
Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

Dispensa de Licitação n" 012/2022 
Processo Administrativo n° 013/2022 

Senhor Presidente, 

Solicitamos autorização para abertura de procedimento administrativo 

de dispensa de licitação no intuito de contratar empresa especializada na prestação de 

serviços de "TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra 

óptica com velocidade de 200 megabytes de download e 100 megabytes de upload - 

sendo plano empresarial com 01 IP fixo para atendimento e funcionamento dos 

sistemas internos e transmissões das sessões da Câmara Municipal de 

Cassilândia/MS)" para Câmara Municipal de Cassilândia - MS. 

Informamos que o valor estimado para execução desta contratação 

direta (hipótese de licitação dispensável) é de R$ 2.504,37 (dois mil, quinhentos e quatro 

reais e trinta e sete centavos). 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Cassilândia - MS, 14 de março de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

Comissão Permanente de Licitação e 
Julgamento da Câmara Municipal de 
Cassilândia - MS, 

Senhor Presidente, 

A Comissão efetuou as pesquisas de mercado, onde foram solicitados 
orçamentos de possíveis fornecedores. 

Seguem as cotações executadas: 

EMPRESA VALOR TOTAL 

GIGABYTE R$ l.199,88 
ABENET R$ 1.860,00 
FIBERNET R$ 2.638,80 
REDEM2B R$ 4.318,80 

Valor Médio R$ 2.504,37 

Cassilândia - MS, 14 de março de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



GIGABYTE 
Fibra Óptica & Wire/ess 

Rua Isaias Candido Barbosa, 408 - CENTRO - CEP 79540-000 
FONE - (67) 3596 1515 (67) 98192 4141 - Cassilândia - MS 

E-mail: gigabytecassi@gmail.com 

PROPOSTA COMERCIAL PI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Na 04/2022 
(Internet por Fibra Óptica) 

A(o): 
Comissão Permanente de Licitação 
CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA -IMS 

Informamos a Comissão Permanente de Licitação, que esta empresa GIGABYTE Fibra Óptica (REGINALDO 
TORRES NOGUEIRA-ME), oferece seu serviço de Internet por Fibra Óptica a serem prestados, nos termos descritos 
abaixo conforme solicitação: 

Valor Total 
Item COD. PRODUTO 1 Qtde Valor da do Contrato Lo c a I: DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS Mensalidade com 12 

Por Ponto Mensalidades 
842 - INTERNET - BANDA DE 
INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 
com Velocidade de 300 Megabytes de 
Downloads e 100 Megabytes de 
Uploads. Sendo PLANO R$99,99 

01 
EMPRESARIAL com 01 IP FIXO. 12 (Até o R$1.199,88 

CAMARA 
Para Atendimento e Funcionamento Meses Vencimento, Após MUNICIPAL DE 
dos SISTEMAS INTERNOS e 119,99) CASSILANDIA-IMS 
TRANSMISSÕES das SESSÕES de 
CÂMARA MUNICIPAL de 
CASSILÂNDIA-MS) 

02 
843 - INSTALAÇÃO DE 01 Un 0,00 0,00 
INTERNET 

Obs: 1°_ Sem Taxa de Instalação para locais distantes até 300 Metros da Caixa de Atendimentos nos 
Postes. Acima desta distancia será cobrado R$2,00 por metro. 

2°_ Atendemos somente nos Setores Urbanos da Cidade (Centro e Bairros). 
3°_ Detalhes quanto aos Serviços e Materiais estão firmados no Contrato desta Empresa. 

Aguardamos um retorno e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

Cassilândia - MS, 08 de Março de 20 22 

Cl A LIMA - Ger. Regional 
f\ TE INFORMATICA 
;.519.160,000-1-52 
(6 ) 3596-/5/5 



10/03/2022 06:57 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAo COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
97.519.260/0004-52 04/05/2018 
FILIAL CADASTRA L 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GIGA BYTE INFORMATICA 

I PORTE 
EPP 

NOME EMPRESARIAL 
REGINALDO TORRES NOGUEIRA 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação I 

I LOGRADOURO 
R ISAIAS CANDIDO BARBOSA 

I COMPLEMENTO 
******** 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

I NUMERO 
408 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO ~ 

~ 
I CEP 
79.540-000 

I MUNIClplO 
CASSILANDIA 

I TELEFONE 
(67) 3522-5481 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
••• ** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/05/2018 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 10/03/2022 às 07:58:44 (data e hora de Brasília). Página: 111 

1/1 



MUNiCíPIO DE CASSILÂNDIA 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Receita Municipal 

Certidão Negativa de Tributos Municipais 

Certidão número : 6730-8277-4587 

Contribuinte : REGINALDO TORRES NOGUEIRA 

CNPJ / CPF : 97.519.260/0004-52 

Inscrição 151843 

Endereço : RUA: ISAIAS CANDlDO BARBOSA, 408 

Bairro : CENTRO, CEP: 79540-000. 

Cidade : [CIDADE] 

10/03/2022 às 07:59:06 Emitida em 

Válida até : 09/04/2022 

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou 
quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados; 
Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e 

Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal. 

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro. 

