
 

Data:

14/04/2015

INFORMAÇÃO nº: 001 Solicitação nº: 001
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Assinatura  anual  de  segunda  a  domingo  do  Jornal  Diário  Catarinense  versão 
impressa  e  versão  digital,  e  assinatura  anual  de  segunda  a  domingo  do  Jornal 
Noticias do Dia versão impressa e versão digital, conforme pareceres da assessoria 
Técnica e assessoria Jurídica do CRF/SC.

INEX 001/2015

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

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. 001/2015, datada de 14/04/2015 e 
oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento  referido veicula a solicitação de: Assinatura  anual  de segunda a domingo do Jornal 
Diário Catarinense versão impressa e versão digital, e assinatura anual de segunda a domingo do Jornal Noticias 
do Dia versão impressa e versão digital 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, pois os veículos citados atingem um tipo de público diferenciado, possuem uma abrangência específica 
e para o caso de realização de Clipagem das notícias veiculadas do CRF/SC nesta mídia, é necessário que se busque  
no maior número de veículos possíveis, com características distintas. Essa possibilidade é prevista na Lei nº 8.666/93, 
art. 25, Caput, onde são tratados os casos em que ocorre inviabilidade de competição, sendo a licitação considerada 
como inexigível.  

A despesa constitui-se do montante de R$ 870,70 (Oitocentos e setenta reais e setenta centavos) para o 
Jornal Diário Catarinense e R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para o jornal Noticias do Dia.

Não resta dúvida que tal serviço faz-se necessária para que o CRF/SC realize as clipagens das notícias 
que circulam na imprensa referente a este Conselho, incluindo os referidos Jornais, considerados os melhores em 
abrangência e circulação.
No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/201  5  

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/201  5  

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      : 001/2015 – INEX 
NOME DO CREDOR   : RBS – Zero Hora Editora Jornalística S/A
CNPJ/CPF : 92.821.701/0003-71
ENDEREÇO : Av. Ivo Silvaira, 1301 Campinas – Florianópolis/SC 88085-001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001
ELEMENTO DE DESPESA : ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR em R$ : R$ 870,70 (OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)
N° DO PROCESSO      : 001/2014 – INEX 
NOME DO CREDOR   Editora Noticias do Dia Ldta
CNPJ/CPF : 00.481.841/0001-68
ENDEREÇO : Av. do Antão 1762, Altos do Morro da Cruz, Centro – Florinópolis/SC Cep 88025-150

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001
ELEMENTO DE DESPESA : ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR em R$ : R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/201  5  

Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do CRF/SC
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