
 

Data:

07/02/2011

INFORMAÇÃO nº: 009 Solicitação nº: 009
ASSUNTO:

Serviço de monitoramento de alarme da sede do CRF/SC. 

DL 009/2012

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. 009/2012, datada de 27/02/2011 e oriunda 

da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Serviço de monitoramento de alarme da sede do CRF/SC  ”.  

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. Durante a realização da pesquisa encontramos três propostas, cujas periodicidades das edições são 

diferenciadas, como exposto abaixo, sendo que a média de mercado encontrada é de R$ 110,00 (cento e dez reais) 

mensais:

Empresas Valor
Khronos Tecnologia e Segurança R$ 110,00
Alarmes Protect R$ 120,00
Centralarme Equip; Eletronicos R$ 100,00

Considerando a questão da segurança do patrimônio deste Conselho envolvida, estribado nos comezinhos 

princípios norteadores da Administração Pública,  não olvidando da necessidade da contratação destes serviços,  

sugiro, S.M.E., a contratação da empresa de 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



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      : 009/2012 - DL
NOME DO CREDOR   : CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP
CNPJ/CPF : 74.144.684/0001-31
ENDEREÇO : RUA SAO JORGE 180 / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88015-320

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 100,00 (cem reais) mensais
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2012
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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