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Cámara I\runicipal de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná
CNPJ n". 95.587.663/0001-60

Ruâ Rio GÍandê do Sul no. 2122 Centro - CEP: 85350-000
E-mêil: cdntalo c rl pr..siLLt!: / t si!1qú!rtl!.llrl1l . !r ' 

gov.lrr
Fonêr (42) 3637 1202

MEMORANDO

De: Com,ssâo Permanente de Licitações

Para: Presidente da Câmara Municipal dê VereadoÍes

Ref.: contrataçâo de internet e lP fixo para a Câmara Municipal

Prezado Senhor,

Após solicitaçâo da Vossa Excelência para a contratação de empresa para

fornecer 150 lVlB de internet, lP fixo e suporte técnico para a Cámara Municipal de

Nova Laranjeiras, realizou-se o projêto básico o qual contempla uma pesquisa de

preços, obtendo-se 02 (dois) orçamentos, sendo o de menor valor fornecido pela

empresa GCU SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA, CNPJ 10.203.874/0001-08 que

apresentou o valor mensal de R$ '144,90 (cento e quarenta e quatro reais e noventa

centavos) para prêstar o serviço pelo periodo de 12 (doze) meses.

O pagamênto deve ser realizâdo mensalmente mediante a prestação do serviço

e emissão de nota fiscal, conforme extrâi-se do projeto básico em anexo.

Atenciosamente,

ova Laranjeiras, em 10 de março de 2022.

OVIN
Presidente da

MAI
Comi: nente de Licitacóes
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Cámara Municlpal de Nova Laranje ras
E6tado do Pârêná

CNPJ io. 95.587.663/0001-60
Ruâ Rio Grênde do Sul nô. 2'122, Centro - CEP: 85350-000

E mailr conl alo /?c nr n l rr!gjl,!,l2 t / bsirllrlrr ol4!rlr!
Fone: (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Para: Comissão Permanente de Licitaçôes

Ref.: Contrataçáo de internet e lP fixo para da Câmara l\,4unicipal

Prezados,

Após estudo do projeto básico, solicito que sejam tomadas as devidas

providências para que a empresa que ofereceu o menor orçamento seja contratada

para fornecer 150 MB de internel, lP Íixo e suporte técnico para Câmara Municipal de

Nova Laranjeiras, conforme especificado no projeto básico.

Atenciosamente,

Laranje ras. em 10 de março de 2022.

OS SANTOS
Municipal

ERNANDES
ênte Câmara



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
E§tado do PâÍaná

CNPJ no 95 587'663/0001S0
p.," nro cranoãooêir i'- 2122 6srrÚ6 - QEP' 85350-000

e .â,*.-iüü. " "i,,_", ; r::á r;,+;, " " 
r.".i"N

De: Comissão Permanente de Licitaçõês

Para: Divisáo de Contabilidade

Assunto: DisPênsa de licitaçâo

Prezado Senhor,

Para que o processo de dispensa de licitaçâo' para a contrataçáo de intêrnet'

lP Íixo e suporte técnico paÍa a CâmaÍa Municipal de Nova Laranieiras possa

prosseguir, solicilamos ao setor competente a indicaÇão de:

1 - Recursos de ordem orçamentária para Íazer em Íace de despesa pela Divisáo de

Contabilidade

Atenciosamente,

LaÍanjeiras. em 1O de março de 2022'

Presidente da Com de Licitações

MEMORANDO

o).



Càmara [,4unicipel dê Nova Lãranie ras
Estado do Paraná

CNPJ n" 95.587.663/0001$0
Rua Rio Grande do Sul, nó.2122 Centro - CEP: 85350-000

E-mâil: conla!!l.à!lut .rt_gq!.]u / &gj!]fL!!!:q@rll!.1]-pi--cs!-h!
Fone (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Divisão de Contabilidade

Para: Comissão Permanente de Licitações

Assunto: Dispensa de licitação

Prezados,

Em atênçáo ao pedido realizado por Vossa Senhoria, informo a existência de

previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamênto dâs obÍigaçóes

decorrentês da conÍatação de empresa para Íornecer internet, lP fixo e suporte

técnico pâra a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, objeto deste processo de

dispensa de licitação, sendo que o pagamento seÍá efetuado alravés das seguintes

do'tações orçamentárias:

0'1 - Legislativo Municipal

01.001 - Câmara Municipal

01 .031 .01012-001 - Atividades do Poder Legislativo

33.90.40.00 - Sistema de Tecnologia da lnformação e Comunicaçáo - Pessoa

Juridica

Sub-elemento - 90.40.57.00 - Serviços de Processamento de Dados.

Atenciosãmente,

11 de marça de 2022.



