
 

Data:

21/03/2011

INFORMAÇÃO nº: 011 Solicitação nº: 011 Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO: Aquisição de mesa para novo funcionário do Departamento Financeiro e Pessoal. Tampo único 
retangular med. Mínimo de 1400 x 700mm, em aglomerado de alta densidade (chapa única com densidade 
entre 660 a 700kg/m3) revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Noce, com 25mm de 
espessura, com acabamento de borda em poliestireno maciço tipo ergosoft  na área de contato com usuário e 
restante em fita reta de 1mm, colado pelo sistema hot melt com cola incolor, acabamento em pintura 
poliuretânica microtexturizada na cor preta. Sapatas niveladoras com regulagem para total adaptação ao 
solo. Calha metálica tipo “J” com furação para tomadas tipo “universal”, apoiada em painel frontal (tapa-
saia) com espessura de18mm, no mesmo acabamento do pé painel.

DL 011/2012

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.  011/2012,  datada  de  20/03/2012  e  oriunda  da 

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

O documento referido veicula a solicitação de “  Aquisição de mesa para novo funcionário do Departamento   

Financeiro e Pessoal.   Tampo único   retangular med. Mínimo de 1400 x 700mm, em aglomerado de alta densidade (chapa   

única com densidade entre 660 a 700kg/m3) revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na   cor Noce  , com   

25mm de espessura, com acabamento de borda em poliestireno maciço tipo ergosoft  na área de contato com usuário e 

restante em fita reta de 1mm, colado pelo sistema hot melt com cola incolor, acabamento em pintura poliuretânica 

microtexturizada na cor preta. Sapatas niveladoras com regulagem para total adaptação ao solo. Calha metálica tipo “J” 

com furação para tomadas tipo “universal”, apoiada em painel frontal (tapa-saia) com espessura de18mm, no mesmo 

acabamento do pé painel  ”.  

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, sendo que a média de mercado encontrada é de R$ 676,17 (Seiscentos e 

setenta e seis reais e dezessete centavos):

Empresas Valor
Desterro Equipamentos para Escritório Ltda R$ 506,50
Marelli Ambientes Racionais R$ 592,00
Camilli Móveis Corporativos R$ 930,00

Considerando a questão da necessidade de suprir ambiente de trabalho para o novo funcionário do Departamento 

Financeiro e Pessoal  deste Conselho,  estribado nos comezinhos princípios norteadores da Administração Pública,  não 

olvidando da necessidade da aquisição do móvel, 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      : 011/2012 - DL
NOME DO CREDOR   : DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF : 78.213.790/0001-80
ENDEREÇO : Av. Hercílio Luz, 705 – Centro – Fpolis/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 506,50 (quinhentos e seis reais e cinquenta centavos)
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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