
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 222-4702 - Florianópolis - SC.

CNPJ: 83.900.969/0001-46 - url: http://www.crfsc.org.br e-mail: crfsc@crfsc.org.br

INFORMAÇÃO CRF/SC no. 017/2012
PROCESSO no. 022/2012-DL

ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Contratação de Empresa especializada em hospedagem da web para o sitio 
do CRF/SC até 31/12/2012.

 FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93.

Prezado Senhor,

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. 022/2012, datada de 
06/06/2012 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 especializada em hospedagem 
da web para o sitio do CRF/SC   até 31/12/2012.  

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 o orçamento de menor valor de R$ 58,00 
(Cinquenta e Oito Reais Reais) junto a empresa CentralServer, sendo que os demais orçamentos foram: R$ 
119,80 (Cento  e  Dezenove  Reais  e  Oitenta  Centavos)  junto  a  Empresa  DataSpace ,  R$  199,80  (Cento e  
Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos), junto a Empresa Locaweb. 

Não resta dúvida que tal contratação faz-se necessário para que o CRF/SC possa oferecer os serviços de 
Internet através do Sitio  www  .crfsc.org.br   para os farmacêuticos e todos os visitantes do CRF-SC, a fim de 
disponibilizar os serviços on line, caracterizando a rapidez, eficiência, bom atendimento e interatividade nos 
serviços prestados por este Conselho.

No entanto, 

À consideração superior.
Florianópolis/SC, ........ / ........ / 2012.

..................................................................................
Assessoria.

De acordo,

Concordo e homologo.
CRF/SC, ........ / ........ / 2012.

..............................................................
Hortëncia Salett Muller Tierling
     Presidente do CRF/SC
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