CâmaÍa Municipal de Nova LaÍanjeiras
Estado do Paraná

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

E ma l: q!!]!qt o a4 c m n l. p r. !o v. b r / I e q i s I al i vo aO c m n ]. p r. so v. br
Fane: 142) 3637 -1202

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURíDICA

E DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA

GCU SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA

,"üq



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

\'.tCADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

GCU SERVICOS DÉ PROVEOOR LTOA

DÔFSTaELECIIENÍoiNorÉDEFÁNlÀshl

côDGo Ê oEScÉlcÀOOÀAÍMOMEECONÔMICÀPRIN. PA
61.10.8-03 - Serviços de comuni.açâo multimidiã - SCM

CôDGO E OESCRrcÀO DÀN^ÍURÊ}JUR O]CA

206.2 - So.iedadê Empresária Limitâda

AV ABILON DE SOUZÁ NAVÊS SALA 01

86,400-000 CÉNTRO

{45) 3232-2714l (46) 1936-5686

ENÍg çEDERAÍVO ÊÉSPONSÁ!€L lEFRI

DATA OA SIUAÇrc CEP§TR{
o910712008

OÁTAOASÍUÁçAÔE5PEC AL

I0.203.874/000'l-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL

cóoco E oEscRrçro o^s 
^IMDTDES 

Ec

47.51.2.01 -Comé..io varcjistâ .sP.claliado déôquiPâmêntos êsuPrimentos d.lníormáti.a
4?.62í"OO - Comórcio varêjistá êsP.ci.lizado d6.quipamêntos d. ielelonia e com!nlcâ!ão
61.90.ê-01 - Provedorâs dê âcêsso à3 redes de oomunloâçóes
61,90.6-02. Prôvêdor.s dê voz sobrê prctocolo in!.het-VOIP
63.11-9-00. TÍàtâm.nlo dê d.do§, provedÔrés d. §.Niços dê áPllcâção ê s.rvlços d. hosPêdág.m n. i.iérnêt
63.19-a-OO ' Port.is, provêdores d! conteúdo ê Ôutros *diç6 <râ iníom.ÉÔ nâ lÔtêrnet
82.91í -oo . Atividad.s de cobran!âs € inrormâçó.s cadastrâls

ApÍovado pela lnstíução Nomauva RFB n" 1 863, de 27 de dezembÍo de 2018.

Emitido no dia 14103/2022 às 10:50:29 (data e hora de Brasilia) Página: 1/1
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FOLHÁ 01

FEPNÁNDO COQTINA. brosileiro. do comercio, soltei.o, hoscido en 25/OZ/$a9.
portodor da cédulo de ldehtidode P.G n". 9.719,1O5-O SSP-PR expg,dido em
1O/O4/2O19, e do CPF n.o 046.814.029-82, residenÍe e domiciliodo nq Ruo Prudente

de Moroes, no 09, Coso. Boirro Centro, Cep 85.400.000, Município de 6uoronioçu -
Porcná e SZLV'O RoBEpTo PosSÀN brosileiro, do comercio, cosodo por regime de
Comunhôo Univercol de Bens, noscido em 19/07/1973, po.todor do cédulo de ideniidode
PG n" - 5.919.499-2 ssP-PR expedido em 29,/01/?O19 e do CPF no. 808.163.559-91,
íeside te e domiciliodo no Ruo Morechol Flo.iono Peixoto, hÔ 1ó. Coso, Boirtu Cênlro,
CEP 85-4OO.OOO, ,riuhicípio de Guoronioçu - Poroná, únlcos só.ios do fuUi$g@i
b€ PR?VED2R LTDÁ., sedíodo ho Ruo Prudehle de lÂoroes, no 09, Coso, Boirro
Cehtro, f,lunicípio de Guoronioçu - Potar,á, Cep 85.400.000, Porlodorq do CNPJ. sob

no 10.2o3 874,/0001-08, Registrodo ho Juhto Comerciol do Poronó sob o NIRE
4f2O6239622 por despccho e.n sessõo de O9/O7,/2@8, resolvem ossim olteror o

cohiroto socidl-

CLAUSULA PRIMEIRA Após (lehberação dos Sócios íica alterado a atividade social que passa â seÍ:

SERVIÇOS D ECOMUNICAÇÀO MULT]MIDIA - SCM, SERVIçOS DE DISTR]AUIÇÃO ON IINE DE

CONTÉUDO PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÔES E DE VOZ SOBRE PROÍOCOLO

INTERNET VOIP. TRAÍAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVIÇO E APLICAÇÃO E SERVIçOS DE

HOSPEDAGEM NÁ INTERNET COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE TELEFONIA, SERVIÇOS DE

COBEANÇA F INFORMAÇAO CADASÍRAIS,

CLAUSULA SEGUNDAT Fica a lerado o endereço qlre era RLia Prudenlê de Moraês, nÔ 09, Casa, Centro

GoaraniaÇLr - Paraná, CEP 85 400.000 e passa a ser Âv. Abilon de Souza Naves, no 331, Sala 01, Cenüo.

GuaraniaÇu - Paraná CÉP 85 400 000

CLAUSULA TERCEIRA: FicaIr [alleradas as demais clausulas do Contrato Primitivo ou Posieíior
Alleíação Contrarual qLre rráo coli.lirenr conr a PÍesênre Alteração Corltraluat

CLAUSULA QUARTA: A v sla da nrodilicaÇào ora aiustada e em conseqüéncia com o que determina o

.rr 3.03't cla let 1A 4A6/2-OO2 o!r sócios resolvenr por êste instrunrênto alualizâí ê consoLidar as

clausLrlas e condiçôes conr das no contrato pÍinritivo qlre adequado as disposições da reÍeÍida lei no

10 406/2002, aplicáveis â esre t po societário, pâssâ a ler a seguinte íedação.

ú

'-Y-
slo3l20r9 rat5.

