
 

Data:

02/07/2014

Informação: 012/2014 Natureza e Número 
do Processo

Locação  de  sala  para  mínimo  de  120  lugares,  equipamentos  (sonorização  com  operador, 
datashow, microfones e caixa de som, e notebook) e alimentação para dois coffee breaks para 80 
pessoas cada, um por período, com duas garrafas de café e leite, e água mineral disponíveis na 
sala doe evento e garrafas de água para a mesa condutora dos trabalhos, para evento FÓRUM 
SUL BRASILEIRO  DE   ANALISES  CLINICAS,  que  acontecerá  dia  16/08/2014,  na  cidade  de 
Florianópolis/SC. 

(DL/INEX)
DL 012/2014

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

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. 012/2014, datada de 02/07/2014 e oriunda 
da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “  Locação de sala para mínimo de 120 lugares, equipamentos   
(sonorização com operador, datashow, microfones e caixa de som, e notebook) e alimentação para dois coffee breaks  
para 80 pessoas cada, um por período, com duas garrafas de café e leite, e água mineral disponíveis na sala doe evento 
e garrafas de água para a mesa condutora dos trabalhos, para evento FÓRUM   SUL BRASILEIRO DE  ANALISES   
CLINICAS  , que acontecerá dia 16/08/2014, na cidade de Florianópolis/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 varias propostas, como exposto abaixo, 
sendo que a média de mercado encontrada é de R$ 4.256,50 (quatro mil,  Duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 
centavos) para todo o evento. 

Hotel Faial Baia Norte Intercity Média

Disponibilidade Lista de espera OK Lista de espera

Pax 120 120 120

Locação 1.365,00 1.000,00 1.000,00 1.121,67

Equipamentos 705,00 900,00 975,00 860,00

Coffe Break 2.000,00 2.080,00 2.112,00 2.064,00

Extras (água. 
café)

138,00 284,50 210,00 210,83

Total por evento 4.208,00 4.264,50 4.297,00 4.256,50

Informamos que, o Hotel Maria do Mar, encontra-se com  a CND INSS vencida, e não foi possível a emissão 
de nova certidão. Os Hotéis Bluee Tree Towers e Andrade Hotéis, informaram estarem sem disponibilidade de espaço 
para esta data.  O Hotel  Cecontur apresentou valores  para a sala de até  80  lugares,  não  sendo suficiente para a  
necessidade do evento. O Hotel Majestic e o Centro Sul, terceirizam o fornecimento de equipamentos e alimentação,  
enquanto o Plaza Florianópolis terceiriza o fornecimento de equipamentos, e o Hotel Castelmar terceiriza a parte de  
alimentação, sendo inviável a contratação de diversas empresas para a realização de evento único.  

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

Solicitação de Compras e/ou Contratação de Serviços



Entretanto o Hotel que apresentou o menor valor, Hotel Faial, e o Hotel Intercity, encontram-se com bloqueio 
da sala para outro evento, e não podem confirmar a possibilidade de reserva para o evento pretendido pelo CRF/SC,  
até  que  a  preferencia  do  bloqueio  termine.  Não  sendo  possível  o  aguardo  deste  definição,  o  CRF/SC necessita  
providenciar o material para divulgação do evento junto aos farmacêuticos, e outras confirmações de palestrantes, etc, 
necessitando a contratação imediata do espaço.

Mesmo assim, utilizamos os valores de orçamento apresentados por estes Hotéis para compor a média de 
mercado, no intuito da comprovação de que os valores contratados estão dentro de uma média razoável, conforme  
determina a Lei 8.666/93, para a contratação.

Não resta dúvida que tal contratação se faz necessária, respeitadas as necessidades previas de espaço, tipos de 
equipamentos e alimentação que serão necessárias para a realização da atividade do FORUM SUL BRASILEIRO DE 
ANALISES CLINICAS, evento que propiciará qualificação aos farmacêuticos, sendo esta uma atividade fim deste 
Conselho, almejando a satisfação do público alvo: a categoria farmacêutica.

No entanto, à consideração superior.

Em, _____/______/201  4  

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2014

Assessoria Hortência Salett Muller Tierling
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 Iie X do artigo 24, da Lei Federal nº. 8.666/93. Autorizo a realização da presente despesa:
N° DO PROCESSO      : 012/2014 - DL
NOME DO CREDOR   BAÍA NORTE PALACE HOTEL LTDA
CNPJ/CPF : 78.818.291/0001-17
ENDEREÇO :

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 220 – SALA 1 CENTRO;  FLORIANÓPOLIS/SC.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004
ELEMENTO DE DESPESA  : GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR em R$ :
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  : 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002
ELEMENTO DE DESPESA  : LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU INTANGÍVEIS

VALOR em R$ :
De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2014

__________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do CRF/SC
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