
 

Data:

30/08/2012

Informação: 030/2012 Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Locação de imóvel sede da Seccional Norte (Joinville) do CRF-SC

DL 030/2012
FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93, Art 24, X

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. 030/2012, datada de 29/08/2012 
e oriunda da Assessoria Técnica, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Locação de imóvel sede da Seccional Norte (Joinville) 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.

Entretanto,  vale  ressaltar  que,  este  imóvel  já  estava  locado  para  a  atual  destinação:  Sede  da 
Seccional Norte do CRF/SC, estando sua localização, dimensões, especificidades, de acordo com as necessidades 
deste Conselho, não havendo necessidade de mudança de local. Além disto, uma mudança de local dispenderia um 
gasto de transporte, realocação de equipamentos e outros, que inviabilizaria economicamente tal ato.

Como resultado das diligências implementadas fora obtido o orçamento de menor valor de R$ 
730,00 (Setecentos e Trinta Reais), junto ao Senhor Max Carlos Colin (representado pelo corretor de imoveis Sr.  
Alessandro Pinto Schulz).  Do mesmo modo,  realizamos pesquisa de mercado em outras imobiliárias,  a fim de 
verificar opções de imóveis disponíveis e seus respectivos valores, e outras 08 (oito) salas de padrão parecido com a 
atual  sala  foram  cotadas,  sendo  quatro  na  Imobiliária  Sulamita  Kaiser,  no  valores  de  R$  850,00  (oitocentos  e 
cinquenta reais ) a primeira Sala SK 11496; R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a segunda sala SK11820; R$  
750,00 (setecentos e cinquenta reais) a terceira sala HE6197 e R$ 1.000,00 (hum mil reais) a quarta sala BU51225;  
uma sala de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) na Sacada Imoveis; R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) na 
Ivo imoveis; R$ R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) na Ellos imoveis e R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) 
na Phator imoveis. 

Tal  locação  faz-se  necessária  para  que  possamos  continuar  atendendo  os  profissionais 
farmacêuticos da cidade e região de Joinville/SC, proporcionando- lhes um atendimento de qualidade.

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,  culminando com a obtenção do 

almejado escopo da Administração: 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 X do artigo 24,  da Lei  Federal  nº.  8.666/93.  Autorizo a realização da presente  

despesa:
N° DO PROCESSO      : 030/2012 - DL
NOME DO CREDOR   : Locatário Sr. Max Carlos Colin representado pelo senhor Alessandro Pinto Schulz, 

corretor de imoveis CRECI/SC nr. 7923 

CNPJ/CPF : CPF nº 003.907369-61
ENDEREÇO : Rua Dr. João Colin, 2008, apto 903/A, bairro America, Joinville/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 730,00 (setecentos e trinta reais)
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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