Ror@oro: r9r5a.385 nÉ ot/as/2ole. cóDrco DE wRr.rcÀçÀo:
1r903632032. N!Â!: {1206239622.
Gcú sEÀvrÇos

cuRr?r3À,03/03/201e
ffi ,.úp!êsaIacit.Pr. gov.br

to, .. lÍp!â§3o, ficà sui.ito rtâ '!. .ut ntiêirtàdê nd !..p..rtE! pôrrâi..
e.PGtiE êódigD8 dê 

'.!tfrc.çao

étrKVtç(Jô DE PPOVEDOP LTDA
cNPJ 10 203 87410001-08 - NrRE 41206239622
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FOLHA 02
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FERNANDO CORIINA
S'LVIO ROBERTO POSSÀN

TOTAL

15.000 corAs 500r'0

15.000 coTAS 500/0

30.000 coTAS 1000/ô

R$ 15.000,00

RS 15,000,00

R$ s0.000,00

oa/o1/2or9 \413t soB f,ô 20r9astt03s.
PRorocolo: 19.5..335 DÊ o1/0s/20r9. CÓDrco DE lEÂrErcÀç^o:
11903632032. Nrill rU06239522.
eco sERvlços D! PÃovEDoR I,TDÀ

llcRt.ÁÀro-êEN
cuRrrrBÀ,03/03/201e

5E6UNDÁ ÁLTERACAO CONTRÁTUÁL

êcu s5R'lrÇos DE PRovEDoR LTDA
cNpJ 10 203.874/0001-08 - NIRE 41206239622

6CU SERVTÇOS DE PPOVEDOR LTDA
CNPJ 10 203 874/A00!-08 - NIB.E 41206239622

F€RNÁNDO CORTTNÁ. brosileiro, do comercio, solfeiro, nqscido em 25/O7/f989,
portodor do cédulo de Identidode e6 A". 9.719.1O5-O SSP-PR expedido en
1O/O4/2O19, e do CPF n " O46.8t4.O29 -a2, residenle e domiciliodo no Ruo Prldeht€
de Moroes, no 09, Coso, Boirro Centro, Cep 85.4OO.OOO, tüunicípio de Guoronioçu -
Poroíró, e SfLVfO POBERTO POSSAN- brdsileiro, do comercio, cosodo por l.egime de
Comunhão Universol de 8ens, hoscido en 19/07/!973. portodor do cédulo de idênÍidâdê
PO n". 5.919.499-2 SsP-PR expedido en 29/01/2019 e do CPF no. 808.1ó3.559-91.
aesidehte e dolniciliodô no Br.ro l orechol Floriaho Peixoto, n" 16, Coso, Boirro Cenlao,
CEP 85.400.000, Muhicípio de Guordniôçu - Pordná, únicos sócios do &U S€RVIcos
DE PROVEDOR Ll-DÁ., sediodo no Ruô Pdrdenie de /l^oroes, Ío 09, Coso, goirro

Ceniro, Muhicípio de Guoronioçu - Poronó, Cep 85.,rcO.0O0, Portodoro do CNPJ. sob

no. 10.2O3.87410001-08. RegisÍrodo ho Junlo Comerciol do Poronó sob o NIRE
4l?0623962? por despocho em sessão de O9/O7/2OO8, resolven ossim consolido. seu

coutroto e pos+eríores olteroções conÍroíuois.

CLAUSLJLA PRIMElRA: A soc e.lâ.ie glra sob o nome etnpíesarial cle GCU SÊRVIçOS OE PROVEDOR

LTDA. e tenr sede na Av ÂDilon rle Souza Naves, nô 331, Sala 01, Bairro Centro. CEP 85.400.000,

Mirnicipro cle Guaranracu P;i,:illá

CLAUSULA SEGUNDA: S.:.1 objcro social eSER',/lÇOS D ECOI\ruNlCAÇÃO MULTII\rlDlA - SCM.

SERVIÇOS DE DISIR]BU]ÇAO CN LINE DE CONTEUDO, PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DÊ

COMUNICAí:ÔES E DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP, TRATAMENÍO OE DADOS,

PROVEDOR DE SERVICO Í: APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGÉM NA INTERNET, COMERCIO

VAREJISTÀ DÊ PRODUTOS DE TELEFONIA, SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMAÇAO CADASTRAIS.

CLAUSULA TERCEIRA: O caprral social é de R$ 30.000,00 ( TRINTA MIL REAIS ), divididos em 30.000 (

TRINTA MIL ) cotâs í1o valor íc R§ I 00 ( UM REAL ) cacla.

CLAUSULA QUARTA: O cat)itai soc al que é de R$ 30.000 00 ( ÍRlNÍA lúlL REAIS ), divididos ein 30.000 (

TRINTA lvllL ) coras cle RS -t.00 ( unr.eaÍ ) cadâ uma, subscritas e rrrtegralizadas, em ô)oeda con'ente

cio pais. pelos sócios

§üryÁii§iá!

