
 

Data:

23/02/2012

Ocorrência: 001/2012 Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:

Pagamento  da  licença  de  uso  do  sistema  de  folha  de  pagamento  utilizado  pelo 
Departamento Financeiro e de Pessoal do CRF/SC. Valor de mercado para 12 meses.

DL 005/2011

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

Prezada Senhora, 

Como  é  de  Vosso  conhecimento,  através  da  solicitação  de  Compras  e/ou  Prestação  de  Serviços  no. 

005/2011, datada de 23/02/2011 e oriunda da Assessoria, foi devidamente autorizada para a contratação da licença de 

uso do sistema de folha de pagamento utilizado pelo Departamento Financeiro e de Pessoal do CRF/SC. Valor de 

mercado para 12 meses, com vigência de 23/02/2011 a 23/02/2012.

Para a sua renovação, como preconiza a cláusula segunda do contrato firmado, fora diligenciado junto ao 

nicho de mercado pertinente, no intuito de estabelecer um valor razoável de média de mercado.

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 média de mercado encontrada para os 12 meses foi de R$ 3.128,04 (Três mil, centos e vinte e oito reais  

e quatro centavos), ou seja: R$ 260,67 (mensal), sendo: R$ 232,01 junto a Empresa JD Soft Informática Ltda; R$ 269,00 

- junto a Empresa MG System Informática Ltda e R$ 281,00 - junto a Empresa Datha Sistemas Ltda.

Não resta dúvida que tal  aquisição faz-se necessário para dar condições de trabalho ao Departamento 

Financeiro e de Pessoal no que tange a parte de pagamento dos funcionários, visto que este sistema já vem sendo 

utilizado por este departamento desde 2000. 

Ante  o  exposto,  estribado  nos  comezinhos  princípios  norteadores  da  Administração  Pública,  não 

olvidando  da  necessidade  da  aquisição  do  referido  sistema,  sugiro,  S.M.E.,  a  aquisição  junto  a  empresa  que 

apresentou menor valor.
No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2012

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2012

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
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