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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO
 EXTRATO CONTRATUAL Nº 003/2021 - DISPENSA DE

LICITAÇÃO Nº 002/2021

PARTES: CÂMARA DE SANTO ANTÔNIO DO
AVENTUREIRO – CNPJ Nº 19.774.777/0001-31 e Pessoa
Jurídica JULIANO ROBSON COSTA AVELINO - ME,
inscrita no CNPJ nº 37.009.381/0001-80, estabelecida à Praça
Barão da Conceição, nº 53, Sala 3, Centro, Santo Antônio do
Aventureiro/MG, CEP. 36.670-000. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços relativos a
fornecimento de conectividade de acesso à Internet Banda
Larga, na velocidade de 30 Mbps, com disponibilidade 24
(vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana,
a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante
implantação de link de comunicação de dados de ativa a ser
instalado na Câmara Municipal de Santo Antônio do
Aventureiro, usando infraestrutura de fibra óptica, com
fornecimento dos equipamentos necessários à execução do
serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 meses, podendo ser
prorrogado por igual e sucessivo período. A velocidade da
internet deve ser compatível para atender 04 (quatro)
computadores, sistema de monitoramento e vigilância, da
administração, eventual transmissão on-line das sessões da
Câmara, site institucional e wi-fi, de acordo com a estrutura
física da CONTRATANTE. FUNDAMENTO LEGAL:
Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2021 e cláusulas a
seguir em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, art. 24, inciso II, e suas alterações, por conta da
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.001.01.031.0001. 2653-
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA
JURÍDICA. Valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais),
totalizando valor global de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais).Vigência: 12 meses (01º/02/2021 até
01º/02/2022). Santo Antônio do Aventureiro, 28 de janeiro de
2021.
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