
 

Data:

31/07/2015

INFORMAÇÃO nº: 003 Solicitação nº: 003
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO: 
Aquisição de licença para utilização de sistema de Controle de Processos Jurídicos – CPJ-3C, 
fornecido pela Empresa Preâmbulo Informática – Ltda.

INEX 003/2015

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

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 N. 003, datada 
de 31/07/2015 e oriunda do Departamento Jurídico do CRF/SC, devidamente autorizada, e, ao fim, sugerir 
o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Aquisição de licença para utilização de sistema 
de controle de processos jurídicos CPJ-3C (já utilizado pelo Departamento Jurídico do CRF/SC), para 06 
(seis) usuários simultâneos, fornecido pela Empresa Preâmbulo Informática – Ltda, única detentora desse 
produto,  conforme  atestado  de  exclusividade  emitido  pela  Associação  das  Empresas  Brasileiras  de 
Tecnologia da Informação – ASSESPRO Regional Paraná” (documentação anexa ao processo).

Conforme prevê a Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso I, a licitação é considerada como inexigível, 
quando a aquisição de um produto é feita com empresa ou representante comercial exclusivo, devendo a 
comprovação  de  exclusividade  ser  feita  através  de  atestado  fornecido  pelo  Sindicato,  Federação  ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

A despesa constitui-se no valor mensal de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais).

Não  resta  dúvida  que  tal  contratação  faz-se  necessária  para  darmos  continuidade  aos 
trabalhos  do  Departamento  Jurídico,  visto  que  o  programa  CPJ-3C  é  fundamental  na  análise  e 
armazenamento de dados dos processos jurídicos, e sua migração para outro sistema poderia acarretar a 
perda dessas informações, sendo prejudicial ao andamento das atividades desta Autarquia.

No entanto, à consideração superior.
Em,          /        / 2015

De acordo.
Concordo e homologo.
Em,          /        / 2015

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



DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

À vista do contido nos autos, e com base no art. 25, Caput, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, com suas modificações, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência  

do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal, autorizo a realização da presente despesa:
N° DO PROCESSO      : 003/2015 - INEX
NOME DO CREDOR   : PREÂMBULO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF : 81.053.092/0001-70
ENDEREÇO : RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 146 (1º, 2º E 3º ANDAR) – CENTRO – CURITIBA/PR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA : DESPESA CORRENTE
ELEMENTO DE DESPESA : 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008  -  SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  E 

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
VALOR em R$ : R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) mensais.

De acordo.
Concordo e homologo.

Em,          /        / 2015
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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