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INFORMAÇÃO nº: 010 Solicitação nº: 010
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Serviço de internet Banda Larga para uso das Seccionais do CRF/SC. DL 010/2013
FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93, Art 24, V

Apraz-me saudar-lhe, na oportunidade em que compareço perante vossa presença para informar o ingresso nesta

Assessoria, da Solicitação de Compras e/ou Prestação de Serviços no. 010/2013, datada de 22/04/2013 e oriunda da

Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Internet Banda Larga para as Seccionais do CRF/SC, nos mesmos termos e

condições do Lote 2 do Pregão 012/2013 que não acudiram interessados  ”.

O serviço de internet Banda Larga atualmente é prestado pela Brasil Telecom S/A, cuja contratação foi decorrente de

um processo licitatório de 2008 com contrato assinado em 07/03/2008. Diante da necessidade de novo procedimento

licitatório, o CRF/SC prorrogou excepcionalmente o contrato até 07/05/2013, pois a nova licitação não foi possível ser

realizada em tempo hábil e o CRF/SC em hipótese alguma poderia ficar sem o sinal de internet. Em 12/03/2013 foi

lançado o edital de licitação para este objeto, com sessão marcada para o dia 26/03/2013. No entanto, a licitação

necessitou ser  revogada por apresentar situações no objeto que necessitavam ser  reformulados.  Em 27/03/13 foi

lançado então o novo edital de Pregão Presencial (PR 012/2013) cuja sessão foi realizada em 11/04/2013. Assim, a

licitação resultou em contratações para os Lotes 01 e 03. Para o lote 2 não houveram interessados para contratação.

Vale ressaltar que, atualmente com a Brasil Telecom S/A, o serviço de Banda Larga é do tipo “Full” para a sede e

Seccionais, culminando com valores vultuosos muito acima do pretendido nesta licitação. Para a Sede foi mantido o

mesmo tipo de Link “Full” na mesma velocidade de conexão, porém a empresa vencedora, que não foi a Brasil

Telecom S/A, foi contratada com o valor abaixo de 50% do contrato em vigor. Também, importante ressaltar que a

contratação dos Lotes 01 e 03 culminaram com economias financeiras significativas ao CRF/SC e a prorrogação do

atual  contrato  com  a  Brasil  Telecom  S/A seria  economicamente  prejudicial  ao  CRF/SC,  em  virtude  do  tempo

necessário para uma nova licitação, bem como a impossibilidade de prorrogação do atual contrato que se encerra em

07/05/2013.

Considerando toda a economia envolvida e as demais ações necessárias, sugiro, S.M.E., a contratação do Serviço de

Internet Banda Larga para as Seccionais do CRF/SC: Chapecó, Criciúma, Blumenau e Joinville, nos mesmos termos

do Lote 02 do Pregão 012/2013 que não houve interessados.
No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2013

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2013

Assessoria Hortência Salett Muller Tierlig
Presidente do CRF/SC

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC 

Solicitação de Compras e/ou Contratação de Serviços



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista do contido nos autos,  fica dispensada de  licitação a despesa abaixo especificada,  com

fundamento no inciso  II  do artigo 24,  da Lei  Federal  nº.  8.666/93.  Autorizo a realização da presente

despesa:
N° DO PROCESSO      : 003/2013 - DL
NOME DO CREDOR   : Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda.
CNPJ/CPF : 06.132.270/0001-32
ENDEREÇO : Rua Lourenço Pinto, 196 3º andar – Centro – Curitiba/PR Cep 80.010-160

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 970,00 (Novecentos e setenta reais) 
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2013
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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