Certidão cxpedida yio Internet 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças ( 

http://I87.4.113.194:8090/issonline/scrvlet/hautenticadocumento). 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM 084406/2022 

Contribuinte:REGINALDO TORRES NOGUEIRA - ME 
CCE: 28.431.399-8 

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré 
ditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não 
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos 
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, 
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade 
do sujeito passivo acima indicado. 

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, 
constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários ante 
riores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão. 

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. 

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro 
de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nO 9203, de 
18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 
2020. 

Certidão emitida às 06:42:15 horas do dia 11/03/2022 (hora e data - 
MS) . 

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da 
Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria 
Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br). 

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br 
www.sefaz.ms.gov.br 



10/03/202206:58 CND negativa 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CONCLUSÃO DA PESQUISA em 10/03/2022, às 06:59:29 h. 

Não foi possível a emissão da sua Certidão Negativa. Procure a Agência Fazendária mais próxima para 
verificar a existência de pendência. Se esse C PJ possui inscrição estadual acesse o módulo de 
informações fiscais, através do Portal do ICMS Transparente: 

h!tp'//cfazenda servicos ms gov br/c-fazcndalloginJlsws.. 

O indeferimento do pedido de certidão decorre das situações apontadas no art. 178, § I" ao 4", do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n" 9.203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3" do Decreto 
N° 15.491, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Accsse: 

http://aacRilllllP1s net ms g~pplsfugislacao/sere/legato nsflfd8600de8a55e7fe04256b21007gee25/a67e063f92254e60042585be0051 J( 
QpenDocument. 

www.sefaz.ms.gov.br 

https://servicos.efazenda.ms.gov.br/pndfis/Home/lm primi r?chave=Q05QSnw5NzUxOT 12M DAwM DQ 1 M nx3cWOz&solicitacao= TOt8fHx8fFBvc210a. . . 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: REGINALDO TORRES NOGUEIRA 
CNPJ: 97.519.260/0001-00 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 07:59:54 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/09/2022. 
Código de controle da certidão: EF5D.5D95.F782.E503 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



10/03/2022 06:59 Consulta Regularidade do Empregador 

~_V_O_I_ta_r __ ~II~ __ I_m_p_r_im __ ir __ ~ 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 97.519.260/0004-52 
Razão Social:REGINALDO TORRES NOGUEIRA ME 
Endereço: RUA ISAIAS CANDIDO BARBOSA 408 / CENTRO / CASSILANDIA / MS / 

79540-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:27/02/2022 a 28/03/2022 

Certificação Número: 2022022701195473854910 

Informação obtida em 10/03/2022 08:00:44 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htlps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: REGINALDO TORRES NOGUEIRA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 97.519.260/0001-00 
Certidão nO: 7982069/2022 
Expedição: 10/03/2022, às 08:01:13 
Validade: 06/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que REGINALDO TORRES NOGUEIRA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n ? 97.519.260/0001-00, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



11/03/2022 08: 18 ProcuraçãoRepresentante _F rente _ 2022 .jpg 

Procuração 

OUTORGANTE: REGINALDO TORRES NOGUEIRA - ME, firma estabelecida 
na Rua Isaias Candido Barbosa nO 408- Centro, na cidade de Cassilândia Estado 
de Mato Groso do Sul, inscrita no CNPJ sob nO 97.519.26010004-52, neste ato 
representada por seu Diretor Geral REGINALDO TORRES NOGUEIRA, 
BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, CPF n? 850.908.241-34, Cédula de 
Identidade nO 1.024.175 6rgão Expedidor SSPIMS residente e domiciliado na 
Rua Trazíbulo Oliveira Santos nO 1.059- Interlagos, na Cidade de Três Lagoas 
Estado de Mato Groso do Sul. 

OUTORGADO: EDUARDO GARCIA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, estado 
civil CASADO profissão GERENTE ADMINISTRATIVO, CPF nO 446+199+791- 
04, Cédula de Identidade nO 454.651 órgão expedidor SSPIMS, residente e 
domiciliado na cidade de Cassilândia - MS, na rua Isaias Candido Barbosa nO 
408, Estado de Mato Groso do Sul. 

OBJETIVO e PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de 
direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, 
para o fim especial de promover a participação da outorgante em Licitações 
Públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, 
fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, 
rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-Ias, receber as 
importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os 
atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador 
com poderes 'ad judicia' e substabelecer com ou sem reserva de poderes. 

Três Lagoas - MS, 17 de Setembro de 2020. 

