
 

Data:

06/12/2012

INFORMAÇÃO nº: 041 Solicitação nº: 041
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Aquisição de 01 condicionador de Ar, ciclo frio, de 18.000 Btu's e o serviço de 
instalação do aparelho, para o Departamento Jurídico do CRF/SC.

Natureza e Número do 
Processo

(DL/INEX)

DL  041/2012

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. 041/2012, datada de 05/12/2012 e  
oriunda do Departamento Jurídico, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de: Aquisição de 01 condicionador de Ar, ciclo frio, de 
18.000 Btu's e o serviço de instalação do aparelho, para o Departamento Jurídico do CRF/SC.

Instaurado o procedimento de verificação de valores referentes a este tipo de aquisição e 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 orçamento de menor valor de peça, junto 
a empresa RS Refrigeração Sens o valor de R$ 1.599,00  (Hum mil, quinhentos e noventa e nove reais); e o menor 
valor para o serviço de instalação, junto a empresa RS Refrigeração Sens o valor de R$ 480,00 conforme tabela abaixo:

Empresa Custo unitário
da peça/Em reais

Custo unitário
da instalação/Em reais

RS Refrigeração R$ 1.599,00 R$ 480,00

Arsete R$ 1.800,00 R$ 570,00

Brasplit R$ 1.880,00 R$ 500,00

Porem a empresa RS Refrigeração Sens (no  primeiro  momento)  e  a  empresa Arsete  (num segundo 
momento) ao serem informadas dos procedimentos para fornecimento do aparelho e do serviço, informaram não 
dispor de nota fiscal eletrônica para a peça e a empresa RS Refrigeração Sens não dispõe mais do aparelho em  
estoque,  não sabendo ainda precisar  quando o teria,  em função da demanda existente.  Diante destas negativas 
acabamos por chamar a empresa Brasplit, que nos informou da possibilidade de atendimento de todos os quesitos  
solicitados.

A aquisição e instalação desta peça se faz necessário, em função da queima do aparelho existente no 
departamento e da proximidade com a chegada do verão, quando a frequência de utilização do aparelho é maior.

No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2012

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2012

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC 

Solicitação de Compras e/ou Contratação de Serviços



Assessoria Hortência Salett Muller Tierlig
Presidente do CRF/SC

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      : 041/2012 DL
NOME DO CREDOR   : BRASPLIT COM E INST DE AR COND LTDA
CNPJ/CPF : 10205054/0001-47
ENDEREÇO : RUA ANTÔNIO ALFREDO DA SILVA, 804, FAZ SANTO ANTONIO – SÃO JOSÉ/SC CEP 88.104-500

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

Hortência Salett Muller Tierlig
Presidente do CRF/SC.
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