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Processono : 231156912007
Nome

: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto

: Ftrzcomunicação
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12007- A vista dos recursos

administrativosinterpostospelaslicitantesEmpresaBrasileiradeTelecomunicações
S/A - EMBRATEL e Global Village TelecomLtda., contraa decisãodo Prego,eiro,
consoanteatade julgamento de fs. 3441346,tomo conhecimentodo mesmoe, nos
termos do $ 4o do art. 109 da Lei Federalno 8.666, de 21 de junho de 1993,
nego-lhesprovimentos,por entenderbem fundamentadasas razõesexpostasà f.
l2ll9 (processono 238497312007,
em apenso),as quaisadotoem seuinteiroteor.
Diante do exposto,e no uso dasatribuiçõesque me confer,smc)
Decreto Judiciário no 808, de 16.8.2005,homologo, o resultadoobtido pelcr
pregoeiro e equipe de apoio e, de consequência,autorizo as contrataçõesdos
Serviçosde Telefonia Fixa Comutada(STFC), nas modalidadeslocal (fixo-fixo e
fixo-móvel) e interurbana- LDN/LDI (fixo-fïxo e fixo-móvel),objetosda Licit;ação
n' 129107,modalidadePregãoPresencial,tipo Menor Preçopor Lote (f. 1601193),
dasseguintesempresas:I - BRASIL TELECOM S/A, lotes:0l (um), no valor total
de R$44L.656,66(quatrocentose quarentae um mil, seiscentose cinquentae seis
reais e sessentae seis centavos);e 04 (quatro),no valor total de R$665.853,16
(seiscentose sessentae cinco mil, oitocentose cinquentae trêsreaise setentae seis
centavos);II - CTBC

COMPANHIA

DE TELECOMLINICAÇÕES DO

BRASIL CEI{TRAL, lote 03 (três),no valor total de R$47.856,44(quarenra
e sere
mil, oitocentose cinquentae seisreaise quarentae quatro centavos).
Outrossim,em face do preço propostopela empresaBRASIL
TELECOM S/A., no valor total de R$495.817,85(quatrocentos
e noventae cincç
{\

mil, oitocentose dezesetereais e oitenta e cinco centavos)estar bem acimar-jfi
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orçamento de custo constantedo anexo I do edital, bem assim da respectiva
reserva/disponibilidadeorçamentârta,processadaem R$ 146.088,96 (cenl.o e
quarentae seismil, oitentae oito reaise noventae seiscentavos),resolvorevogar
o lote 02 (dois), tendo como objeto o sistemade telefoniapara os Fórunsdas
Comarcasde Anápolis, Aparecidade Goiânia e Luziâniâ, o que faço no usg da
faculdadeque me confereo DecretoJudiciárion" 808,de 16 de agostode 2005,e
nos termosdo art.49da Lei no8,666,deZl dejunho de 1993.
Totahzaa presenteautortzaçãoo valor de R$ 1. 155.366,86(um
milhão,centoe cinquentae cincomil, trezentose sessenta
e seisreaise oitentae seis
centavos)
A DiretoriaFinanceirapara a emissãodasrespectivasnotasde
empennos.
Apos, à AssessoriaJurídica da Diretoria Geral para as
formalizaçõesdos contratos.
Ao final, encaminhem-se
os autos,sucessivamente,
a Diretoria
Financeirapara as providênciaspertinentes,e à DiretoriaAdministrativapara dar
início ao novo procedimentolicitatorioem virfude da revogaçãodo lote 02.

Goiânia, t,ì de cìs r r rn yo d,e2007.
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