Outorgante 

, 
. J ..• 

t"\J,.~ ~" '"'( .• ~"--, \., ~0, v"" \~) " R GINALDO TORRES NOGUÊÍRÃ 

https://mail.google.com/mail/u/1/#in box/KtbxL vHXDfglgcQ TM xkbLM m F m RN MsLCczL ?projector= 1 &messagePartld=O.3 1/1 

------------------------ - - 
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CARTÓRIO DO 2° OFIcIO 
Ruo Or. Orn"'. P,.bo Tlbery 82 - c.ntro _ Tr" Lagou/Ms 
Tol.:(e7) 3521-2," - E-moll;cartori03l.gouCam.II.com 

Reconheço por Semelhançll em 17/0912020 11 firma de' REGINALDO TORRES NOGUEIRA". .,;. 
•••••.•••.• *** •.•••.••• 
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ABENET PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET LTDA FONE(67)99958-2874 RUA 
SEBASTIÃO LEAL W 569 CENTRO - CASSILÂNDIA - MS CNPJ: 03.576.095/0006-99 I.E.: 
28465663-1 

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 
NR Requisição 262022 
Endereço: Rua Amim José, 356 - Centro 
Telefone:(67) 3596-1331 
Prezado Senhor Divino José da Silva segue o orçamento: 

I ítelcod. Pr~dutofdescriminação Material I Qtde Ficha Natureza Unidade VI. previsto VI. Total 
1 Internet fibra Óptica com velocidade de 12 20220024 339039 unidade R$ 105,00 1.260,00 I I 300 megas sendo 50% Download e 50% I 

Upload, sendo plano Empresarial com 
! I 01 IP fixo para atendimento e 
I funcionamento dos sistemas internos e 

I transrmssões das sessões da Camara 
Municipal de CassilândiafMS. -- -- 

R$ 50,00 2 IP fixo 12 20220024 339039 unidade 600,00 

~3 Instalação da Internet 1 20220024 339039 unidade R$ - - 
I 
I TOTAL GERAL r: 1.860,00 

"- ------- - -- - ._-- -- --'-- 

ABENETJOMUNICA ÓE 

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: Primeira mensaldiade 30 dias. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias 

OBSERVAÇÕES: 
Intenet fibra optica 
Um ano de fidelidade 
(Cancelamento antes de um ano - 10% do valor restante) 
Emprestamos os equipamentos 
Não cobramos taxa de instalação 
Prazo de instalação de ate 5 dias uteis 

ç S 
(67) 9)}_958-2874 

CA,SS"ILANOIA - M$. 

Abenet - Provedor de Tecnologia LTDA 

Cassilândia 08 de Março de 2022. 



, FBERNET~ 

PROPOSTA 
COMERCIAI~ 

CAMARA MUNICIPAL DE 
CASSlLANDIA MS 
Internet via fibra óptica 

Cassilândia - MS 
2022 



FIBERNET~ 

Cassilândia, março de 2022 

À 
CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS 
Proposta comercial: 065_2022 

Prezado Parceiro, 

Queremos neste momento expressar nossos agradecimentos pela oportunidade que nos foi 
concedida, de participarmos do processo de atendimento de internet via fibra óptica em sua 
empresa. 

Temos a satisfação de apresentar nossa proposta, acompanhada das condições comerciais 
previstas. O escopo da nossa solução é o fornecimento de internet via fibra óptica FIBERNET na 
CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA MS 

Certos de estarmos apresentando uma solução que atenda suas necessidades nos colocamos à 
disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

FIBERNET Empresa de comunicações LTDA 
Darcy Botelho 
Darcy.junior@fibernetms.com.br 

67 3596-2616 comercial@fibernetms.com.br • www.fibernetms.com.br 

Rua Antônio Pauhno, 474 - Sala 1 - Centro - CEP 79540-000 - Cassilândia/MS 



FIBERNET~ 
1. Velocidade e planos ofertados 

Informações adicionais sobre a velocidade e plano contratado serão de acordo com o termo 
de contratação de servicos de comunicação multimídia e melhor detalhado no contrato de 
prestação de serviços registrado junto ao cartório da comarca de Cassilândia/MS sob o N.º 10.063. 

2 Valor de investimento 

Investimento da proposta referente ao Projeto 065_2022 

FIBERNET Empresa de comunicações CAMARA MUNCIPAL 

67 3596- 2616 comercial@fibernetms.com.br ~ www.fibernetms.com.br 

Rua Antônio Paulino. 474 - Sala 1 - Centro - CEP 79540-000 - Cassilândia/MS 



Orçamento 
INSTALAÇÃO DE REDE/INTERNET 

POP CASSILANDIA 

• ATIVAÇÃO LINK = ISENTO 
• PLANO 300 mega IP Fixo = R$359,90 mensal 

Serviço a ser executado: 
Neste orçamento está incluso a instalação e configuração dos equipamentos que farão 
parte da ligação de rede via fibra ótica, cabos de rede UTP e WIFI, será feito também a 
instalação e conectorização dos pontos de rede para disposição dentro do prédio e 
passagem de cabos subterrâneos e aéreos. 

REDE M28 - (67)3562-4403 - 09/03/2022 
Av: Oito, 1280b - Centro - Chapadão do Sul- MS 
CNPJ: 13.293.780/0001-57/ I.E.:28.373.393-4 
Email: andre@redem2b.com.br 



Estado de Mato Grosso Sul 
Câmara Municipal de Cassilândia 

J~ 

LAUDO TÉCNICO 

Declaro para os devidos fins, que a necessidade de manter duas linhas de 

transmissão de intemet nesta casa de Leis é de suma importância em virtude que, na ausência de 

uma das linhas, teremos uma segunda opção para dar continuidade nos trabalhos da casa, sendo que 

muitos serviços há prazos a serem cumpridos. Sabemos que em nossa cidade, há uma grande 

dificuldade para manter estável os sinais de transmissão, principalmente de intemet. Em virtude de 

várias falhas já ocorridas durante o período de uso, se tomando prioridade para manter os serviços 

públicos ativos. 

