
 

Data:

18/02/2013

INFORMAÇÃO nº: 004 Solicitação nº: 004
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:

Reforma do telhado da sede do CRF/SC.

DL 004/2013

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

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. 004/2013, datada de 18/02/2013 e oriunda

da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “contratação emergencial para reparos no telhado do CRF/SC, que

não resistiu a forte e volumosa chuva ocorrida no dia 08/02/2013, causando alagamentos na sede 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.  Durante  a  realização  da  pesquisa  encontramos  três  propostas,  sendo  que  a  média  de  mercado

encontrada é de R$ 9.512,93 (Nove mil, quinhentos e doze reais e noventa e três centavos):

Empresa Valor
Impercosta Impermabilização R$ 6.800,00
Estrelar Empreiteira R$ 7.950,00
Piramide Empreiteira R$ 13.788,80

O que ocorre é que a empresa com o menor valor apresentado, Impercosta Impermabilização, encontra-se com

a certidão negativa de debito junto ao INSS vencida, apresentando restrições à contratação. Neste caso, considerando

a necessidade premente da realização do serviço, sugiro, S.M.E., a contratação imediata da empresa que apresentou

o segundo menor preço.

No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2013

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2013

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 IV do artigo 24, da Lei Federal nº.  8.666/93. Autorizo a realização da presente

despesa:
N° DO PROCESSO      : 004/2013 - DL
NOME DO CREDOR   EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL ESTRELAR LTDA

CNPJ/CPF : 13.620,077/0001-06
ENDEREÇO : ROD VIRGILIO VARZEA, 1.072 SALA 09 SACO GRANDE – FLORIANÓPOLIS/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais)

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

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2013
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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