3!J.rto a cor!@ação !..p.êtlvô. portãiE.
& s!!!!c.çaô



FOLHÁ 03

SEGUNDA ALTERAÇÁO CONTRATUAL

êCU 5ERVÍÇO5 DE PPOVEDOP LTDA
cNpJ 10 203 87410001-08 - NIRE 41206239622

CLAUSULA QUINTA As cotas são inclivisiveis e no poderão ser cediclas ou kansÍeÍiclas a tercêiros sem
o consentinlento do outro sócio, a quem Ííca assegorado êm igLralda(le de condições e preço, o ctirêito
de preÍerência para sua aqursição se postas â venda. ,ormalizanclo. se realizada a sessão dêlâs, â
aheíaçào contÍatual peÍtinenle ( art 1.056, a.t- 1057, CC/2002).

CLAIJSULA SEXTA: A respo'rsabilidade de cada sócio é restrita ao valoÍ de suâs cotas, mas todos
Íesporrdêm sohda, ia»ente pela inlegralizaçâo do capital social ( an.l.O52. CC/2OO2)

CLAUSULÀ SETIMAT A sociedâ.le rnrciou suas atividades en1 09/0712006 e seu prazo de duraÇão é por

tempo indeternrinado

CLAUSULA OITAVAT A adnirnisrracào da sociedade caberá â FERNANDO CORÍlNA, vedado, no ênianto,
o uso cio nonre empresariai e n negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja êm
favor de qualquer dos quotislas olr cie têÍceiros, Íacultada retirada mensal de lucros, cujo valor não
ukrâpâssê o lirnitê fixado pêla legislação do imposto de íenda.

CLAUSULA NONA: Âo teÍnlino de cada exercício social êm 31 de dezembro o administrador pÍestara

contas ]ustiÍicaclas de suâ aclministração, procêdendo a elaboraçáo do inventaÍio, do balanço
pairinlonial e clo llalanÇo de resultado econômico, cabendo aos sócios, na pÍoporção de Suas cOtâS,

os lLrcros ou peÍclas apLrracJos

CLAUSULA DECIMA: Nos qLrarro r1reses seguidos ao teÍmino do exeícÍcio social os sócios deljberâÍão
sobÍe as corltas e designaráo adnri isúado(es) quando tor o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÂr A socieclade poclerá a qLtâlquer renrpo abrir ou Íêchaí Íilial ou oLrtÍâ

dêpencléncia niecliante alieraÇào contratL,alassinada por todos os sócios

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os sócios podeÍào de conrurn acordo, fixar Lrnra retirada mensal de

lucros, observaclas as disposicões regulamêntares peftinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCÊIRÂ: Os adnrinistÍadores dectaram soll as penas da lei, que náo estâo
inlpedidos de êxêrcer a administração da sociedade, por lei especial. ou em viftude dê condenação
criminaL, oU poÍ se encontrarem sob os eíeitos dela, a penâ que vêdê ainda que tempOrariamente, o

acesso a cargos públicos, ou poÍ crime falimentar, de pÍecalicaçáo. peita ou suboíno, concussáo,
pecLrlato oLr con a a ecorlomia populaÍ. contra o sislema financeiro nacional, contra normas de
deíesâ dâ concoÍJéfcia, cortr'a as relaÇões de corrsumo, fe publica, ou a propriedacle.

CLAUSULÀ DECIMA QUARTÂ Êalêcendo ou sendo inreÍrlilado qualqueí dos sócios a sociedade
coÍlinLrâÍâ com sers hercleros orr suL-essores. Náo §er)clo l)ossÍvÊl oU irrexisrinClo rnretesse, apura, sE-

ão os havelês enr balanço gêrâl .[re se levantaía, confoÍí'lle entêndinrento vigente.

crarrFrco o iacrsrRo aa 0aloal2019 ta:51
PRolccor.: 19{sa.3âs DE 0r/o€/2o1e. cóoÍ@ DE vERrErcÀçÃo:Íi|r 11903632032.NrE:4120623e.22.

nw-
SECETÁRIO-ôERÀI

coÀrrrBÀ,03/o3l2o1e
tgl.eír!€3at.ci1.Pr.gôv r).

À wâItd:de dêste sujêito r côhpro'.çao dê sr. .utê.ticidâd. nôE !ê.pêc!1vos pôltâlr.
rêsp..tivôs côdrtêt
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FOLHA 04

PAR"\GRAi:O tJNICO O rr.:r,'r!, r .cêdinr.nto s.iá àtlotado enr olrtros câsos enr que â socieclade se

resr ,/a Erir relaca! a se! s:)iilr \ .r 1 102u e âJt. l.031 CC/2002 )

CLAUSLTLT-\ DEClVli. Qllll!lÂ r..i.creda.le rlecla,â sob as t)enÂs.14 ler,.llre se errquadra na srtlraÇão

(lo rrlôroenrl)resa or e ni)ri:!;! 4Ê pequeno porre, nos ler os dir a( 30, caput e parágtaios, da Le

íaonrp enrentar ll' l2:l (le l.i r ,r L ';:e nbro de 200(1.

CLÂUSllLAO[ClMi,SÉiÍr\F:(]n,:!rtoo,orocl.,GraranrâÇr Pr paraoexercícioeocLrrnplmenioclos
(l ,: i.: |,rl, ,!lr, ! 1,.., ,i| u,i,)(r(LIr.

E pcr assir)l estaren) lLr:jtos e contratados assinam o presente instrurrento em Lrmâ vra

de gual teor e Íorora, na presençacle cluas testertlLllltâs

GUARANIAÇU - PR 30 DE JULHO DE 2019,

@b
1,t, n'ç. L /,.,o.