Com a evolução tecnológica, muitos processos vêm se tomando digital e 

principalmente virtual, necessitando dos serviços de intemet para a gestão de vários Órgãos 

Públicos. Outro ponto a ressaltar é a transparência dos trabalhos da casa, como portal da 

transparência, acesso a informações de leis e projetos, entre outros inúmeros documentos disponíveis 

em nosso site oficial (www.cassilandia.ms.leg.br). Devemos lembrar das transmissões ao vivo das 

Reuniões da Câmara Municipal de Cassilândia, que também necessitam de uma intemet de 

qualidade para chegar a população, sendo mais um ponto de necessidade destes serviços. 

Concluímos que, a contratação das duas empresas de serviços de transmissão 

de intemet é de suma importância para que os trabalhos da Câmara Municipal atendam a contento 

as necessidades da população e continue trazendo maior transparência nos serviços prestados pelo 

Poder Legislativo, resguardando todos os trabalhos executados e publicados. 

CassilândiaIMS, 08 de Março de 2022. 

o Montelo Nishi 
Ass ssor de Infonnática 

Câmara Municipal de Cassilândia 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

À Comissão Permanente de Licitação 

AUTORIZO o presente processo administrativo visando à busca da 

proposta mais vantajosa para esta Administração com fulcro na contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de "TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de 

banda de Internet via Fibra óptica com velocidade de 200 megabytes de download e 

100 megabytes de upload - sendo plano empresarial com 01 IP fixo para 

atendimento e funcionamento dos sistemas internos e transmissões das sessões da 

Câmara Municipal de Cassilândia/MS)" para Câmara Municipal de Cassilândia - MS. 

A JUSTIFICATIVA cabível quanto à contratação direta de empresa 

especializada na prestação de serviços de "TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de 

banda de Internet via Fibra óptica com velocidade de 200 megabytes de download e 

100 megabytes de upload - sendo plano empresarial com 01 IP fixo para 

atendimento e funcionamento dos sistemas internos e transmissões das sessões da 

Câmara Municipal de Cassilândia/MS)" é de que a quantia destinada à contratação não 

é vultosa, ou seja, não ultrapassa o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 

reais), justificando a dispensa de licitação nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 

n" 9.412, de 18 de junho de 2018. 

Logo, a contratação é de importância aos interesses da Administração 

Pública, o que motiva a Presidência a autorizar a contratação. Mais uma vez, o princípio 

administrativo da motivação é observado, pois a validade da atuação administrativa 

depende da apresentação formal dos fundamentos fáticos e jurídicos justificadores da 

decisão adotada, demonstrando que a atividade estatal se direciona a busca do interesse 

da coletividade. 

Após, solicito seja encaminhado o presente processo à 

Controlado ria Interno da Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

Dispensa de Licitação n" 012/2022 
Processo Administrativo n° 013/2022 

Senhor Controlador, 

Encaminho este processo administrativo para a análise e emissão de 

parecer desta Controladoria quanto à viabilidade da presente contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de "TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de 

banda de Internet via Fibra óptica com velocidade de 200 megabytes de download e 

100 megabytes de upload - sendo plano empresarial com 01 IP fixo para 

atendimento e funcionamento dos sistemas internos e transmissões das sessões da 

Câmara Municipal de CassilândiaIMS)". 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima 
e distinta consideração. 

Cassilândia - MS, 15 de março de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, n? 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

À Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Cãmara Municipal 

de Cassilândia - MS. 

Senhora presidente, 

A unidade de controle interno da Câmara Municipal de 

Cassilândia - MS, por intermédio do servidor efetivo Tiago Ferreira 

dos Santos, controlador interno, no uso de suas atribuições legais 

previstas na Lei Complementar Municipal nO 181/2015, vem mui 

respeitosamente, apresentar PARECER FAVORÁVEL em relação à Dispensa 

de Licitação nO 012/2022, Processo Administrativo n° 013/2022, tendo 

em vista o fiel cumprimento de todos os critérios previstos na lei 

nO 8.666/93 e Resolução n° 88/2018 do TCE/MS. 

Coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer 

outras dúvidas. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de 

elevada estima e consideração. 

Cassilândia - MS, 15 de Março de 2022. 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 
Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67) 3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

Ao Departamento Contábil 
Senhora Contadora, 

Solicito informação quanto à existência de dotação orçamentária face à 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

"TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra óptica com 

velocidade de 200 megabytes de download e 100 megabytes de upload - sendo plano 

empresarial com 01 IP fixo para atendimento e funcionamento dos sistemas internos 

e transmissões das sessões da Câmara Municipal de CassilândiaIMS)" para a Câmara 

Municipal de Cassilândia - MS. 

o valor global necessário para a referida contratação é de R$ 2.504,37 

(dois mil, quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos), providenciando, assim, 

a reserva necessária para que possamos dar prosseguimento ao presente processo 

admini strati vo. 

