
 

Data:

22/04/2013

INFORMAÇÃO nº: 008 Solicitação nº: 008
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Elaboração de Laudo Pericial referente às Patologias encontradas no Edifício da atual Sede do

CRF SC e do Ante-Projeto correspondente.
DL 008/2013

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

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. 008/2013, datada de 18/04/2013 e oriunda
da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Elaboração de Laudo Pericial referente às Patologias encontradas
no Edifício da atual Sede do CRF SC e do Ante-Projeto correspondente  ” conforme abaixo:

Laudo Pericial
 O Laudo será entregue apontando os locais com patologias, seus tipos e as sugestões para 

recuperação das mesmas, acompanhado por levantamento fotográfico e de ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica).

Ante-Projeto
 Anteprojeto, onde o projeto é apresentado com maior definição, indicando os critérios qualitativos 

de resolução estrutural e infraestrutura com sugestões e sinalizações das recuperações acusadas no Laudo Pericial.
 Será apresentado em plantas baixas de cada ambiente de cada pavimento.

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$ 5.116,67 (cinco mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos):

Empresa Valor Total
Speek Engenharia 4.850,00
DRC Engenharia 5.200,00
Luiz Marcelo 5.300,00

Entretanto, após análise da documentação fiscal e trabalhista das empresa Speek Emgenharia, observou-se
que a empresa apresentou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas junto ao TRT, inviabilizando sua contratação.
Passou-se a análise da segunda colocada, a empresa DRC Engenharia Ltda que apresentou documentação fiscal e
trabalhista corretas e dentro dos prazos de validade.

Desta forma, considerando a necessidade de sanar as patologias encontradas na sede do CRF/SC no que se
refere a reforma e obras, estribado nos comezinhos princípios norteadores da Administração Pública, não olvidando
da necessidade da contratação destes serviços, sugiro, S.M.E., a contratação da empresa de 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  II  do artigo 24,  da Lei  Federal  nº.  8.666/93.  Autorizo a realização da presente

despesa:
N° DO PROCESSO      : 008/2013 - DL
NOME DO CREDOR   : DRC Engenharia Ltda.
CNPJ/CPF : 16.709.201/0001-00
ENDEREÇO : Rua Conego Bernardo, 101 sala 408 Trindade FLORIANÓPOLIS SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 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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