SILVLO ROBERTO POSSANFERNANDO COÍ1TII..]Â

TESTEMUNHAS

TIAGO ROBERTO Í:UNEZ

RG N.' 6,744 414-O SSP-PR

JOAO PÁULO SCHÉREIBER

ucN"8025313-3SSP-PF

Éu 03/0a/201e
DE o1/03/201e. @Dr6o DB lqrrlcÀÇÃo:

11903532032. NIú. á1206239622,
GCU 9BREçOS DE

sEcErÁÀro-GEw
@rrB, 03/08/201e

,w, eep!ê.âfâcir . p!. g.'.!!

.63Ptctiíô. códlqôs

êcu btKVtçuJ DE PROVEDOR LTDA
cNpJ 10.203.874/0001-08 - NrRE 41206239622

-otl"**Àç-L*A.-
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CNH Digital
Departamento Nac onâJdê Írânshô
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MINISTÉRIO DA FAZENOA
SêcretaÍia da Rêceita Fêderâl do BÍesal
Procuradoria-Geíal da Fazende Necional

CERÍIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGAÍIVA DE DÉB|ÍOS RELATIVOS AOS TRIBIJÍOS
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA UNÉO

Nome: GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA
CNPJ: í0.203.874/000't.08

Ressalvado o direito de a Fazendâ Nacional cobrar e inscrever quâisquer dívidês de
responsabilidâde do sujêito pêssivo acimâ identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍcado que:

L constânr déb tos adrn nistrâdos pêla Sêcretariâ dâ Rêcejtâ Fêderâl do Brasil (RFB) com
exigibilidâde suspênsa nos termos do art. 151 da Lel no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Trlbutário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo ludical que dêterÍrina sua
desconsideraçáo para Íins de ceriificáÇáo da rêgularidâde fiscal, ou aindâ não vencidos: e

2. não constam inscrições em Dividâ Ativâ dê União (DAL,) na ProcuÍadoria-Geral da Fazenda
Nacionâl(PGFN).

Conformê disposto nos aris. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efe tos da certidáo
nêgativâ.

Esla certidão é válida para o esiâbelecimenlo matíiz e suas íiliais e, no caso de enle Íederativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da adminisiraçáo direta a ele vinculados. RefeÍe-se à situação do
suieito passivo no âmbito dâ RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prêvistas
nasalíneas'a'a'd'doparágraÍoúnicodoaí-11daLeino8.212,de24dejulhode1991.

A aceltaÇão desta certidão êstá condicionadâ à veriíicação de sua autenticldadê na lnternet, nos
endereÇos <htlp J/rfb.gov.bÊ ou <http J/wu,l /.pgf n.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portarie Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.
Êmitida às 1'l:57:15 do dia 1010312022 <hon e data de Brasília>-
Válida alé 0610912022.
ôôdigo de controle da certidáo: 2714.5í4S.068F.,1638
QuelquêÍ râsurâ ou êmenda invalidará este documento,



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026315'136-22

Certidão fornecida paía o CNPJ/MF: 10.203.874/000 í -08

Nome: GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA

Ressâlvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrâr débitos ainda não
rêgistrados ou que venhan'l a ser apurados, certiÍicamos quê, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constâtamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs I Esta Cêrtidão engloba todos os estabelecimentos da empresâ e refere-se a débitos de
natureza tributária e náo tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida aé 1AO7l2O22 - FoÍnecimento Graluito

A autenticldade desta certidão dêverá ser coníirmada via lnternet
www.fâzendê.pr.gôv.br
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C-'ertificado de Regrlaridade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

al:
Endereço:

10.203.87410001-08

GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA

R PRUDENÍE DÉ I,4oRAEs 09 SALA 02 / CENTRO / GUAMNIACU / PR /
85400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhê confere o
Art.7, da Lei 8,036, de 11de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantiê do Tempo de Servico - FGTS,

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer debitos referentes a contrabuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS,

Validade:06/03/2022 a 04/ 04/ 2022

CertiÍicãção Número: 202203060037 169964937 6

InformaÇão obtida em 14lO3/2022 10:58:02

A utilização deste Certificado pâra os fins previstos em Lei estô
condicionada a verificação de autenticidade no sitê da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERBTDÃo NEcÀTr\rÀ or oÉslros Ba,ABArHrsrÀs

Nome; 6C'J SERVICOS Dn PROVEDOR LTDA (MATRIZ E FTLIAIS)
CNPJ: 1 0 . 2 0 3 . I 7 1 / (,1 0 al i - 0 8

Certrdão n"t B3A55a2 / 2a22
ExpedlÇão:74/03/2A22, às 10: 52: 41
Validade: 10/O9/2022 - 180 (cento e oj.tenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que ocu sERvrcos DE pRovEDoR Í,EDÀ (MÀrRrz I Err,rÀtsr,
inscrito(a) no CNPJ sob o no 10.203.ê?4/ooo1-o8, NÂo coNstÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Dêvedores Trabalhistas.
Certidão emltida com base nos alts. 642-A e 883-Ã da ConsolidaÇão
das Lêis do Trabatho, acrescêntados pelas Leis ^s.' a2.44o/2oal ê
13.467 /201"1 , e no Ato 07/2a22 da CG,ITr de 21 de janelro de 2A22,
os dados constantes desta cêrtidão são de re sponsabi I idadê dos
Tribunais do TraLralho.
No caso de pêssoa 'iuridica, a Certidào atesta a emp!êsa erô relaÇão
a todos os seus estabelêcimentos, agências ou filiais.
A acêitaÇão dêsta certidâo condlcionâ-se à verificaÇão de suâ
autenticidade no portal do TribunaL Supexior do Trabalho na
Internet (http: //w!'rw.tst. jus.br) .

