas

abaixo, para os fins d ) direito, submissos às regras estatuidas pela Lei 8.666/93 e

aos termos do ato que autorizou a contratação.

Nova Laranjeiras/PR, '18 de março de 2022.

r;;.-);;,

a\\
'r'') " 'lb

SANTOS

Câmara Municipal De Nova Laranjeiras
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FERNANDO CORTINA
Responsável Legal

GCU Servlços de Provedor LTDA

Testemunhas:

Nome: r"1A rcc l P,4C U , rr,

cPF oJD.?17l3l ll
Assinatura: /

^)4-

Nome: d-Dtr'JC
cPF: o{J 6J('
Assinatura: &

po /l KJ5 l('
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Câmara Munioipal de Nova Laraniekas
Estado do Parâná

CNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua iio Grêndê do Sul, n0. 2í22, Centro - CEP: 85350{00

E-mail ç ügto6cmnl.or gov.b. I legislqtivoôcmnl.pr.qov.br
Fone: (42) 3631-1202

EXTRATO DE CONTRATO

Conliatoi na 0112022

Dispensa de Licitaç,o: n" 01l2O22

CONTTAIANtê: CÂN,'IAF q MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS

Empresa Contratada GCU SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA

Objoto: 150 MB lnten êt, lP fixo e suportê técnico para a Câmara Municipal.

Vigência: 12 (doze) í eses de 1810312022 a 1810312023.

Valor: R$ 144,90 (ce rlo e quarênta e quatro reais e noventa centavos) mensâis,

pelo período de 12 l loze) mêses, totalizando o valor de R$ 1.738,80 (Hum mil

setecentos e trintâ e o to rêais ê oitenla centavos).

Nova Laranjeiras, 18 de matço de 2022.

SANTOS

Câmara Municipal De \lova Lâranjeiras

//

'.hiiÍíiÚbtoh"íiJfResponsávêl Legal
GCU Serviços de Provedor LTDA

É'.\'- .,. i\,*,^ u-. I
t k.t



06 PUBLICAÇÃO OFICIA.L

PREFETURAMUNIC PAL

ESPIGÀO ALTO DO IGUACII

ESPGÀO ÁLTO DO GUÁÇU

ESPIGÂO ALIO Do IGUAÇU

ESPICÀO ÀLTO DO IGUÀCU
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PREFE]TURAIiIUNI' PAL

EsPrcÀo aLÍo Do rGUAÇU
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