
 

Data:

18/01/2011

INFORMAÇÃO nº: 002 Solicitação nº: 002 Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
inscrição para participação em curso de capacitação na área de Previdenciária para 
órgãos públicos – GFIP/SEFIP.

DL  002/2011

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

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. 002/2011, datada de 18/01/2011 e 
oriunda  do  Departamento  Financeiro  e  de  Pessoal,  devidamente  autorizada  e  ao  fim  sugerir  o  fecho  deste  
expediente.

O  documento  referido  veicula  a  solicitação  de  “Pagamento  de  inscrição  para  as  funcionárias  do 
CRF/SC ISOLETE RIOS FUCK e MARIA CLARA DA COSTA FERTIG, no curso GFIP/SEFIP ESPECÍFICO PARA 
ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOVAS REGRAS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 2011, que será realizado em 
Florianópolis/SC,  nos  dias  14  a  17/03/2011.  O  Curso  será  realizado  pela  empreas  MET  CURSOS  E 
TREINAMENTOS LDTA  ”  .

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. A pesquisa de mercado foi realizada em outros municípios, cuja finalidade foi de estabelecer a média de 
mercado considerando também o valor da carga horária.

Como resultado das diligências implementadas, fora obtido o orçamento de R$ 2.300,00 (dois mil e 
trezentos reais) para a realização do curso, sendo o segundo menor preço. Embora essa cotação foi em segundo  
menor preço, devido ao fato de que o curso é realizado em Florianópolis/SC, ocasiona diminuição das despesas com 
deslocamento dos funcionários, como diárias e passagens.

Não resta dúvida que a realização desse curso se faz necessário para manter atualizada as informações 
diante das atualizações das informações tributárias em constantes mudanças no Brasil e em especial vinculadas aos 
órgãos públicos. Além de necessário, reverterá em benefício do desenvolvimento da atividade fim deste Conselho,  
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  II  do artigo 24,  da Lei  Federal  nº.  8.666/93.  Autorizo a realização da presente 

despesa:
N° DO PROCESSO      : 0002/2011 - DL
NOME DO CREDOR   : META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 11.517.150/0001-93
ENDEREÇO : Tubarão/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : AUXILIO EDUCAÇÃO E RECICLAGEM PESSOAL

ELEMENTO DE DESPESA : 3.1.32.12
VALOR em R$ : R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2011
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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