Cer:tidâo emitidâ gratuitamentê.

INFoBMÀÇÃo ÍMPoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedoles Trabalhlstas constâm os dados
necessários à ldentificaÇão das pessoas naturais ê juridicas
lnadrmplenles perante a ,JustrÇa do Trabalho quanto às obrlgaÇôes
estabelecidês em sentenÇa condenatória tr:ansitada em ju.lgado ou em

acordos judiciais t:rabalhistas, inclusive no concêrnentê aos
recolhimenl:os p r e v i d e n c i á r i o s , a honoráriôs, a custasT a
emolumentos ou a r!.colhimêntôs deterninados êm lêi; ou decorrêntês
de execLrÇâo de acordos fir.mados perante o Ministério Púb1ico do
Trabafho, Comlssão de ConcilraÇâo Prévj.a ou demals tÍtu1os que, por
d.isposiÇão legal, contiver forÇa êxecutiva.



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA

coNDlÇÃo DE APRENDTZ

A empresa cCU SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA, inscrita no CNPJ

no 10.203.874/000í-08, por intermédio de seu representante legal, Sr.

Fernando Cortina portador da carteira de identidade no 9.719.'105-0 SSP/PR e

do CPF n'046 814 029-82 DECLARA para flns de cumprimento do disposto

no nciso XXXlll do Art. 7" da Constitulçáo Federal que nâo emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos

em qualqLrer trabalho, salvo na cond ção de aprendiz.

Nova Laranleiras, em 14 de março de 2022.

i,
' Fernando Cortina

Representante legal
GCU SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA

1 0.203.8741000 1 -08

GCU SERV|ÇOS DE PROVEOOR LrOA

AV Abilon dê Soua Navê3, 331
cenro -85 4oo-ooo

GUARANIAÇU PR



Câmara lllunicipal de Nova Laranjeiras
Estado do Pâraná

CNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul n0 2122, Centro - CEPr 85350-000

E-mâil: contaio?cnrnl.pLSILUI / leqislativo'alltul€Lg9\.tI
Fone: 142) 3637-1202

MEMORANDO

De: Comissão Permanente de Licitações

Para: Procurador Jurídico da Câmara l,4unicipal de Nova Laranjeiras -PR

Assunto: Dispensa de licitação

Senhor Procurador,

Encâminhamos a Vossa Senhoria o processo de contrataçáo de internet de

150 N4B, lP fixo e suporte técnico para a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras,

a Íim de que seja emitido o competente parecer sobre essa dispensa de licitação,

nos termos do art. 24, inciso ll, da Lei 8666/93 e Dectelo 9.412D018.

Laranjeiras, em 10 de março de 2022.

Presidente da rmanente de Licitaçóes

,""#"",

&



ara coí\ttatacáo de emoresa ara fotnecer
inrernet l50MB- IP fixo e suoone técnico oara a
Câmara Municioal de Nova Latanieiras,

() procurldor juríclico subscrcvcntc, na condiçào de assessor

incumbido x ptestaçio clas 'atividacles de asscssolamento jurídico da Câmara
lr{unicipal de Nova Laranjeiras-PR, vem apÍesentaÍ o seu paÍecer jurídico sobre o
pedido de dispensa de licitação, parâ contmtação de emptesa pata fotnecimento de
ilrcmcr 15il\lÍ1. ll) fixo e suporte técflico pan a (iâmara Nlunicipal de Nova
l,rrltjciras-

Cunrpre rcssaltar que o presente pâreceÍ tcm cunho exciusivamente
juríc1ico, nào,.:abclcl,r l este procurador rnaüsar os aspectos dc competência técoica
c tchrioistrntite.

tirlhrs.

I-icitrçào

llm lrrzio clisso, tiri lleljslcLr sornentc os âspccros juúclicos dcr

,Lrirrrirristrrrrrr o rnl âprcco. o clual atuaLlcntc consta lun-reraclo cotr 20

Ir1. (11. \Iemorarrdo subscrito pelo Prcsitlcntc da ComissiLo de
\llicon Plor-in, clcsctcvcndo o otÇamerto muis benéÍico pare a Câmlra

Leoislatir.a-

Fl. 02. Nlemondo subsctito pelo Presiclente cla Câmara
sc,Iicitrrtdo,.luc scjam Lomadas as clcviclls proriclcncias pxfa contrxtxção de emptesa
per,.r lirrncccr l5lt ]lll rle intcrnct, IP fixo c supolte técnico para Câmara
\lunicipal.

Iil. 0J. .\Ícmorundo sr.rbscrito pclo Prcsidcnte da Comissào de
Licitaçâo N{aicon Provilr, solicitando previsão de recursos de ordem orçamentáti,r.

