
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU
Rua José Bueno, 20 - Centro I Fone (35) 3267 -~495

CEP 371200-000 I Paraguaçu - Minas Gerais
www.camaradeparaguacu.mg.gov.br I e-mail camarapcu@yahoo.com.br

CNPJ 07.480.748/0001-99

SERVIÇO: FORNECIMENTO DE 01 (UM) LlNK DE ACESSO A INTERNET NO TEATRO
MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PARA FAZER A TRANSMISSÃO AO VIVO DA CERIMÔNIA
DE POSSE DOS ELEITOS DA CIDADE DE PARAGUAÇU NO DIA 01/01/2021.
QUANTIDADE: 01.
LOCAL: WEB NET TELECOMUNICAÇÃO

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

A autorização de prestação de serviço no valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) da despesa a que se refere ao fornecimento de 01 (um) link de acesso à
internet no teatro municipal de Paraguaçu MG para fazer a transmissão ao vivo da cerimônia
de posse dos eleitos da cidade de Paraguaçu no dia 01/01/2021.

~B,~f1tl,~

Roberto Brasileiro Prado
Solicitante

***********************************CONTABILIDADE***************************

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, 1.\ / \ 1 / 10

COMPRA AUTORIZADA: ~ SIM O NÃO

EMPENHO PRÉVIO N° \~~ / 2020

PRAZO DE PAGAMENTO: AUTORIZADO POR: 6/fJ-i~
**********************************PRESIDÊNCIA **************{j************

Em face da liquidação mencionada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido,
WEB NET TELECOMUNICAÇÃO inscrito no CNPJ 08.584.894/0001-16, conforme
orçamento anexo que comprova ter o preço mais baixo.

Paraguaçu, ~ ~ 12to~~h.n
~ ~ ..

André Romão Nasser
Presidente da Câmara Municipal

Ordenador da Despesa

de 201..;:)

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



---- --



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: WEB NET TELECOMUNICACAO EIRELI
CNPJ: 08.584.894/0001-16

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 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 nO 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:02 do dia 13/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2021.
Código de controle da certidão: A8FF.8545.C029.961 D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



15/12/2020

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

08.584.894/0001-16
MATRIZ I

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

CADASTRA L 21/12/2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

NOME EMPRESARIAL

WEB NET TELECOMUNICACAO EIRELI

CODIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

CODIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de i formática (Dispensada *)
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
(Dispensada *)
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento (Dispensada *)

CODIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

I CEP
17.130-035

I COMPLEMENTO
********

I LOGRADOURO
. R JOAO PINHEIRO

I I BAIRRO/DISTRITO

CENTRO-----------------
I MUNIClplO
ALFENAS

~
~

ENDEREÇO ELETRONICO

CADASTRO@EXIMIUSCORPORATE.COM.BR
I TELEFONE

(35) 3701-0900

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRA L

21/12/2006

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nO 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto ás atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 15/12/2020 às 17:16:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU
Rua José Bueno, 20 - Centro I Fone (35) 3267- 1495

CEP 371200-000 I Paraguaçu - Minas Gerais
www.camaradeparaguacu.mg.gov.br I e-mail camarapcu@yahoo.com.br

CNPJ 07.480.748/0001-99

ORÇAMENTO

Objeto: Serviço de fornecimento de 01 (Um) link de
acesso a Internet, com velocidade de 50,0 MB download e
50,0 MB upload, (FIBRA ÓPTICA), no teatro municipal
de Paraguaçu MO, no dia 01/01/2021, das 8:00 ás 13:00hr.

Link esse que será utilizado para fazer a trasmissão ao vivo
"-da CERIMONIA DE POSSE dos eleitos na eleição

municipal de Paraguaçu MO.

Destinando-se somente à interligação das dependências
desta a um ponto de terminação digital da
CONTRATADA, bem como os serviços de suporte
técnico.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ ~50 I Q()

ASSINATURA: _~~_~=--_----L~=--- ~ -=--_



21/12/2020 Yahoo Mail - Re: Orçamentos Internet

Re: Orçamentos Internet

De: Michel - Comercial - ZAP BL (micheLlara@zapfibra.com.br)

Para: contabilidadecamarapcu@yahoo.com.br

Data segunda-feira, 14 de dezembro de 202014:20 BRT

Boa tarde,

Não iremos participar do processo.

Obrigado pelo contato.

Em sex., 11 de dez. de 2020 às 16:01, Contabilidade Camara <contabiliejadecarnaraRcu@yahoo.conl.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo os dois orçamento.
Obrigado.

Att,

Klinger Soares

Michel Lara
Gerente Comercial
Zap BL Telecomunicações
F. (35) 3696-9259 - M.(35) 9 9949-4227
michel.lara@zap'fibra.com.br
~~fibra.com·k

"r vt a IIlensagpm .' -eserveca e 'Sua d ivu l g aç âo , d í s t r-fbu i ç âo , r-epr-odcc ãc 01.• qua l que.' for'!lIi1 de uso .> rroibida e depende de previa autorização de s t a in51:ituiç50. O r-ee-wente utiliza o
corr-ere eIet r-ont co no exercido tio seu t r-aba l ho ali é'1'I r-azão dele, ex í s índo e!>t.l Ins t í tu í.r ãc (1(: qca l quer- respcnsabt lí cade por utilização í ndevdda . Se você recebeu e st a lIIensagelll por engano,
favor e.Lim ina-Li il~e(!iilt,Jmente.·

"rut s ees sege ts r-eser-ved ond l t s uí.scrcsur-e , d istr- l hutLon, r-ep-oecc ttcn 0[' any ctbcr for-m of use i~) pr-oh ib í t ed and r.h<111 ocoend opon o-evíovs pr-oper- aut hot-Lz at l ou, TIu' senoer- IJSt~S t be
e Iec'tr-on ic ma.l I .ln the exer-cí se c+ hi~;/tler wor-k 01' by vírtue tner-eo+, anc1 tne ínstí tctí cn accepts no Lí ab í.l lt.y +cr- í.ts undue USf). If yOIJ trave r-eceívec ttu s e -maiI by mi stake , pteose de l et.e II
imfllediately. ~
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