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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Ruo José Bueno 20 - Centro I Fone (35) 3267- 1495
CEP 37120Ó-000 I Paraguaçu - Minas Gerais

www.camaradeparaguacu.mg.gov.br I e-mail camarapcu@yahoo.com.br
CNPJ 07.480.748/0001-99

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO N°. 001/2019

SERVIÇO: INTERNET
QUANTIDADE: 12 Meses.
LOCAL: PARAGUACU-MG

**********************************SECRETARIA ********************************

A autorização de prestação de serviço no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil e
trezentos e vinte reais), divididos em parcelas mensais de R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais), da despesa a que se refere a presente solicitação, destina-se a prestação de serviço
de PROVEDOR DE INTERNET. Para compr aç-o segue em anexo os orçamentos e a
cnd.

Gustavo Cemek: ~'V

Solicitante

** k********************* ********* **CONTAB ILIDADE********** ******'k******* ***

Em face à despesa solicitada pela Secretaria da Câmara e para efeito da
execução orçamentária, solicitamos que seja empenhada a despesa acima discriminada,
neste exercício.

COMUNICADO em, lf' / ot /1;

COMPRA AUTORIZADA: G SIM O NÃO

EMPENHO PRÉVIO N° I~ / 2019

PRAZO DE PAGAMENTO: AUTORIZADO POR: ~Ç:fr1. evv.-~

**********************************PRESIDÊNCIA ************************k***

Em face da liquidação mencionada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido,
MAXTELECOM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA, inscrito no CNPJ
08.149.121-0001/01.

Paraquaçu, / ti de I C<...". ~

..» ~pUv
~ Romão Nesser

Presidente da Câmara Municipal
Ordenador da Despesa

de 20 { 1'"

(1" Via - Secretaria / 2" Via - Contabilidade)



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

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

Nome: MAX TElECOM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET EIREU
CNPJ: 08.149.121/0001-01

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 n? 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 09:00:54 do dia 11/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2019.
Código de controle da certidão: FOAB.OC78.3303.28B5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MAX TELECOM PROVEDOR INTERNET
Email: comercial@maxtelecom.com.br - Fone: (35)3267-2515

ORÇAMENTO

Serviço de fornecimento de Internet com Link DEDICADO,
com velocidade de 20 MB de download e upload, destinando-se
somente à interligação das dependências desta a um ponto de
terminação digital da CONTRATADA, bem como os serviços de
suporte técnico no Link Contratado.

Valor mensal: R$ 360,00

Entrega: Imediata

DATA:Jo/ ill/-.l3ASS:__ ' ~.t.::.e:::::.=r--~~~~~~--

MAX TELEÇOM - CNPJ: 08.149.121/0001-01 Presidente Vargas, 18 - Centro - Paraguaçu - MG CEP: 37.120-000



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU
Rua José Bueno, 20 - Centro I Fone (35) 3267-1495

CEP371200-000 I Paraguaçu - Minas Gerais
www.camaradeparaguacu.mg.gov.br I e-mail camarapcu@yahoo.com.br

CNPJ 07.480.748/0001-99

ORÇAMENTO

« Objeto: Serviços de fornecimento de °1(um) link
DEDICADO de acesso a Internet, COIU velocidade de 20,0
MB para download e 20,0 MB para upload, destinando-se
somente à interligação das dependências desta a um ponto
de terminação digital da CONTRATADA, bem como os
serviços de suporte técnico.

ORÇAMENTO: VALOR MENSAL: R$ GG 5 (t:t-S

o ORÇAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU/MG EM
ENVELOPE FECHADO, ATÉ O DIA 10/01/2019.

ASS: --'l.~~.=....'-'---------_

""ebnet1:
~ tm Con«tlWdode t InmMl

Praça Oswaldo Costa. 76 - Centro
~f=P 17120-000 - Paroo.u'tCu-MG



L

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Aos cuidados
Sr. JOSE MARIA RAMOS

A lap BLTelecomunicações LTDA encaminha Proposta Técnica e Comercial, para fornecimento de serviços
de telecomunicações, conforme sua solicitação. Permanecemos à sua inteira disposição, para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Número da Proposta: 001/2019

1. ESCOPODO FORNECIMENTO

1.1 DESCRITIVO TÉCNICO - RADIO ENLACE OU FIBRA OPTICA
Descritivo Técnico do Servi o
Serviço de fornecimento de 01 (um) link
DEDICADO de acesso a Internet, com velocidade
de 20,0 MB para download e 20,0 MB para upload,
destinando-se somente a interligação das
dependências da Câmara Municipal de Paraguaçu
a um ponto de terminação digital da Zap BL, bem
como serviços de suporte técnico. Será utilizada a
tecnologia via RADIO ENLACE ou FIBRA OPTICA,
de acordo com a verificação de viabilidade
técnica.

