
 

Data:

25/07/2012

INFORMAÇÃO nº: 025 Solicitação nº: 025
ASSUNTO:

Serviço de estacionamento (guarda) 24h de um veículo de propriedade do CRF/SC em utilização 

DL  025/2012

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

Prezada Senhora,

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. 025/2012, datada de 25/07/2012 e 
oriunda da Assessoria Técnica, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O  documento  referido  veicula  a  solicitação  locação  de  vaga  de  estacionamento  para  o  veículo  de 
propridade do CRF/SC e em utilização pela Fiscal lotada na Seccional Sul 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. 

Como  resultado  das  diligências  implementadas,  fora  obtido  o  menor  valor  em R$  150,00  (Cento  e 
cinquenta reais) mensais, cotado pela Empresa RD ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS. Outras cotações 
foram obtidas junto a imobiliárias o que confirma que o valor está abaixo da média de mercado.

Esta contratação além de necessária, 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, _____/______/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      : 025/2012 - DL
NOME DO CREDOR   : RD Administração de Móveis e Imóveis LTda
CNPJ/CPF : 08.805.784/0001-37
ENDEREÇO : Criciúma/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS  OU INTANGÍVEIS
ELEMENTO DE DESPESA : 6.2.1.1.01.04.04.005.002
VALOR em R$ : R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) MENSAL
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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