
 

Data:

30/04/2013

Informação: 011/2013
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

Laudo emergencial de engenharia elétrica. DL 011/2013

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

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. 011/2013, datada de
30/04/2013 e oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O  documento  referido  veicula  a  solicitação  de  “contratação  de  empresa  de  engenharia  elétrica  para
providenciar laudo relacionado ao problema de queda de energia que está ocorrendo no CRF/SC há 5 (cinco) das
seguidos, e que está ocasionando a interrupção dos serviços deste Órgão e  está danificando os equipamentos da
sede do CRF/SC”.

Os engenheiros estiveram analisando previamente o problema e relataram a necessidade de urgência dos
serviços  ora  contratados,  informando  que,  conforme e-mail  do  Engenheiro  Gilberto  Schaefer,  da  Empresa  MD
Projetos em Energia Ltda:

“constatamos  que  o  problema  existente,  caso  não  seja  identificado  e  solucionado  imediatamente
poderá  causar  interrupção  da  energia  elétrica  devido  a  queima  dos  quadros,  circuito  e  componentes  elétricos;  também os
equipamentos eletrônicos, computadores e equipamentos da TI poderão sofrer danos ou queima devido as constantes oscilações de
tensão, podendo ocasionar interrupção de alguns dias nas atividades do CRF/SC. O risco de incêndio existe e devido ao volume
de papel (arquivos) existente poderá ser de grande monta. Portanto, o CRF/SC precisa urgenciar intervenção nas instalações
elétricas do prédio”.

Neste caso, não fora instaurado o procedimento de verificação de valores referentes a este tipo de serviço,
por necessidade de iniciar o procedimento de imediato, considerando a necessidade premente de sanar o problema
elétrico da sede do CRF/SC, sugiro, S.M.E., a contratação imediata da empresa.

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

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

Assessoria Hortência Salett Muller Tierling
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      : 011/2013 - DL
NOME DO CREDOR   : MD Projetos em Energia Ltda

Endereço: R PADRE GERALDO SPETTMANN 278 / HUMAITA / TUBARAO / SCCNPJ/CPF : CNPJ 85.099.224/0001-55
ENDEREÇO :

RUA PASTOR WILLIAN SCHIELER 452 SALA 304 ITACORUBI FPOLIS/SC

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

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

__________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do CRF/SC
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