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157/2019 Marcia Lima dos Santos 27/08/2019
Oi bom dia, gostaria de saber quando ficará
pronto o Certificado de Regularidade do CNPJ
09.501.330/0001-35  onde  sou  sócia  e
Responsável  Tecnica  Att  Marcia

28/08/2019

Prezado(a), A Certid?o de Regularidade T?cnica ?
CRT desde 2018, ? disponibilizada online pela url
"http://crfsc.gov.br/sisconweb/".  Dado  ao  grande
tr?fego simult?neo ao servi?o que vem ocorrendo,
por parte dos inscritos, alguns usu?rios poder?o
ter um pouco mais de facilidades do que outros,
quer seja pela configura??o da infraestrutura de
seu  pr?prio  equipamento,  quer  seja  pela
velocidade  naquele  instante,  da  internet.  Se
preferir,  poder?  tentar  novamente  num  hor?rio
alternativo  onde  o  fluxo  seja  mais  favor?vel.
Aten??o: - Pede-se que n?o sejam utilizados outras
urls,  diferente  das  disponibilizadas  bem  como
copiados os links de um navegador para outro. -
Caso  j?  tenha  atendido  os  requisitos  b?sicos  e
or ienta??es  do  "GUIA  DE  USU?RIO  DO
SISCONWEB"  para  o  funcionamento  da
plataforma, e ter tentado em hor?rios diferentes
por  mais  de  uma  vez,  e  ainda  persistir  uma
i n c o n s i s t ? n c i a ,  e n v i a r  p e l a  U r l :
"http://crfsc.gov.br/departamento-de-informatica/",
uma foto da tela inteira informando o que est?
ocorrendo. N?o esquecer de enviar referente ao
farmac?utico  a  inscri??o  no  CRF,  e  o  CNPJ  da
empresa em quest?o.?? Atenciosamente,Gest?o de
AI

 



156/2019 TACCIELI SIMON
NUERNBERG 13/08/2019

Gostaria de solicitar a certidão de regularidade
do  Laboratório  de  Análises  Clínicas  Simon.
Registro no CRF/SC 7913, pois o que temos
aqui venceu em março de 2019. Obrigado.

14/08/2019

Prezado(a), A Certid?o de Regularidade T?cnica ?
CRT desde 2018, ? disponibilizada online pela url
"http://crfsc.gov.br/sisconweb/".  Dado  ao  grande
tr?fego simult?neo ao servi?o que vem ocorrendo,
por parte dos inscritos, alguns usu?rios poder?o
ter um pouco mais de facilidades do que outros,
quer seja pela configura??o da infraestrutura de
seu  pr?prio  equipamento,  quer  seja  pela
velocidade  naquele  instante,  da  internet.  Se
preferir,  poder?  tentar  novamente  num  hor?rio
alternativo  onde  o  fluxo  seja  mais  favor?vel.
Aten??o: - Pede-se que n?o sejam utilizados outras
urls,  diferente  das  disponibilizadas  bem  como
copiados os links de um navegador para outro. -
Caso  j?  tenha  atendido  os  requisitos  b?sicos  e
or ienta??es  do  "GUIA  DE  USU?RIO  DO
SISCONWEB"  para  o  funcionamento  da
plataforma, e ter tentado em hor?rios diferentes
por  mais  de  uma  vez,  e  ainda  persistir  uma
i n c o n s i s t ? n c i a ,  e n v i a r  p e l a  U r l :
"http://crfsc.gov.br/departamento-de-informatica/",
uma foto da tela inteira informando o que est?
ocorrendo. N?o esquecer de enviar referente ao
farmac?utico  a  inscri??o  no  CRF,  e  o  CNPJ  da
empresa em quest?o.?? Atenciosamente,Gest?o de
AI

155/2019 José Valdemar Fertig 05/08/2019 Teste de função - Enviar CND 19/08/2019 Teste  recebido  e  respondido.Informação
confirmada.

154/2019 José Valdemar Fertig 05/08/2019 Teste de função - Enviar CRT 05/08/2019 Teste  recebido  e  respondido.Informação
confirmada.

 


