
 

Data:

17/01/2011

INFORMAÇÃO nº: 001 Solicitação nº: 001 Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (sem 
reposição de peça) dos aparelhos Splits e dos Ar condicionados da Sede do CRF/SC, iniciando 
a partir de 24 de janeiro de 2011, sendo :
12 aparelhos Splites e
05 aparelhos de Ar condicionado convencionais.

DL  001/2011

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93, Art 24, VI

Apresentamos solicitação de Compras e/ou Prestação de Serviços no. 001/2011, datada de 17/01/2011, 
Assessoria Técnica, devidamente autorizada, para ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (sem reposição de peça) dos aparelhos Splits e dos Ar condicionados da Sede do 
CRF/SC, iniciando a partir de 24 de janeiro de 2011, sendo :
12 aparelhos Splites e
05 aparelhos de Ar condicionado convencionais.

Instaurado o procedimento de verificação de valores referentes a este tipo de serviço, de inopino, fora  
diligenciado  junto  ao  nicho  de  mercado  pertinente,  no  intuito  de  estabelecer  um  valor  razoável  para  fins  de 
contratação. 

Como resultado das diligências implementadas, fora obtido o orçamento de menor valor de R$ 7.920,00 
(sete  mil,  novecentos  e  vinte   reais)  anual,   junto  a  Empresa  Rodrigues  e  Truppel  Ltda  ME (Ar  Sete  AR 
Condionado), em São José/SC.

Não resta dúvida que essa aquisição se faz necessária, uma vez que os aparelhos são utilizados para fins 
específicos do CRF/SC, culminando com a obtenção do almejado escopo da Administração: a satisfação do interesse 
público.

No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2011

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2011

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

despesa:
N° DO PROCESSO      : 001/2011 - DL
NOME DO CREDOR   : Rodrigues  e Truppel Ltda ME
CNPJ/CPF : 02.803.052/0001-21
ENDEREÇO : Rua Flomape, 1360 – Real Parque – São José/SC. CEP: 88113-220

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : SERV. MANUT. ADAPT. E CONSERV. BENS MOVEIS E IMOVEIS

ELEMENTO DE DESPESA : 3.1.32.07

VALOR em R$ : R$  7.920 (sete mil, novecentos e vinte reais)

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2011
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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