
 
INFORMAÇÃO nº: 036/2012 Solicitação nº: 037-B
ASSUNTO:

DL 037/2012
Data:29/10/2012

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal N. 8.666/93, Art 24, VIII
Solicitação da Compra e/ou Prestação de Serviços no. 37/2012, 

datada  de  29/10/2012  e  oriunda  da  Assessoria  Técnica,  devidamente 

autorizada e para, ao fim,  sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Contratação da 

imprensa  Nacional  para  publicação  de  edições  de  editais  e  outras 

publicações relevantes ao CRF/SC no Diário Oficial da União. Estimativa 

de custo para uma média de 100 publicações/ano (exercício 2012), com 

tamanho médio de 6 linhas por publicações. Média de preço de : R$ 

18.222,00  (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais), considerando o 

valor  proposto  pela  Imprensa  Nacional  de  R$  30,37  (trinta  reais  e 

trinta e sete centavos) o centímetro publicado – menor valor.  ”  .

A realização de licitação necessita ser realizada com outro 

Órgão da Administração Direta, pois a Imprensa Nacional é o Órgão do 

Governo Federal exclusivamente responsável pela publicação e impressão 

do  Diário  Oficial  da  União.  A  existência  de  outras  empresas 

particulares que realizam este trabalho existe, porém, estas empresas 

tornam-se intermediárias da transação de publicação, ficando elas com a 

responsabilidade de contratar a Imprensa Nacional que é a única que 

pode confeccionar e comercializar o Diário Oficial da União, elevando 

assim o custo de seus serviços.

A comprovação de que Imprensa Nacional é responsável por 

este serviço e que faz parte da Administração Direta, tendo sido criada 

para fins de realização de publicações Legais, apóia-se na Carta de 

exclusividade emitida pela Presidência Nacional – Casa Civil – Imprensa 

Nacional,  apresentada  pelo  Órgão,  onde  atesta-se  que  a  Imprensa 

Nacional é o Órgão do Governo Federal exclusivamente responsável pela 
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publicação e impressão do Diário Oficial da União.

A despesa constitui-se para as publicações de todo o ano de 
2012, numa estimativa de 100 publicações, com média de 6 cm por matéria 
enviada, o montante de R$ 18.222,00 (dezoito mil duzentos e vinte e 
dois  reais),  que  deverão  ser  realizadas  conforme  a  necessidade  do 
CRF/SC.

Não resta dúvida que tal serviço faz-se necessário para a 
continuidade dos serviços prestados por este Conselho, mantendo-o na 
Legalidade, visto que tanto a Lei 8.666 de 1993 que regulamente as 
Licitações e Contratos da Administração Pública, a Lei 10.520 de 2002 
que  institui  e  regulamenta  a  Modalidade  de  Licitação:  Pregão  e  os 
Decretos  Nº  3.555/00  e  Nº  5.504/05  que  obrigam  os  Órgãos  públicos 
federais,  assim  como  as  autarquias,  na  qual  faz  parte  o  CRF/SC,  a 
publicarem no Diário Oficial da União, todos os extratos de Pregões e 
Contratos realizados pelo Órgão.

Observado o acima referido, não resta dúvida de que todo o 
investimento, além de necessário, reverterá em benefício do 
desenvolvimento da atividade-fim desta Instituição, culminando com a 
obtenção do almejado escopo da Administração: satisfação do interesse 
público. 

No entanto, à consideração 
superior.
Em, _____/______/2012

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2012

Assessoria Hortência Salett Muller Tierlig
Presidente do CRF/SC



INEXIGIBILIDADE

À  vista  do  contido  nos  autos,  fica  determinado  a  Dispensa  de 

Licitgação do processo, com fundamento no inciso VIII do artigo 24, da 

Lei Federal nº. 8.666/93: 
N° DO PROCESSO : 37/2011 – Dispensa de Licitação
NOME DO CREDOR : IMPRENSA NACIONAL 
CNPJ/CPF : 04.196.645/0001-00
ENDEREÇO : SIG – Quadra 6 – Lote 800. Brasília/DF

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO  E PUBLICIDADE
ELEMENTO DE DESPESA : 3.1.32.09
VALOR em R$: 18.222,00(dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais)

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2012
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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