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Considerando o interesse da Administração, o interesse público e a necessidade 

imperiosa do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região e conforme decidido pela 

Diretoria Executiva do CREF7/DF,

por dispensa de licitação, 

especificações do Termo de Referência

deste Processo de Dispensa de 

1DOC TECNOLOGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 

19.625.833/0001-76, com sede na 

ANDAR 1, BAIRRO CACHOEIRA DO BOM JESUS

suporte de Plataforma W

aperfeiçoamento da comunicação interna

administrativos em geral. 

 

 Brasília, 26 de outubro

 

 

 

 

 

Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região

AUTORIZAÇÃO 

Considerando o interesse da Administração, o interesse público e a necessidade 

imperiosa do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região e conforme decidido pela 

CREF7/DF, AUTORIZO a realização da presente 

licitação, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021 e 

Termo de Referência cujo texto e respectivos anexos 

Dispensa de Licitação nº 009/2021, tendo como CONTRATADA 

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 

, com sede na AV LUIZ BOITEUX PIAZZA, NÚMERO

CACHOEIRA DO BOM JESUS, FLORIANOPOLIS – SC,

suporte de Plataforma Web para Gestão de Documentos do CREF7/DF

aperfeiçoamento da comunicação interna e externa e da gestão de 

 

26 de outubro de 2021.  

 

PATRICK NOVAES AGUIAR 
PRESIDENTE 

CREF7/DF 

Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região 

CREF7/DF 

Dispensa 009/2021 

Considerando o interesse da Administração, o interesse público e a necessidade 

imperiosa do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região e conforme decidido pela 

a realização da presente contratação direta, 

Lei nº 14.133/2021 e nos termos das 

cujo texto e respectivos anexos passam a fazer parte 

CONTRATADA a empresa  

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 

NÚMERO 1302, LOTE 89, 

SC,  para implantação e 

Gestão de Documentos do CREF7/DF, visando o 

e da gestão de seus processos 