- Iil () I iicsposrâ clo seror de contabiücladc informando a existôncia
cle plc-r,isrio clc LccuLsos ()rcxmerrtl'lios pxrâ âsselaumr o plgâmcntc) do objeto dcstc
plrce<1in-rclto-

- F'1. 05 a 19. Documentos de habilitação e tegularidade
cml)rcsâ quc oiert()Ll () lrrelhor orceme[to comprovanclo as obrigaçÔes
emPresa.



- Fl. 20. NÍemoran<lo subscrito pelo Presidente da Comissão de -'
Licitaçào N{aicor.r Pror-in, soJicitando pareceÍ jurídico sobre a possibüdade de

dispensa de licitaçào.

É o telatório.

(lom() toda regÍâ tem suâ exceção, o Estatuto de LicitaçÔes permite

como ressahu :i obrigacào de ücitar, t contataçào cliÍeta atÍnvés de processos de

clispensa e irrcsigrbilidaclc de licitacÀo, desde quc pteenchidos os reqúsitus
previstos na lci.

collt!:âto entlc
Iir 8.666/93.

Disper.rsa de licitação é a possibüdade de celebtação direta de

a Ádnúristraçào e o particulâr, nos casos estabelecidos no 
^Ít.24, 

d^

",\s hipóteses de dispcnsabilidade do art. 24 constituem tol
taxativo, isto é, a -\dministuâçào somente poderá dispensar-se de Íeúzar â

competiçào se oco[a'11te uma das siturções preüstas na lei federal. I-ei estadual,

municipal ou distrital, bcm assim regulamento intemo da entidade vinculada não

poderá criar lúpí>tese.le dispensabilidade".

,\lém disso, ressaltc-sc que, oestes casos telacionados pela

legislaçào, hri l cliscricionariedade da Àdministtaçào na escolha da dispensa ou nào

do certan-re, dcvendo sempre levar em conta o inteÍesse público. Mútas vezes, o
administrador opta pela dispensa, posto que, como afrtma o ilusúe MaÍçaI Justen
Filhor, "os custos nccessiirios à licitação ultrapassarão beneficios que dela poderão
advir".

O rncstre NÍarçal Justen Filhor versa precisamente sobre os motivos
que levan'r a dispcnsa cle licitaçào:

"t clispcnse de JicrtaçÀo vctifica se em situaçôcs em que, emborâ
viár.el cornPctiçiro cntle pârticulârcs, l ücit'açào afig}tra sc' inconvenicote .r.r

intcresse púbJ.icr>. (...). \tútas vezes, sabc se de aitemão quc a telação custo-
bcncficio scrá clcscrpilibrada. Os custos necessátios à licitaçào ulttapassatào
bcncfícios 9uc tlcla podcriio advir."

I PEREIRA JÚNIOR. Jessé Tores. ConrentáÍios à lei das licitações e

pública,6. ed., Renovar, Rio de lâneiro,2003, P. 102.
r ob. cir. P. 230
I Ob. Cir. P.231.

renomado Jessé 
'Iortcs Peteira Júnior1:

ã
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Para a professora Vera Lúcia N{achador:

"a dispelsa é figuta que isenta a Âdministraçào do regulâÍ
ptocedinento licirarri'io. apestr dc no campo fático ser üávcl a competiçào, pela
exigêncil clc r.ários p,trticul,rÍes que podcriam oferta o ben-r ou sewiço."

É dc se inferir das transcriçôes acima que a dispeosa de licitação,
plcüst-1 r1o rrt. 2.+.lÍr Lei 8.666/93,só cleve ocorrer por razões de interesse público,
colno flo cas() em àrálise. Obviamente, nesses casos, a rcahzação da licitaçào viria
tão-somentc sacrificat o rntercsse público, motivo pelo qual o tegislador concedeu

ao rcLninisrrador a iircLrld:rde c1c clispcnsar o ccrtame ,ros casos expressamente

prer.istos.
À l-ei n'8.66ó/93, no inciso Il do artigo 24, dispensa a licitação por

considetar que o valor da contratação nào compensa os custos parâ â

Àclmirristraçào com o procedimento J.icitatório.

Essa clispensa por valor @equeno valor) não pode ultrapassar a

10% do limitc previsto para modaliclade convite, nos casos de compras e outros
seniÇos, desde que nào se tefiram a parcelas de um mesmo sewiço, compta ou
aüenaçào dc maior vulto que possam ser realizadas de uma só vez.

Corrfolnre t Lei 8.666 /93, a seguir citada:

,1t. ) L L: dispensável a liitaçàtt:

dude

qtrc não e nfram a parulat de m mesmo refliio, co r?ra ou aüerução de

naior trrlto qtu posa *r rca/iiada de rma só u71

Da análise do dispositivo acima transcrito, constatâ-se que pam as

despesas de pequero r.alor, nos teÍÍnos do 
^fi. 

24, II, da Lei 8.666/93, a

aclministr,,rçÀo podc clispcrsar o proccsso licitatório, haja vista a simplicidade e a

pr,.llrerrl rrlevircr.r .1r., r- corttratlçnei.

lsso porque o leglslâdor cntendeu que o valor da contrataçào, abaixo
dc R$ 17.600,00 para sc'rviços e con.rptas e de R$ 33.000,00 para obtas e serliços de
engcnhatia, lào justif'ica o dispêndio de parcela significativa de recursos em
rigorosos e minucir-rsos mccanismos de controle - Decleto Ler 9.412/2018.

r MACHADO DAVILA Vera Lúcia. T€nus Po,êmicos sobre Licilâções €

Ampl. Sào Paulo: Malhei|os. 1995. P.76.

