
 

Data:

28/11/2013

INFORMAÇÃO nº: 031 Solicitação nº: 031

Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

DL N º 031
ASSUNTO:
Contratação de serviço de obra e engenharia para construção de PILAR no DRPE na 
sede do CRF/SC, conforme laudos técnicos. 

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93

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. 031/2013,
datada de 27/11/2013 e oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir  o fecho deste
expediente.

O documento referido veicula a solicitação para realização do serviço de obra e engenharia
para construção de PILAR no DRPE na sede do CRF/SC, conforme laudos técnicos: 1. Retirada de piso
cerâmico e quebra de contra-piso para escavação. 2. Escavação para execução de sapata. 3. Execução de
sapata para reforço estrutural. 4. Execução de pilar de reforço. 5. Reboco e requadro do pilar de reforço. 6.
Remoção de ferragem oxidada na base de pilar existente. 7. Reparo na base de pilar existente. 8. Pintura
geral dos reparos e do novo pilar. 9. Limpeza geral da obra 

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$ 11.653,00 (Onze mil,
seiscentos e cinquenta reais), sendo R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais), junto a empresa SOS Casa - Marco
Alexandre Guimaraes Galvao ME; R$ 12.500,00 (Doze mil  e  quinhentos reais),  junto a empresa Célio
Ferreira  Alexandre  e  R$  13.359,00  (trinta  e  oito  mil  e  oitocentos  reais),  junto  a  empresa  Estelar
Empreiteira.

É importante ressaltar que esta obra é de fundamental importância para a estrutura da sede do
CRF/SC, garantindo inclusive a segurança dos trabalhadores e visitantes do prédio.

Esta contratação além de necessária, reverterá em benefício do desenvolvimento da atividade
fim deste Conselho, culminando com a obtenção do almejado escopo da Administração: a 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

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      : 031/2013 - DL
NOME DO CREDOR   :  MARCO ALEXANDRE GUIMARAES GALVAO ME (SOS CASA)
CNPJ/CPF : 02.067.255/0001-05
Endereço : AV. PEQUENO PRÍNCIPE, 589 – CAMPECHE FLORIANOPOLIS/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : 6.2.2.1.1.02.01.01.001
ELEMENTO DE DESPESA : OBRAS EM ANDAMENTOS

VALOR em R$ : R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais)
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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