
 

Data:

16/07/2014

Informação: 014/2014
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço para elaboração de programa de 
necessidades, objeto do processo de aquisição da nova sede do CRF/SC DL 014/2014

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 014/2014, datada de 16/07/2014 e oriunda da 
Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente, conforme o objeto acima descrito.

Instaurado  o  procedimento  de  verificação  de  valores  referentes  a  este  tipo  de  serviço,  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 cinco propostas, cujo menor valor foi de 
R$1.690,00 diante de uma média de R$12.098,00.

Não resta dúvida que tal contratação se faz necessária, pois a atual estrutura física não contempla mais as 
reais necessidades do órgão com o aumento da demanda e colaboradores. Tal contratação visa assegurar informações  
técnicas necessárias que contemplem a real necessidade de organização e espaço físico adequado do CRF/SC. Ainda,  
provenientes do serviço ora pretendido, o CRF/SC disporá de um documento produzido por profissionais habilitados 
que servirá como indicativo para a futura sede do CRF/SC que certamente reverterá em benefício de toda a sociedade.  
Diante disso, sugiro a contatação imediata com a empresa melhor colocada.

No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2014

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

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      : 014/2014- DL
NOME DO CREDOR   : PROGETTARE ARQUITETURA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF : 00.113.424/0001-62
ENDEREÇO :

FLORIANÓPOLIS/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : 6.2.2.1.1.01.04.04.003.022
ELEMENTO DE DESPESA : OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
VALOR em R$ : R$ 1.690,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

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

__________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do CRF/SC
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