
 

Data:

26/09/2014

INFORMAÇÃO nº: 002 Solicitação nº: 002
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Contratação da Caixa Econômica Federal para realização de avaliação do imóvel comercial de 
propriedade da empresa MG Participações SA. Este imóvel foi selecionado pelo CRF/SC no 
processo de chamamento público 001/2014, cujo objetivo é a aquisição de uma nova sede para  
o CRF/SC.

INEX 002/2014

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93, Art 25, II

Prezada Senhora,

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. 002/2014, datada de 26/09/2014 e 
oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de: Contratação da Caixa Econômica Federal para realização de 
avaliação do imóvel comercial de propriedade da empresa MG Participações SA. Este imóvel foi selecionado pelo CRF/SC no 
processo de chamamento público 001/2014, cujo objetivo é a aquisição de uma nova sede para o CRF/SC.

Além  de  necessário,  reverterá  em  benefício  do  desenvolvimento  da  atividade  fim  deste  Conselho, 
culminando com a obtenção do almejado escopo da Administração: a satisfação do interesse público.

Ocorre  que,  no caso  em tela,  a realização de licitação se mostra inviável  ante a impossibilidade de 
competição,  em  especial  para  a  contratação  de  serviços  técnicos  enumerados  no  art.  13  da  lei  8.666/93,  mais 
precisamente na alínea II  – pareceres, pericias e avaliações em geral;  no caso, pareceres, pericias e avaliações de 
imóveis. E de acordo com manifestação do TCU a Caixa Econômica Federal possui notória idoneidade para estes  
tipos de serviço, além de ser reconhecida como uma entidade oficial tradicional. 

A despesa constitui-se do montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

Não  resta  dúvida  que  tal  serviço  faz-se  necessária  para  que  o  CRF/SC  possa  dar  continuidade  ao 
processo que visa adquirir sua nova sede.
No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2014

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

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

N° DO PROCESSO      : 002/2014 – INEX 
NOME DO CREDOR   : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO : SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3 / 4, PRESI/GECOL 21 ANDAR, ASA SUL

 BRASILIA – DF / CEP 70.092-900

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022
ELEMENTO DE DESPESA : OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
VALOR em R$ : R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)
De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2014

Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do CRF/SC
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