Cassilândia - MS, 15 de março de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Informação de Saldo 

Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

À Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de CassilândialMS 

Em atendimento a solicitação, informamos que há recurso suficiente na 

Lei Orçamentária Anual do ano de 2022 referente à dotação pretendida. 

01 - Câmara Municipal de CassilândialMS. 

01.01.31 - Ação Legislativa. 

01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Assim sendo, reservamos o valor de R$ 2.504,37 (dois mil, quinhentos 

e quatro reais e trinta e sete centavos), para arcar com as despesas referentes ao 

Processo Administrativo de Contratação Direta (hipótese de licitação dispensável). 

dos Santos Silva 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

Ao Advogado 
Processo Administrativo n° 013/2022 

Senhor Advogado, 

Encaminho este processo administrativo para a análise e emissão de 

parecer jurídico quanto à viabilidade da presente aquisição, nos termos do art. 24, Il, da 

Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto n? 9.412, de 18 de junho de 2018. 

Sendo o que tínhamos para o momento, 

Atenciosamente. 

Cassilândia - MS, 16 de março de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, n° 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

À Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Cassilândia 
-MS. 

Senhora Presidente, 

Prima facie, em síntese, constato que o presente procedimento de 

compra direta respeita até aqui os aspectos formais e legais, especialmente pela 

obediência à Lei 8.666/93, respaldada pelo art. 24, inciso lI, da Lei Federal n? 8.666/93 e 

Decreto n" 9.412, de 18 de junho de 2018. 

Este é o PARECER, salvo melhor juízo. 

Murill Pereira Cruvinel 
dvogado 

OA /MS 15.109 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, n? 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

À Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Cassilândia - MS. 

Senhora Presidente, 

Trata-se de Contratação Direta (hipótese de licitação dispensável) de 
empresa especializada na prestação de serviços de "TELEPROCESSAMENTO 
(Aquisição de banda de Internet via Fibra óptica com velocidade de 200 megabytes 
de download e 100 megabytes de upload - sendo plano empresarial com 01 IP fixo 
para atendimento e funcionamento dos sistemas internos e transmissões das sessões 
da Câmara Municipal de CassilândiaIMS)" para a Câmara Municipal de Cassilândia - 
MS, com respaldo no art. 24, incisos lI, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Após autorização do Presidente desta Câmara Municipal, fora 
procedida pesquisa de mercado, sendo que empresa REGINALDO TORRES 
NOGUEIRA (GIGA BYTE INFORMATICA), inscrita no CNPJ n° 97.519.260/0004- 
52 ofertou o menor valor, dentro das exigências inseri das na legislação pertinente. 

Ademais, houve a indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, em conformidade com o art. 7°, § 2°, Ill, da Lei Federal n" 8.666/93 e Decreto 
n" 9.412, de 18 de junho de 2018. 

Assim, passemos a análise jurídica deste processo administrativo, nos 
termos abaixo elencados. 

Corno se sabe, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras 
serviços, compras e alienações feitas pela Administração Pública serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes (art. 37, XXI, CF). A regra, portanto, é que toda contratação seja precedida 
de procedimento licitatório, que será dispensável ou inexigível nos casos previstos em lei. 

A licitação dispensável se caracteriza pela circunstância de, em tese, ser 
possível à competição entre licitantes, mas em razão de determinada particularidade a lei 
ter permitido que a Administração decida discricionariamente pela realização ou não do 
certame licitatório. 

As hipóteses de licitação dispensável estão elencadas no art. 24 da Lei 
que trata o caso, a 8.666/93. Os casos previstos pelo legislador são taxativos, de modo 
que o gestor público não tem a possibilidade de ampliá-Ios por decisão própria. 

O art. 2° "caput", c/c art. 24, lI, da Lei Federal n" 8.666/93 assim dispõe: 
Art. 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, são necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses prevista nesta Lei. 
(grifo nosso); 

Art. 24 É dispensável a licitação: 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, n? 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. p 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

[ ... IU - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso JI do artigo 
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
não se refiram as parcelas de um mesmo serviço, compras ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

Nos termos dos artigos supramencionados, admitiu o legislador a 
contratação direta de serviços que importem em montante não superior a R$ 17.600,00 
(dezessete mil e seiscentos reais), sendo umas das hipóteses taxativas de dispensa de 
licitação. 

É o que se verifica no caso. Aqui, o valor a ser pago para contratação 
direta de empresa especializada na prestação de serviços de 
"TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra óptica com 
velocidade de 200 megabytes de download e 100 megabytes de upload - sendo plano 
empresarial com 01 IP fixo para atendimento e funcionamento dos sistemas internos 
e transmissões das sessões da Câmara Municipal de CassilândiaIMS)" será de R$ 
1.199,88 (mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), portanto, 
enquadra-se na hipótese prevista no art. 24, II, da Lei 8.666/93 pelo que reputo que como 
legal esta dispensa. 

Por obvio, estará garantida a legalidade e a eficácia do ato 
dispensatório, se atendido os demais atos procedi mentais - o que deve ser observado 
pela Comissão de Licitação -, igualmente previstos em lei, particularmente o disposto 
no inc. II do art. 24, da Lei 8.666/93. 