1.2 ENDEREÇOSPARA INSTALAÇÃO EATIVAÇÃO DO SERViÇO CONTRATADO - RADIO ENLACE OU
FIBRA OPTICA
Produto Endereços

LlNK DEDICADO 20 MB Up /20 MB Down

1.7 OBSERVAÇÕES
Fidelidade

CEP: 37.120-000

Município: Paraguaçu

Distrito/Povoado:

Bairro: Centro

Logradouro: Rua Jose Bueno

Número: 20

Coordenadas: -21.5480699,-45.7402177,772

UF: MG

Para a lAP o que fideliza o cliente é a qualidade do serviço prestado, portanto, nossa proposta não
contempla fidelização contratual e garante qualidade total para os nossos clientes.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1. A lAP BL TELECOMUNICAÇÕES será responsável pelas negociações com os condomínios, no que
se refere à abordagem física do prédio, e, quando julgar necessário, irá contar com o suporte do Cliente.
2.2. A abordagem ou rede de acesso ao Cliente será realizada por rota óptica a partir do POP lAP BL
TELECOMUNICAÇÕES mais próximo do endereço de entrega do serviço no caso de fibra ótica, e por
ponto com melhor visada no caso de rádio enlace.
2.3. Em qualquer situação que motive taxa extra, os orçamentos deverão ter aprovação prévia da obra,
pelo Cliente.
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2.4. Quaisquer alterações neste projeto, a qualquer momento que sejam realizadas, serão alvo de
novas análises financeiras por parte da lAP BL TELECOMUNICAÇÕES, podendo significar a revisão das
condições comerciais.
2.5. A lAP BL TELECOMUNICAÇÕES se responsabilizará pela disponibilização do(s) serviço(s), nos
ambientes disponibilizados para seus equipamentos no(s) endereço(s) informado(s) pela sua empresa.
2.6. É de responsabilidade do Cliente a adequação da infraestrutura de entrada para a passagem de
cabo óptico, no endereço de entrega do serviço, além da configuração dos equipamentos ativos que
compõem a rede interna do Cliente, os quais serão conectados ao equipamento da lAP BL
TELECOMUNICAÇÕES.
2.7. É de responsabilidade do Cliente, instalar e manter, às suas próprias expensas, a infraestrutura
necessária para receber e utilizar os Serviços e equipamentos disponibilizados pela lAP BL
TELECOMUNICAÇÕES, inclusive espaço físico, energia, climatização (controle de temperatura e
umidade), aterramento, acessos para cabo óptico e rede interna.
2.8. As condições comerciais da lAP BLTELECOMUNICAÇÕES não contemplam taxas adicionais de "co-
location" ou outras de mesma finalidade, que porventura sejam cobradas para acesso ao local de
entrega do serviço. Desta forma o Cliente será responsável pela liberação sem qualquer custo para a
lAP BLTELECOMUNICAÇÕES.
2.9. O atendimento aos serviços nas condições e prazos informados nesta proposta está condicionado
à inexistência de fatores restritivos, que impeçam ou dificultem o atendimento, tais como: necessidade
de travessias de rodovias/ferrovias/córregos; necessidade de implantação de rede em endereços
localizados em áreas tombadas pelo patrimônio público ou em região de rede obrigatoriamente
subterrânea; restrições técnicas para acesso a determinado pavimento de um edifício, ou para acesso
a pontos de atendimento localizados em plantas fabris/campus, etc. A identificação de condicionantes
dessa natureza dependerá de vistoria a ser realizada pela lAP BL TELECOMUNICAÇÕES no ponto de
atendimento quando da contratação dos serviços.
2.10. O atendimento a este serviço está condicionado à assinatura de um Contrato entre as Partes.

3. CONDiÇÕES COMERCIAIS

3.1. Todos os preços estão em Reais (R$), para a data base informada abaixo:

Data base: 08 de Janeiro de 2019

3.2. Os impostos incidentes nos preços refletirão a legislação em vigor, estes serão integrados ao preço
na emissão das faturas. Os preços com impostos apresentados nesta proposta incluem os
impostos/alíquotas de acordo com a legislação em vigor na presente data, podendo os mesmos sofrer
alterações caso haja mudança da legislação tributária após esta data.
3.3. Os preços apresentados serão reajustados anualmente, ou na menor periodicidade que venha a ser
permitida por lei, pela variação do IGP-M ou por outro índice legal que venha a substitui-Io.
3.4. Os preços apresentados abaixo consideram as características descritas nesta proposta.

Produto Valor Unitário Mensal Taxa de Ativação
DEDICADO, 20 MB UP 20 MB DOW R$ 1.500,00 R$ 0,00 (COMODATO)

OBSERVAÇÕESCOMERCIAIS

As instalações estão condicionadas a verificação de viabilidade técnica, que será feita enloco, após a
aprovação formal da proposta e assinatura da ficha de adesão.

4. CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. A lAP BL TELECOMUNICAÇÕES emitirá, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, fatura
correspondente aos Serviços prestados no mês anterior, inclusive custos de ativação e/ou desativação,
acrescida dos tributos incidentes. O Cliente deverá proceder ao pagamento de cada fatura na data do
respectivo vencimento, que será sempre no mês subsequente à prestação dos Serviços, na data citada
abaixo:
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Data do pagamento: 10 de cada mês

5. PRAZO DE ATIVAÇÃO

PRAZO DE ATIVAÇÃO 21 DIAS

5.1. O prazo de ativação da solução proposta pela Zap BL Telecomunicações LTDA para esse
atendimento (PROJETO) será contado a partir da data do recebimento pela Zap BL Telecomunicações
LTDA das vias do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações, devidamente assinado,
valendo como prova dessa data o Aviso de Recebimento - AR dos Correios ou o carimbo de protocolo
de entrega das vias do Contrato na Zap BL Telecomunicações LTDA. Caso as vias do Contrato não
estiverem devidamente assinadas, as mesmas serão devolvidas para regularização, passando o prazo
de implantação a contar do recebimento das vias regularizadas.

6. CONTATO PARA ESCLARECIMENTO
Para esclarecimentos e/ou negociações, contatar o responsável:

Preparado por Michel Lara - Gerente Comercial

Email michel.lara@zapbandalarga.com.br

Telefone 35 3851-9250

Celular 35 99949-4227

7. VALIDADE DA PROPOSTA
7.1. A validade desta proposta, a partir da data de sua apresentação, será: Prazo de Validade de 15
(em dias)


