
 

Data:

10/07/2013

Informação: 017/2013
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

Locação vaga de estacionamento para veículo do CRF/SC em Criciúma/SC DL 017/2013

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. 017/2013, datada de 10/07/2013 e oriunda
da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O  documento  referido  veicula  a  solicitação  de  “Contratação  de  empresa  prestadora  de  serviço  de
estacionamento  para  01  vaga para  o  veículo  de  propriedade  do  CRF/SC,  em utilização  pela  fiscalização  lotada
naquele município ”

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 obtidas três propostas, como exposto abaixo, sendo
que a média de mercado encontrada é de R$ 176,67 (Cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) mensais. 

Ocorre que a empresa classificada em primeiro lugar (VP3 ADM DE BENS E IMÓVEIS) encontra-se pendente
com o INSS, fato que o impede de contratação com órgãos públicos. Além deste fato impeditivo, a empresa não emite
nota fiscal conforme anotado na cotação. Diante deste impedimento a empresa classificada em segundo lugar (RD
ADM DE MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA) se  qualifica para contratação com o CRF/SC.

Não resta dúvidas que tal contratação faz-se necessária para dar segurança aos aoutomóveis de propriedade
do CRF/SC, S.M.E, sugiro a contatação imediata com a empresa melhor colocada.

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

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

Assessoria Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do CRF/SC

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista do contido nos autos, fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada,

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

Solicitação de Compras e/ou Contratação de Serviços



com fundamento no inciso II do artigo 24, da Lei Federal nº. 8.666/93. Autorizo a realização da

presente despesa:
N° DO PROCESSO      : 017/2013 - DL
NOME DO CREDOR   : RD ADM DE MÓVEIS E IMÓVEIS LDA
CNPJ/CPF : 08.805.784/0001-37
ENDEREÇO :

CRICIÚMA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 280,00 (DUZENTOS REAIS) MENSAIS

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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