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  MEMORANDO INTERNO 

Data: 03.01.22 

Para: Contabilidade/Tesouraria  

Do: Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Solicitação de Dotação Orçamentária / Provisão Financeira.  

 

 

Senhores  

 

Para darmos continuidade ao Processo Administrativo, objetivando a Contratação de 

Empresa especializada que detenha autorização/concessão para prestação de serviços de 

fornecimento de acesso a Internet através de link dedicado, via fibra óptica, IP dedicado com 150 mb, 

com transmissão de dados durante 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 dias por 

semana, sem franquias, incluindo  instalação de Infraestrutra e manutenção para atender as 

necessidades do SAAE DE POCRANE – MG.   

Solicito informar a dotação do orçamento 2022, bem como a provisão financeira junto 

a Tesouraria. Informamos que o valor médio orçado para a contratação foi de R$: R$: 1.461,99 

(Hum mil e quatrocentos e sessenta e um e noventa e nove centavos).   

 

 

Márcia Vânia de Alcântara Coelho   

Presidente Comissão Permanente de Licitações 
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DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e, para que possa o setor de 

licitações dar continuidade ao processo administrativo, objetivando a Contratação de Empresa 

especializada que detenha autorização/concessão para prestação de serviços de fornecimento de 

acesso a Internet através de link dedicado, via fibra óptica, IP dedicado com 150 mb, com transmissão 

de dados durante 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 dias por semana, sem 

franquias, incluindo  instalação de Infraestrutra e manutenção para atender as necessidades do SAAE 

DE POCRANE – MG.   

 

Informo a seguir as dotações do orçamento de 2022 as quais correrão as despesas;  

Ficha  Dotação Orçamentária   

337 04.122.0004.2097.3.3.90.39.00 – FR:1.70.00  

 

Na oportunidade informo ainda que a respectiva despesa atende ao disposto nos artigos 

16 e 17 da Lei Complementar Federal 101/2000, uma vez que foi considerado o impacto na 

execução orçamentária e também está de acordo com a previsão do Plano Plurianual da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício.  

 

Pocrane/MG, 03 de janeiro 2022.  

 

Delton Crescêncio Pires 

CRM/MG: 68.198 
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DECLARAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

Declaro perante o setor de Licitações, em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 

8.666/93, que para realização do Processo Administrativo, objetivando a Contratação de Empresa 

especializada que detenha autorização/concessão para prestação de serviços de fornecimento de 

acesso a Internet através de link dedicado, via fibra óptica, IP dedicado com 150 mb, com transmissão 

de dados durante 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 dias por semana, sem 

franquias, incluindo  instalação de Infraestrutra e manutenção para atender as necessidades do SAAE 

DE POCRANE – MG, que foi verificado o impacto financeiro da despesa no Anexo de Metas Fiscais 

e ainda foi incluído na programação financeira da do SAAE de Pocrane - MG.  

 

Ficha  Dotação Orçamentária   

337 04.122.0004.2097.3.3.90.39.00 – FR:1.70.00  

 

Pocrane/MG, 03 de janeiro 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

Tesoureiro 
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Data: 03.01.2022  

Para: Diretor SAAE de Pocrane – MG.   

De: Setor de licitação  

Ref. Solicitação de autorização  

 

 

 

Senhor Diretor,  

 

Ocorrendo a necessidade de abertura de procedimento licitatório objetivando a 

Contratação de Empresa especializada que detenha autorização/concessão para prestação de 

serviços de fornecimento de acesso a Internet através de link dedicado, via fibra óptica, IP dedicado 

com 150 mb, com transmissão de dados durante 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

07 dias por semana, sem franquias, incluindo  instalação de Infraestrutra e manutenção para atender 

as necessidades do SAAE DE POCRANE – MG, dispõe de previsão orçamentária para fazer face aos 

dispêndios relativos a despesa, objeto deste processo, sob as dotações; 

 

Ficha  Dotação Orçamentária   

337 04.122.0004.2097.3.3.90.39.00 – FR:1.70.00  

 

__________________________________________ 

Márcia Vânia de Alcântara Coelho   

Presidente Comissão Permanente de Licitações 
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Pocrane, 03 de janeiro 2022.  

 

Senhor Presidente, 

 

Autorizo de V.Sª. a abertura de processo administrativo objetivando a Contratação de 

Empresa especializada que detenha autorização/concessão para prestação de serviços de 

fornecimento de acesso a Internet através de link dedicado, via fibra óptica, IP dedicado com 150 mb, 

com transmissão de dados durante 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 dias por 

semana, sem franquias, incluindo  instalação de Infraestrutra e manutenção para atender as 

necessidades do SAAE DE POCRANE – MG.   

 

Respeitados os limites da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Hilda Fabiana Moura Marques 

Diretora do SAAE de Pocrane – MG. 

   

Ilmo. Sra. 

Márcia Vânia de Alcântara Coelho   

DD. Presidente da CPL 

NESTA. 
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AUTUAÇÃO 

 

 

 

Aos 03 (três) dias do mês janeiro de 2022, na SAAE de Pocrane - MG, autuei os 

documentos de licitação que adiante seguem e, para constar, fiz esta autuação. Eu, 

______________________________________, Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, subscrevi _________________________, Processo de Licitação nº. 003/2022, 

Modalidade “DISPENSA LICITATÓRIA” nº. 003/2022. 

Objeto da Licitação: Contratação de Empresa especializada que detenha 

autorização/concessão para prestação de serviços de fornecimento de acesso a Internet através de 

link dedicado, via fibra óptica, IP dedicado com 150 mb, com transmissão de dados durante 12 (doze) 

meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 dias por semana, sem franquias, incluindo  instalação de 

Infraestrutra e manutenção para atender as necessidades do SAAE DE POCRANE – MG.   

 

 

 

 

 


