
Relatório Solicitação de Informações - Esic

ENTRE AS DATAS 01/10/2019 - 31/10/2019

Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

172/2019 Janiana Raíza Jentsch Matias
de Oliveira 30/10/2019 Solicito,  por  gentileza,  certidão  negativa  de

débitos.
01/11/2019 Prezado(a), Sua demanda foi redirecionada para o setor financeiro. Aguarde que em breve estará recebendo por e-mail. Para acompanhamento caso

seja urgente, os contatos são: pela url "http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/ ou pelo fone "048 3298.5905". Att. Depto de Informática.

171/2019 DANIEL VASCONCELOS
COUTINHO FLORES 30/10/2019

Bom dia primeira mente gostaria de agradecer
ao serviço do SIC que vem se tornando cada
dia mais importante no cenário administrativo
do  Estadual l ,  faci l i tando  e  trazendo
informações  com  velocidade  e  precisão
mostrando a competência dos funcionários que
representam  suas  instituições.  Em  nome  da
empresa Fauna Administradora e Corretora de
Seguros  LTDA desejo  bom trabalho  a  todos
desde  já  agradeço,  abaixo  segue  minha
solicitação.  Solicito-vos  informações  de
empenho despesa com ordem de execução de
serviço ou termo de CONTRATO referente a
DISPENSA  DE  LICITAÇÕES  no  ramo  de
SEGUROS  (de  qualquer  tipo)  e  também
SEGURO PREDIAL e IMÓVEIS , SEGURO DE
VIDA EM GRUPO E D&O, incluindo datas de
vencimento de apólice e seguradoras vigentes
no intervalo de 01/01/2019 até a presente data.

01/11/2019
P r e z a d o ,  D i s p o m o s  d e  i n f o r m a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a p e n a s  a o  s e g u r o  v e i c u l a r  q u e  s e g u e  n o  l i n k  a b a i x o .
http://wp.crfsc.gov.br/transp1/wp-content/pub/2019/Pacs/Contrato/CTR006.19_%20PRE008.19_Seguro%20Veicular%20%E2%80%93%20Mapfre_a.pdf
Demais editais, poderão ser consultados no Portal da Informação da entidade pela url> "http://wp.crfsc.gov.br/transp1/", opção "Licitações"

170/2019 JOAO EUDARDO BRIZOTI 28/10/2019
Gostaria que fosse encaminhado da seccional
de Blumenau para o meu endereço residencial
os seguintes documentos: crachá profissional,
cédula profissional, carteira marrom.

29/10/2019
Bom dia João Eduardo, Já marcamos aqui para enviar o crachá a você! Estamos fazendo uma nova arte para os crachás e assim que estiver pronta
enviaremos. O envio deve ocorrer no começo do ano. Já sobre cédula de identidade e carteira marrom você deve entrar em contato com o setor de
registros: Fone: (48) 3298-5925 ou profissionais@crfsc.gov.br Att, CRFSC

169/2019 Ana Paula Nazario 28/10/2019 Gostaria  de  solicitar  um  novo  crachá  de
identificaçao,  pois  o  mesmo partiu  ao  meio.
Como faço para solicitar? Aguardo retorno

29/10/2019 Bom dia Ana Paulo, Já marcamos aqui para reenviar o crachá a você! Estamos fazendo uma nova arte para os crachás e assim que estiver pronta
enviaremos. O envio deve ocorrer no começo do ano. Att, CRFSC

168/2019 LIAMARA UTZIG CALDAS 11/10/2019

Boa tarde, venho através deste solicitar uma
certidão  que  estou  habilitada  a  exercer  a
atividade  de  farmácia  estética,  para
apresentação  na  Vigilância  sanitária  de
Chapecó-SC  onde  exerço  minha  função.
Atenciosamente Liamara Utzig Caldas

15/10/2019
Bom  dia  Liamara,  Para  você  obter  esta  cert idão  você  deve  entrar  em  nosso  portal  onde  tem  todas  as  informações:
http://crfsc.gov.br/profissionais/apostilamento-de-habilitacaoespecializacao/ Ou entrar em contato diretamente com o setor de registro para mais
informações: (48) 3298-5925 Att, CRFSC

167/2019 Larissa Gervasoni 07/10/2019 boa tarde, os documentos foram enviados e as
taxas pagas, esta tudo certo com o meu crf?

08/10/2019
Prezado(a),  Sua demanda foi  redirecionada para o setor de registro. Aguarde que em breve estará recebendo uma resposta por e-mail.  Para
acompanhamento caso seja urgente, os contatos são: pela url "http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/" ou pelo fone "048 3298.5925".
Att. Gestão de AI.

166/2019 JULINA VANESCA
HOFSTATTER 04/10/2019 Bom dia ...eu conclui as palestras do dia 27 e

28  de  setembro  e  gostaria  de  saber  quem
mandara o certificado??

04/10/2019 Prezado(a), Os certificados disponíveis foram agendados para serem enviados ainda hoje no e-mail informado através de um outro disparo. Se não
receber até o final do dia, verifique, se o mesmo não encontra-se no box de spam de sua caixa de e-mail. Att. Depto de Informática

 



165/2019 Alessandro Luiz Bolson 03/10/2019

Boa  tarde,  pode  ser  que  tenha  tentado  da
forma errada; não consegui acessar o local no
site  onde  solicito  a  senha  para  escolha  de
conselheiros, e também não recebi por correio,
minha  documentação  esta  a  caminho  da
seccional  norte,  com  previsão  de  chegada
amanhã  (04/10),  mas  gostaria  de  adiantar
esses processos de cadastro e me ambientar
com o site então peço se é possível enviar por
esse caminho.

04/10/2019
Boa  tarde  Sr/Srª  ,  Caso  você  não  tenha  recebido  pelos  correios  a  carta-senha,  por  favor  entre  no  ícone  na  parte  de  cima  da  tela  em
www.votafarmaceutico.org.br na opção “RECUPERAR SENHA”. É preciso digitar o CPF para localização do seu registro profissional.  A senha
provisória será enviada para o e-mail que está cadastrado na base de dados do Colégio Eleitoral após a Confirmação Positiva. Após o recebimento
acesse o site https://www.votafarmaceutico.org.br e escolha a opção "Trocar Senha”. Att, Departamento de Informática

 


