
 

Data:
10/01/2012

INFORMAÇÃO nº: 004 Solicitação nº: 004
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Contratação de empresa para configurar o novo roteador do CRF/SC.

DL  004/2012

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93, Art 24, V

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.  004,  datada  de 
10/01/2012  e  oriunda da  Assessoria  Técnica,  devidamente  autorizada  e  ao  fim sugerir  o  fecho  deste  
expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Contratação de empresa para instalação, configuração e  
migração dos serviços de IP vinculado ao atual roteador para o novo roteador que será fornecido pela BrasilTelecom  
em virtude do aumento significativo do link de internet dedicado na sede do CRF/SC. Esse processo é uma repetição  
do processo DL 023/2011 que foi cancelado pois fez parte do orçamento 2011.

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$ 960,00 
(Seiscentos reais) junto a VIRTUAL OFFICE – V.OFFICE dentre três cotações de mesmo objeto.

Não resta dúvida que tal contratação faz-se necessário para melhorar o serviço de transmissão de  
dados para os trabalhos internos do CRF/SC bem como com os profissionais que acessam o portal do 
CRF/SC. Esta contratação certamente reverterá em benefício para toda a classe profissionais culminando 
com o objetivo do CRF/SC que é prestar um serviço de elevada qualidade

No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2012

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2012

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      : 004/2012 - DL
NOME DO CREDOR   : VIRTUAL OFFICE COM E IND DE PROD DE TELEC E INFORMATICA LTDA 
CNPJ/CPF : 01.312.265/0001-98 
ENDEREÇO : Florianópolis/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 960,00 (Novecentos reais)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2012
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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