
 

Data:

04/03/2011

INFORMAÇÃO nº: 006 Solicitação nº: 006 Natureza e Número 
do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Aquisição  de  01  (um)  acessório  de  armazenamento  específico  para  certificação  digital, 
denominado  tokens (equipamento  modelo  “pen  drive”),  com  conexão  à  porta  USB  de 
microcomputadores em conformidade com o edital e certificado digital modelo e-CPF, tipo A3, 
com validade para 36 meses, para a Contadora do CRF/SC Isolete Rios Fuck. DL  006/2011

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 N. 006,  
datada de 04/03/2011 e oriunda da Assessoria Técnica, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho  
deste expediente. 

O documento referido veicula a solicitação de  “Aquisição de 01 (um) acessório de armazenamento  
específico para certificação digital, denominado tokens (equipamento modelo “pen drive”), com conexão à porta  
USB de  microcomputadores  em conformidade  com o  edital  e  certificado  digital  modelo  e-CPF,  tipo  A3,  com  
validade para 36 meses, para a Contadora do CRF/SC Isolete Rios Fuck.”

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 obtido orçamento de menor valor de R$ 
365,00  (trezentos  e  sessenta  e  cinco  reais),  junto  a  CERTISIGN  Certificadora  Digital  S.A (empresa 
certificadora nacional), sendo que os demais orçamentos foram: R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco 
reais), junto a SESCON/SC e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), junto ao SERASA. 

Não resta dúvida que tal aquisição se faz necessária, para viabilizar a assinatura digital da área  
contábil  do  CRF/SC junto  aos  Órgãos  competentes,  sendo que  a  escolha  pela  empresa  CERTISIGN 
Certificadora  Digital  S.A,  além  de  ser  pelo  menor  custo,  inclui-se  o  fato  de  ela  ser  a  empresa  
certificadora nacional dos certificados digitais.

No entanto, à consideração superior.
Em, ____/____/2011

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, ____/____/2011

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      : 006/2011-DL
NOME DO CREDOR   : CERTISIGN Certificadora Digital S.A.
CNPJ/CPF : 01.554.285/0001-75
ENDEREÇO : RUA BELA CINTRA, 9045, 16º ANDAR CERQUEIRA – SÃO PAULO/SP, CEP 01415-000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : PEÇAS E ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
ELEMENTO DE DESPESA : 3.1.20.09
VALOR em R$ : R$ 200,00 (Duzentos reais).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : ASSINATURA DE PERIÓDICOS
ELEMENTO DE DESPESA : 3.1.32.01
VALOR em R$ : R$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais)

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, ____/____/2011
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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