
 

Data:

08/08/2013

Informação: 019/2013
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

Contratação de empresa para Elaboração de cálculos de liquidação de sentença,
chamada de perícia contábil, referente a contribuições previdenciárias 
declaradas judicialmente indevidas, relativas aos anos de 2002 a 2006. 

DL 019/2013

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

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. 019/2013, datada de
08/08/2013 e oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O  documento  referido  veicula  a  solicitação  de  “Contratação  de  empresa  para  Elaboração  de
cálculos de liquidação de sentença, chamada de perícia contábil, referente a contribuições previdenciárias
declaradas judicialmente indevidas, relativas aos anos de 2002 a 2006. ”

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$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais). 

01) Goulart Serviços Contábeis Ltda ME – R$ 2.100,00
02) Narciso Grandhi – R$ 2.200,00
03)Instituto Professor Rainoldo Uessler – R$ 3.500,00

Não  resta  dúvidas  que  tal  contratação  faz-se  necessária  para  concluir  as  questões  judiciais
envolvidas  neste  processo  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

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 : 019/2013 - DL
NOME DO CREDOR Goulart Serviços Contábeis Ltda ME
CNPJ/CPF : 07.060.699/0001-24
ENDEREÇO :

AV. RIO BRANCO, 817 – SALA 1105 FLORIANÓPOLIS/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS)
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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