
 

Data:

15/09/2011

INFORMAÇÃO nº: 017 Solicitação nº: 017 Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:

Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em Medicina 
do Trabalho, para a Sede e as Seccionais do Conselho Regional de Farmácia 
do Estado de Santa Catarina. DL 017/2011

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.  017/2011,  datada  de  15/09/2011  e  oriunda  da 
Assessoria Técnica, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente. 

O documento referido veicula a solicitação de “Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em 
Medicina do Trabalho, para a Sede e as Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina”.

Tal  solicitação  já  havia  sido  ventilada  no  procedimento  licitatório  PR 021/2011,  cuja  sessão  ocorreu no  dia  01  de  
setembro de 2011, sendo que as cópias das Portarias de início e encerramento encontram-se apensadas a este processo. Na 
ocasião, os preços apresentados pelos licitantes foram manifestamente superiores (R$ 12,00 da empresa Corpori Saúde e 
Segurança do Trabalho) e R$ 47,29 da empresa Fly Hospital Ltda.) ao valor de média de mercado, aferido junto ao nicho  
pertinente, cujo valor era de R$ 9,61 (nove reais e sessenta e um centavos) por funcionário/mês. 

Naquela ocasião, através das portarias Nº 1984 e Nº 1985 foi autorizado por essa diretoria a adoção de novo processo 
licitatório em repetição ao já realizado, conforme preconiza a Lei 8.666/93, culminando no processo licitatório PR 022/2011.  
A sessão de pregão ocorreu no dia 14 de setembro de 2011, mas restou deserto.

Diante  de  referida  situação,  foi  instaurado  o  procedimento  de  verificação  de  regularidades  das  empresas  que 
apresentaram menores valores referentes a este tipo de serviço, 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$  6,90  (seis  reais  e  
noventa centavos) junto a empresa Palhoça Saúde Ocupacional Ltda, cujas certidões de INSS (CND) e Certidão Conjunta 
da Receita Federal encontram-se vencidas; o segundo valor foi de R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) junto a empresa  
RJ Saúde Ocupacional Ltda, cuja certidão do INSS encontra-se vencida; o terceiro orçamento é de R$ 12,00 (doze reais),  
junto a empresa Corpori Saúde e Segurança do Trabalho, que encontra-se regular.

Tal valor, apesar de ficar acima da média de mercado, é inferior ao valor pago no período de 2010 a 2011, no contrato  
vencido em 1º de setembro de 2011, o que reflete uma economia aos cofres públicos em mais de R$ 1,00 (um real) por  
funcionário/mês.

Observado o acima referido, não resta dúvida de que todo o investimento, além de necessário, reverterá em benefício 
do desenvolvimento da atividade-fim desta Instituição, considerando que os procedimentos possuem cunho obrigatório, 
culminando com a obtenção do almejado escopo da Administração: 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 V do artigo 24,  da Lei  Federal  nº.  8.666/93.  Autorizo a realização da presente 

despesa:
N° DO PROCESSO      : 017/2011 - DL
NOME DO CREDOR   : Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda

CNPJ/CPF : 08.953.263/0001-27
ENDEREÇO : Rua Praça Sete de Setembro, N.°67 salas 110, 112 e 114, Bairro Centro, Cidade 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : 3.1.32.13
ELEMENTO DE DESPESA : Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos
VALOR em R$ : R$ 12,00 (doze reais) por funcionário/mês
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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