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INFORMAÇÃO CRF/SC no. 001/2014
PROCESSO no. 001/2014-DL

ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Contratação de empresa para fornecimento de solução onli-
ne de e-mails marketing, com ferramenta para criação e envio de e-mails marketing, newslet-
ters, boletins e outras peças com controle sobre o retorno de suas ações. O sistema deverá per-
mitir o envio de 50 mil e-mails por mês, deverá possuir painel de gerenciamento de newslet-
ters e de associados, deverá fornecer estatísticas de envio, deverá possuir suporte online e por 
e-mail em língua portuguesa, link de descadastramento (opt out), relatório de cliques e visua-
lizações, e gerencia de importações. 

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. 001/2014, datada de 08/01/2014 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 fornecimento  
de solução online de e-mails marketing, com ferramenta para criação e envio de e-mails marketing,  
newsletters, boletins e outras peças com controle sobre o retorno de suas ações. O sistema deverá permi-
tir o envio de 50 mil e-mails por mês, deverá possuir painel de gerenciamento de newsletters e de asso -
ciados, deverá fornecer estatísticas de envio, deverá possuir suporte online e por e-mail em língua por-
tuguesa, link de descadastramento (opt out), relatório de cliques e visualizações, e gerencia de importa-
ções.”

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.
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Como resultado das diligências implementadas fora obtido o orçamento de menor valor 
de R$ 159,00 (Cento e cinquenta e nove reais) mensais, junto a empresa Central Server. Os 
demais orçamentos, nessa ordem foram: R$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais) mensais, 
junto  a  empresa  UOL Host,  e  R$  175,00  (cento  e  setenta  e  cinco  reais)  mensais,  junto  a 
Localmail Marketing - Localweb .

Não resta dúvida que tal contratação faz-se necessário para que o CRF/SC possa utilizar 
os serviços de envio de e-mails e mala direta para os farmacêuticos e todos os contatos do 
CRF-SC,  a  fim  de  disponibilizar  serviços  on  line,  e  informativos  web,  caracterizando  a 
rapidez,  eficiência,  bom  atendimento  e  interatividade  nos  serviços  prestados  por  este 
Conselho.

No entanto, 

À consideração superior.
Florianópolis/SC, ........ / ........ / 2014.

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

De acordo,

Concordo e homologo.
CRF/SC, ........ / ........ / 2014.

..............................................................
Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do CRF/SC.
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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      : 001/2014 - DL
NOME DO CREDOR   : Central Server Informática Ltda
CNPJ/CPF : 04.151.097/0001-94
ENDEREÇO :

RUA SANTA CATARINA, 65 – CONJUNTO 612 B, CURITIBA, PR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 159,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS) MENSAIS

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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