
 

Data:

21/12/2012

INFORMAÇÃO nº: 043 Solicitação nº: 043
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO: DL N º 043

Serviço de pintura da parte externa e recepção do CRF/SC DL 043/2012

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93

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. 043/2012, 
datada de 06/12/2012 e oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste 
expediente.

O documento referido veicula a solicitação para realização do serviço de pintura da parte  
externa e recepção 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  de  R$ 3.050,00 
dentre três cotações com o mesmo objeto. Ainda, para registrar, fez parte da média de mercado a cotação 
do Sr. Paulo no valor de R$ 3.000,00, porém o mesmo não tinha disponibilidade de efetuar o serviço na  
data programada do CRF/SC. A intenção foi aproveitar os feriados de natal e ano novo para realizar este  
serviço de modo a coincidir o recesso do CRF/SC.

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      : 043/2012 - DL
NOME DO CREDOR   SEBSTIÃO TULA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF : 12.768.716/0001-12

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 3.050,00 (Três mil e cinquenta 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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