Assim, o parecer é favorável à contratação direta de empresa 
especializada na prestação de serviços de "TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de 
banda de Internet via Fibra óptica com velocidade de 200 megabytes de download e 
100 megabytes de upload - sendo plano empresarial com 01 IP fixo para 
atendimento e funcionamento dos sistemas internos e transmissões das sessões da 
Câmara Municipal de CassilândiaIMS)" para a Câmara Municipal de Cassilândia - 
MS, objeto do presente Processo Administrativo por dispensa de licitação, que será 
realizada com a empresa REGINALDO TORRES NOGUEIRA (GIGA BYTE 
INFORMATICA), inscrita no CNPJ n° 97.519.260/0004-52, por ser a proposta mais 
vantajosa, sendo que deverá ser observado a regularidade fiscal, anteriormente aos 
pagamentos, conforme documentos abaixo elencados: 

I - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 
fi - prova de regularidade com a Fazenda Pública. 
III - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VIl-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943. 
IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, n° 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

Acaso não apresentados os documentos pela empresa declarada 
vencedora, deve a Comissão de Licitação declarar esta inabilitada, procedendo-se a 
convocação dos demais licitantes na ordem de classificação. 

Cassilândia - , 21 de março de 2022 

o Pereira Cruvinel 
dvogado 

O BIMS 15.10 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

Dispensa de Licitação n" 012/2022 
Processo Administrativo n? 013/2022 

Senhor Presidente, 

Diante da cotação de preços, venho através deste comunicar que a 

empresa REGINALDO TORRES NOGUEIRA (GIGA BYTE INFORMATICA), 

inscrita no CNPJ n° 97.519.260/0004-52, teve a melhor proposta para a administração 

pública com o valor de R$ 1.199,88 (mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e oito 

centavos) , referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

"TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra óptica com 

velocidade de 200 megabytes de download e 100 megabytes de upload - sendo plano 

empresarial com 01 IP fixo para atendimento e funcionamento dos sistemas internos 

e transmissões das sessões da Câmara Municipal de CassilândiaIMS)". 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Cassilândia - MS, 16 de março de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 
Rua Amin José, n? 356, Centro, Cassilándia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

RATIFICO a Dispensa de Licitação n" 012/2022 da Comissão Permanente de Licitação, 

nos autos do Processo Licitatório n° O 13/2022, com fundamento no Art. 24, inciso lI, da 

Lei n° 8.666/93, objetivando a contratação da empresa REGINALDO TORRES 

NOGUEIRA (GIGA BYTE INFORMATICA), inscrita no CNPJ n° 97.519.260/0004- 

52, no valor de R$ 1.199,88 (mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), 

referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

"TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra óptica com 

velocidade de 200 megabytes de download e 100 megabytes de upload - sendo plano 

empresarial com 01 IP fixo para atendimento e funcionamento dos sistemas internos 

e transmissões das sessões da Câmara Municipal de Cassilândia/MS)" para Câmara 

Municipal de Cassilândia - MS. Determino que sejam adotados os procedimentos 

necessários à contratação da empresa acima mencionada. 

Cassilândia - MS, 21 de março de 2022 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nO 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

RA TlFlCO a Dispensa de Licitação n? 012/2022 da Comissão Permanente de Licitação, 

nos autos do Processo Licitatório nO O 13/2022. com fundamento no Art. 24, inciso 11, da 

Lei n" 8.666/93. objetivando a contratação da empresa RF:GINALDO TORRES 

NOGUEIRA (GIGA nVTE INFORMATICA), inscrita no CNP.J n" 97.519.260/0004- 

52, no valor de R$ 1.199,88 (mil. cento e noventa c nove reais c oitenta c oito centavos), 

referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

"TEL~~PROCF:SSAMENTO (Aquisiçâo de banda de Internet via Fihra óptica com 

velocidade de 200 megahytes de download c 100 megabytcs de upload - sendo plano 

empresarial com 0111' fixo para atendimento c funcionamento dos sistemas internos 

e transmissões das sessões da Câmara Municipal de Cassilândia/MS)" para Câmara 

Municipal de Cassilândia - MS. Determino que sejam adorados os procedimentos 

necessários à contratação da empresa acima mencionada. 

Câmara MUnicipal de Cassitàndra - Mato Grosso do Sul. 

Rua Arrun José, n° 356, Centro. Casailándia - MS, CEP 79540-000. Fone (67)3596-1331. 



CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

NOTA DE EMPENHO 
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo. 

01 - LEGISLATIVO 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

- Credor 
Razão 5t.A..cU , rVllltS\,.t:uur 

Endereço Telefone 

CPF I CNPJ Banco Agência Conta bancaria 

REGINALDO TORRES NOGUEIRA 97.519.260/0004-52 

Cassilandia-MS 

,...-- Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho 

Global 20220024 102 
Data Autorização de Compras TIpo de modaldade Número da Dcitação Processo 

21/03/2022 O O 
Local de Entrega ApHcação Documento 

Saldo anteriorl Valor I Saklo alU31 

154.235,661 1.199,981 153.035.68 

D - otaçao 
Natureza de despesa Vinculo 

3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 100 - RECURSOS ORDINáRIOS 
Sub elemento de despesa 
3.3.90.39.99 - OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS, PESSOA 

Classificação funcional 

I:;AMENTARIO 01.031.0046-2002-MANUTENÇAo DAS ATIV. DE APOIO LEGISLAT. 

