
 

Data:

21/11/2013

Informação: 028/2013
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:

Contratação zeladoria horista para pequenos reparos e serviços na sede do CRF/SC, com média de 10 
horas mensais. Exercício 2014. 

DL 028/2011

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. 028/2013, datada
de 21/11/2013 e oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula  a solicitação de  “Contratação zeladoria  horista  para pequenos
reparos e serviços na sede do CRF/SC, com média de 10 horas mensais. Exercício 2014.”

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 novas propostas,
como exposto abaixo, sendo que a média de mercado encontrada mensal foi de R$ 64,12 (Sessenta e
quatro reais e doze centavos) por hora, sendo R$ 7.694,40 (sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
quarenta centavos) como estimativa anual. Os valores são: R$ 38,00 (Trinta e oito reais) , junto a empresa
RDO Limpeza  Ltda;  R$  70,00  (Setenta  reais),  junto  a  empresa  Célio  Ferreira  Alexandre  e  R$ 84,375
(oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), junto a empresa SOS Casa.

Tal contratação faz-se necessária para que possamos responder de forma ágil aos problemas de
reparos e pequenos concertos na sede do CRF/SC, para dar continuidade ao atendendo os profissionais
farmacêuticos da cidade e região, proporcionando- lhes um atendimento de qualidade.

Observado o acima referido, não resta dúvida de que todo o investimento, além de necessário,
reverterá  em  benefício  do  desenvolvimento  da  atividade-fim  desta  Instituição,  culminando  com  a
obtenção do almejado escopo da Administração: satisfação do interesse público. 
No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2013

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

Assessoria Hortência Salett Muller Tierlig
Presidente do CRF/SC

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

Solicitação de Compras e/ou Contratação de Serviços



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

despesa:
N° DO PROCESSO      : 028/2013 - DL
NOME DO CREDOR   

RDO Limpeza Ltda

CNPJ/CPF : 13.107.281/0001-28
ENDEREÇO : ROD. MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO,4567 JURERE FLORIANÓPOLIS/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :

RVALOR em R$ : R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais) estimativa anual
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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