ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 9/2020 - DL

Processo Nr.:
24/2020
Data:
05/10/2020

CNPJ:
75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.:
84600-000
- União da Vitória - PR

Folha: 1/2

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

K. H. D. SILVESTRI & CIA LTDA - ME
R BARAO DO RIO BRANCO, 420, SALA 02
São Mateus do Sul - PR
02.578.819/0001-66

Objeto da Compra:

Código:

7385

Inscrição Estadual:

Contratação de serviços de acesso à internet para o campus de São Mateus do Sul com link dedicado em fibra óptica,
simétrico e com 100% de garantia de banda, com total de 10 mbps para o período de 12 meses, prorrogáveis por iguais e
sucessivos períodos a critério das partes.

ITENS
Item
1

Quantidade
Unid.
Especificação
12,00 MES Prestação de serviços de acesso à Internet para o campus de São Mateus do
Sul, com Link Dedicado em Fibra Óptica, Simétrico e com 100% de Garantia de
Banda, com total de 10 Mbps, garantia de Serviço com SLA, tráfego ilimitado,
sem restrições de portas, com no mínimo 1 IPv4 fixo e válido. (18-01-8003)

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93

- É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA
Atualmente, a Uniuv mantém um link que é utilizado para acessos à Internet no Campus de São
Mateus do Sul, para a parte administrativa e acadêmica.
O contrato deste link têm o seu encerramento previsto para outubro de 2020 e esse fato cria a
necessidade, mais do que prioritária, de que se realize novo processo licitatório para manutenção deste serviço.
Caso não contratado, todo o acesso à Internet será interrompido.
Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que o Campus de
São Mateus do Sul consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços,
dentre eles: informações no site, serviços on-line para alunos e professores, gerenciamento de e-mails, acesso a
Internet, wi-fi, acesso aos sistemas, gerenciamento das impressões, etc.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
A escolha do fornecedor recaiu sobre a empresa K.H.D. SILVESTRI & CIA LTDA, CNPJ Nº02.578.819/0001-66,
após pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante junto a fornecedores do objeto do presente processo
em que a referida obteve o menor preço e possui as condições de habilitação requeridas.

União da Vitória, 5 de Outubro de 2020

-------------------------------------------------------------------------------Dallan Marcelo Gregório
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

CNPJ:
75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.:
84600-000
- União da Vitória - PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 9/2020 - DL

Processo Nr.:
24/2020
Data:
05/10/2020

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

-------------------------------------------------------------------------------ALYSSON FRANTZ
REITOR

Valor da Despesa:

Pagamento.........:

6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais)

até o 10º dia útil do mês subsequente