Valores 
Valor do empenho I 

1.199,98 

Histórico 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISiÇÃO DE BANDA LARGA DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MEGABYTES DE OWNLAOD E 100 
MEGABYTES DE UPLOAD - SENDO EMPRESARIAL COM 01 IP FIXO PARA ATENDIMENTO DOS SISTEMAS ENTERNOS E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ASSILÂNDIA REF. A PERIODO ATÉ 21 /2022 C NF DISPENSA DE LICITA Ao 012/2022 E C NTRATO 013/2022. 

Uquido por extenso 
·····(UM MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*·· •• 

-'"\ 

IMPRESSÃO: ELIZANGELA - 211ô3/202210:45:52 

1.1 - M.P.S - 11~3-2020. 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de 
Cassilândia 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2022 

CONTRATO N° 013/2022 

CONTRATANTE: 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS, pessoa jurídica de direito 
público, sito à Rua Amin José, n.? 356, Centro, inscrita no CNPJ n" 03.334.191/0001-16, 
neste ato representado pelo Presidente do Legislativo, Sr. Divino José da Silva. 

CONTRA TADA: 
REGINALDO TORRES NOGUEIRA (GIGA BYTE INFORMATICA), pessoa 
jurídica de direito privado, sito à Isaias Candido Barbosa, 408, Centro, CEP: 79540-000, 
Cassilândia/MS, inscrita no CNPJ 97.519.260/0004-52, neste ato representada por 
Eduardo Lima Garcia, inscrito no CPF n" 446.199.791-04, ao final assinado, a seguir 
denominada CONTRATADA. 

Acordam e ajustam as partes acima denominadas a firmarem o presente Contrato nos 
termos da Lei n". 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, assim como pelas 
condições da DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 012/2022, pelos termos da proposta da 
Contratada, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de "TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra 
óptica com velocidade de 300 megabytes de download e 100 megabytes de upload 
sendo plano empresarial com 01 IP fixo para atendimento e funcionamento dos 
sistemas internos e transmissões das sessões da Câmara Municipal de 
CassilândiaIMS)", conforme orçamento apresentado pela vencedora. 

CLÁUSULASEGUNDA-VALORCONTRATUAL 
Pela contratação dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA o valor estimado de até R$ 1.199,88 (mil, cento e noventa e nove 
reais e oitenta e oito centavos), conforme orçamento apresentado pela vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro - O pagamento relativo à contratação será feito por crédito em conta 
corrente no Banco indicado pelo fornecedor, por intermédio do Banco do Brasil, em até 
10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pel 
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Poder Legislativo e aceitação das Notas Fiscais/Faturas, se nenhuma irregularidade 
for constatada. 

Parágrafo Primeiro - A Nota Fiscal deverá ser entregue diretamente ao setor contábil da 
Câmara Municipal de Cassilândia - MS. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Parágrafo Primeiro - Prestação de serviços de "TELEPROCESSAMENTO (Aquisição 
de banda de Internet via Fibra óptica com velocidade de 300 megabytes de download 
e 100 megabytes de upload - sendo plano empresarial com 01 IP fixo para 
atendimento e funcionamento dos sistemas internos e transmissões das sessões da 
Câmara Municipal de Cassilândia/MS)", conforme orçamento apresentado pela 
vencedora, quando solicitado, ocorrerá por conta e risco da CONTRATADA, e será 
efetuada de forma imediata. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente 
a cada serviço prestado. 

Parágrafo Terceiro - Em havendo atraso no prazo de entrega do serviço será aplicada 
multa, conforme descrito no presente Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
Parágrafo Primeiro - Somente serão aceitos e recebidos os serviços prestados em perfeitas 
condições. 

Parágrafo Segundo - A desconformidade do bem às condições indispensáveis ao 
recebimento sujeitará a Contratada às sanções previstas nesta minuta e na legislação 
pertinente. 

Parágrafo Terceiro - Caso os serviços entregues não corresponderem às especificações 
exigidas, será oferecido ao fornecedor, prazo de 05 (cinco) dias, sem qualquer ônus para 
o Legislativo Municipal, independente da aplicação das penalidades cabíveis, para que o 
serviço seja substituído pela das qualificações contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos decorrentes da presente dispensa de 
correrão por conta do recurso da seguinte Dotação Orçamentária: 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS 
01.01.31 - Ação Legislativa 
01.031.046.2001 - Coordenação e Manutenção das Atividades Legislativas 
01.031.046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio ao Legislativo 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste 
Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na 
forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil com referência 
ao fornecimento de bem. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) prestar os serviços na forma ajustada; 
b) responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à entrega; 
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações 
decorrentes da inobservância da legislação em vigor; 
d) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços; 
f) manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade de todas as obrigações por 
ela assumidas, e, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
g) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
provem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
h) Manter, sempre atualizadas, durante a vigência do Contrato as Certidões Negativas 
junto ao FGTS e ao INSS, sempre que vencidas. 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 
Parágrafo Primeiro - Pelo descumprimento da prestação do serviço, ficará o contratado 
sujeito à multa moratória de 2% (dois por cento), ao dia de atraso, calculada sobre o valor 
total do pedido de fornecimento, do valor total do objeto solicitado. 

