
 

Data:

37/09/2012

Informação: 030/2012
ASSUNTO:
Aquisição  de  CD-R,  com  serviço  de  gravação,  com  fotolito  e  envelope  para  o 

DL 037/2012
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. 037/2012, datada de 27/09/2012 
e oriunda da Assessoria Técnica, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Aquisição de 2000 CD's com gravações dos trabalhos  
científicos que serão fornecidos aos participantes do Farmapolis 2012. Esta aquisição seria decorrente do pregão 019/2012 ou  
025/2012 que não houveram proponentes interessados para fornecimento.”

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  da  diligência  fora  obtido  o  menor  valor  de  R$  2.580,00  junto  a  empresa 
MEDIATECH INFORMATICA LDA, que comprova-se sua situação fiscal quanto ao FGTS, INSS e TST. A média de 
mercado ficou em R$ 2.749,33.

Este  objeto  foi  licitado  nos  pregões  019/2012  e  025/2012  cujas  sessões  restaram  desertas  não 
apontando proponentes interessados para o fornecimento ao CRF/SC.

Tal  contratação  faz-se  necessária  para  que  possamos  continuar  no  apoio  de  um  dos  maiores 
eventos da profissão farmacêutica do Sul do País – FARMAPOLIS 2012..

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      : 037/2012 - DL
NOME DO CREDOR   : MEDIATECH INFORMATICA LDTA

CNPJ/CPF : 03.593.968/0001-67
ENDEREÇO : Rua Correia de Melo, 85 CJ 31 São Paulo/SP

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 2.580,00 (Dois mil, quinhentos e oitenta 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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