
 

Data:

09/08/2013

Informação: 020/2013
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

Aquisição de 08 unidades de garrafas térmicas inox 1,9litros para uso na sede 
do CRF/SC. DL 020/2013

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. 020/2013, datada de
09/08/2013 e oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Aquisição de 08 unidades de garrafas térmicas inox
1,9litros para uso 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.   Como resultado das diligências implementadas fora obtidas três propostas, como
exposto abaixo, sendo que a média de mercado encontrada é de R$ 281,56 (Duzentos e oitenta e um reais e
cinquenta e seis centavos) por unidade. 

01) Atacado Vitória - R$ 256,00 (Duzentos e cinquenta e seis reais) por unidade.
02) Shop Mufasa – R$ 279,45 (Duzentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) por unidade.
03) Lojas Taqi – R$ 283,90 (Duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos) por unidade.
04) Casa UD – R$ 306,88 (Trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos) por unidade.

Não resta dúvidas que tal aquisição se faz necessária para oferecer as condições para coffee break
para as reuniões ocorridas na sede do CRF/SC e para substituição das garrafas danificadas pela ação do
tempo e uso, S.M.E, sugiro a aquisição imediata junto 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 : 020/2013 - DL
NOME DO CREDOR Comercial Vitoria de Armarinho Ltda
CNPJ/CPF : 83.471.292/0001-78
ENDEREÇO :

RUA DR. FÚVIO ADUCCI 1180 ESTREITO - FLORIANÓPOLIS/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 2.048,00 (DOIS MIL E QUARENTA E OITO 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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