Parágrafo Segundo - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta/contrato, não celebrar o contrato, deixar de entregar os produtos, apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas definidas no presente 
edital e contrato e demais cominações legais, aplicar as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Legislativo do Município de Cassilândia - MS pelo prazo de cinco anos, e; 
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c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria administração que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive 
responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 

Parágrafo Quarto - As sanções administrativas previstas nesta Cláusula serão aplicadas 
sem prejuízo das cominações na Lei n". 8.666/93 e suas alterações. 

Parágrafo Quinto - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação. 

Parágrafo Sexto - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou Crédito existe 
junto ao Legislativo do Município de Cassilândia - MS, em favor do licitante vencedor. 

Parágrafo Sétimo - Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença 
será cobrada na forma da Lei. 

Parágrafo Oitavo - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 
O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
art. 78 e seguintes da Lei n? 8.666/93. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n? 8.666, de 21 de 
junho de 1993, inclusive quanto à situação de eventual apostilamento, se for o caso, 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DURAÇÃO 
O presente Contrato terá o prazo de duração da data de sua assinatura até a entrega total 
dos serviços solicitados pela CÂMARA, conforme a SUA necessidade, OU até o dia 21 
de março de 2023. 
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Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, suas alterações e legislação 
pertinente e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
Fica eleito o Foro da Cassilândia - MS, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste 
instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, 
por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 

de 2022 

ALDO TORRES NOGUEIRA (GIGA BYTE INFORMATICA), 
or seu Representante Eduardo Garcia Lima 
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EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2022 

CONTRATO N° 013/2022 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS 
REGINALDO TORRES NOGUEIRA (GIGA BYTE INFORMA TICA), 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
"TELEPROCESSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra óptica com 
velocidade de 200 megabytes de download e 100 megabytes de upload - sendo plano 
empresarial com 01 IP fixo para atendimento e funcionamento dos sistemas internos e 
transmissões das sessões da Câmara Municipal de Cassilândia/MS)" para a Câmara 
Municipal de Cassilândia. 

AMPARO LEGAL: alínea "a", inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Decreto n° 9.412, de 18 de junho de 2018. 

VALOR TOTAL: até R$ 1.199,88 (mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e oito 
centavos). 

PRAZO: 21 de março de 2022 até a entrega total dos serviços solicitados pela 
CÂMARA, conforme a SUA necessidade, OU até o dia 21 de março de 2023. 

DOTAÇÃO: 01.031.0046 - 2.002 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

ASSINAM: Divino José da Silva e 
Eduardo Garcia Lima (Representante Legal). 

Cassilândia - MS, 21 de março de 2022 
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EXTRATO DE CONTRATO 

I)ISPE~SA DE LlCITAÇ',-\O NU 012/2022 
PROCESSO AOMl~lSTRATJVO N" 01312022 

CONfR\TO :""013!2022 

PARTES: CMiARA i\1L"NICIf'AL DE CAS:,IL:\l'DIA - MS 
REGI"JALDO TORRES NOGUEIR:\ (CilGA BYTE U\FORMATICA), 

on.JETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
·'TELEPROCf:.SSAMENTO (Aquisição de banda de Internet via Fibra ópiica com 
velocidade de 200 llIe~ahyt~s de do" 1110.1>.1 e 1(1(1 rn~~"b~1eS de upload - sendo plano 
empresarial com 01 iP" tj~o J1~~m atendimento (! iuncionumento dos sistemas imernos e 
transmissões das sessões da Câmara Municipal de Cassilãndia/Mô)" para a Câmara 
Municipal de Cassilândia. 

A[\'lP,\HO LEGAl.: .dinea "~I". inciso I1 do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1 \)<)3 ~ Decreto 1\" <).~ 12. d,' 'X de junho de .~OI8. 

VALOR TOTAL: ~.lS RS 1 199.Sg (mil. ceruo e noventa e nove reais c oitenta c oito 
centavos i. 

PRAZO: 21 de março de :U2:::' até a entrega total dos serviços solicitados pela 
CÀMARA. contorme a SU.'\ necessidade. OV até o dia 2: de março de 2023. 

DOTA<,;ÀO: OI.l)J 1.')\)46 . ~.n{j2 

ELf.\-1E!I;'TO DE DESPESA: 3.3.~(L") - Outros SC~\ í\'OS de Ierceiros- Pessoa 
Jurídica 

A~Sl~A'1' Divino José da Silva e 
i::du,trd0 Garcia Lima (Represvuumc 1 "1;,,1). 

Camara MunicIpal oe Casstlárdia - Moro Grosso do Sul. 
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