
 

Data:

20/12/2013

INFORMAÇÃO nº: 032 Solicitação nº: 033

Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

DL N º 033
ASSUNTO:
Aquisição de uniformes para as recepcionistas do CRF/SC.
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.  032/2013,  datada  de  20/12/2013  e  oriunda  da  Assessoria,
devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação para contratação de empresa para
aquisição de uniformes para as recepcionistas do CRF/SC, sendo: 2 (dois) blazers social
manga  longa;  2  (duas)  camisetes  manga  curta;  4  (quatro)  camisetes  manga  longa;  4
(quatro) calças sociais e 12 (doze) bainhas dos produtos. Tudo dividido por dois, visto,
serem duas recepcionistas. 

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 mensal foi de R$ 925,53 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e
tres  centavos),  sendo  R$  868,00  (oitocentos  e  sessenta  e  oito  reais),  junto  a  empresa
FASHION VIP (Alice Ibagy Com. E Repres. Ltda Me);  R$ 935,00 (novecentos e trinta e
cinco reais), junto a empresa LOJA DO GUARDA PÓ e R$ 973,60 (novecentos e setenta e
tres reais e sessenta centavos), junto a empresa BHZ ATRITO.

Tendo sido a empresa FASHION VIP (Alice Ibagy Com. E Repres. Ltda Me) a que
teve o menor custo, ao entrarmos em contato com a mesma, fomos informados que não
seria cobrado o valor de R$ 8,00 por bainhas, portanto, R$ 96,00 a menos do valor de R$
868,00 totalizando um novo valor de R$ 772,00 (Setecentos e Setenta e Dois Reais). Porem o
orçamento teve uma adequação com os demais orçamentos prestados, no que diz respeito
aos valores das camisetes, ou seja, foram dividos os valores para camisete manga curta e
camisete manga longa, o que antes era um valor único para as mesmas. Desta forma o
valor final do orçamento ficou em R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).  
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Ao fazer a comparação com os demais orçamentos, retirando o valor da bainhas, e
sendo feita as devidas adequações, verificou-se que o orçamento da  FASHION VIP (Alice
Ibagy Com. E Repres. Ltda Me) permaneceu com o menor valor. Desta forma solicitamos
que o objeto desta DL seja adquirido junto a esta empresa, que possui o menor valor e está
com os documentos de habilitação em dia.

Esta aquisição se faz necessária em função de que as recepcionistas, que atendem
diariamente o público externo, ou seja, os profissionais farmacêuticos e proprietários de
empresas do setor, transmitem a imagem do CRF/SC perante os mesmos. 

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

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

despesa:
N° DO PROCESSO      : 033/2013 - DL
NOME DO CREDOR   :
CNPJ/CPF :
Endereço :

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : VESTIÁRIOS, UNIFORMES, CALÇADOS, TECIDOS E AVIAMENTOS.
ELEMENTO DE DESPESA : 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005
VALOR em R$ : R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois 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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