2a ed. Rev.

e4PA



Em obscryâocia aos princípios da eficiôncia, da razoabiüdade, dd
plryt:rciolaLidade e cla cconomicidade, nas hipóteses dos incisos I e II do art.24 da
lei de Licitaçôes, o gestor pode dispensar o processo licitatório
acima,

nos casos citados

serem pÍestadosSencl<r

un-r totiil
rissir4 consider.rldo que os serviços a

llIOrItAm elIr dc R$ 1.738.80 íum mi

wislumbta-se que
é cabír'el a dispensa licitltriria nos temros da legislação üçnte.

Cabc. tcssaltar ainda, quc os ouüos oÍçâmentos anexos ao DÍoj§lo
básico sào stqrctiorcs llo otçaincllto da emprcsa
PROYEDOR LTDÀ, o clue denronstra quc a Comissão otrtou
também pela econonria do erátio púbüco. t-, guc ju"tifica a opçio Pclo
proceclimento de dispensa ücitatória.

Àindt consta dos autos, que existc reserva de recumos
orçân'rentários paÍâ r1'c1lÍ com as despcsas dâ coflúataÇào dos serviços, conforrne
cltLrs fixnecidos pekr sctot dc coltabiJiclade.

Errr razlio do exposto, observar]do-se os aspectos legais nos termos
da fundarnentaçào acinu. e considetando que o walot a seÍ coÍrtrâtado é inferioÍ ao

ümitc estabelccido no iuciso Il, an. 24, da Lei 8666/93, nada se vislumbra que
possa impeclr â conururrçio de formt diteta, dispensando-sc o ptocesso Iicitatório
nos [cr1r1os dl lcgrslat-io pritrir.

É o parccer jutídico

S,NíJ

Nolu l,arlojeiras

-o,S-,i:'

de Licitaçào

de matço de2022.

OAB/PR 48.
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Câmara l\,/lunicipal de Nova Laranjeiras
Estâdo do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, n". 2 !22, Centro - CEP: 85350-000

E mai| q(,nraroúàcmnl.pr. gov.br / leqislalivo@cmnl.oÍ.qov.br
FoÍi.: \42) 3637-1202

JUSTIFICATIVA

DISPENSA DE LTCtTAçÃO N.o Oí/2022 . CÂMARA MUNtCtPAL

Objeto: "lnternet 150N/lB, lP fixo e suporte técnico para â CâmaÍa Municipal de Nova
Laranjeiras".

O processo administÍativo de contrataçáo direta por dispensa de licitação é
baseado no Art. 24, ll da Lei Federal no. 8.666/93 e Oeúelo 9.41212018, onde fixa os
limites para as modalidades e dispensa de procedimentos licitatórios pârâ serviços e
compras.

Art. 24. E dispensável a licitação:
ll - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite

previsto na alinea "a", do inciso ll do artigo ânterior e para âlienaçôes, nos casos
previstos nesta Lei, desde que náo se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienaçâo de maior vulto que possa ser realizada de uma só vêz; (RedaÇão

dada pelâ Lei n" 9.648. de 1998).
Considerando a solicitaçáo do Presidente da Câmara Municipal de Nova

LaranjeiÍâs, para a contratação de empresâ para fornecer lnteÍnet, lP Íixo e suporte
técnico para a Câmara Municipal dê Nova Laranjeiras. Analisou-se o menor
orçamento obtido, cujo valor é adequado ao mercado e se apresenta de acordo com
as necessidades da Câmâra Municipâ|, e verificou-se a documentaçáo da empresa,
que encontra-se em dia com suas obrigações fiscais, e assim, resolveu-se pela

contração da empresa GCU SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA, CNPJ
10.203.8741000'1-08 que apresentou o valor de Rg 144,90 (cento e quarenta e quatro
reais e noventa centavos) mensais para prestar o serviço pelo período de 12 (doze)
meses, o valor será pago mensalmente, mediante o Íornecimento do serviço e
emissão de nota fiscal.

Laranjeiras, 17 de matço de 2022.

IN
Presidente dâ rmanente de LicitaçÕes

&*.^.d+ Àà S,*rl"
SOLANGBDE FATIMA ALMÊIDA EDINO NOVAKOSKI

MembroMembro



Cámara I\4unicipal de Nova Laranjeiras
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DISPENSA DE LICITAÇÃO No. O1/2022 - Câmara Municipat

RATIFICAçÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, ê com bâse nos despachos, justificativas e pareceres jurídicos,

anexos, RATIFICA a dispensa de licitaçáo no 0112022 - Càmara Municipal, cujo objeto

é a contratação de empresa para fornecer 150 MB lnternet, lP fixo e suporte têcnico

para a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras ê ADJUDICA os itens da êmprêsa GCU

SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA, CNPJ 10.203.87410001-08 peto valor de Rg

144,90 (cento ê quarenta e quatro reais e noventa centavos) mensais para prêstar o

serviço pelo período dê '12 (doze\ meses, esse vâlor será pago mensalmênte,

mediante prestação do serviço e emissáo de nota fiscal.

Nova Laranjeiras, 17 de março de 2022.

DIR SANTOS
Pre islativo


