
 

Data:

27/08/2015

INFORMAÇÃO nº: 002 Solicitação nº: 002
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:

Inexigibilidade de Licitação.  Contratação de uso de sistema de informática,  manutenção e 
atualização do SISCON

INEX 002/2015

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.  002,  
datada de  27/08/2015 e oriunda da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste  
expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Contratação de empresa para manutenção do 
sistema SISCON, em utilização ampla pelo CRF/SC, como cobranças, fiscalização, registros, processos, 
etc”

Ocorre que, no caso em tela, a realização de licitação se mostra inexigível, pois trata-se de uso 
de sistema de informática, manutenção e atualização do SISCON, programa já utilizado pelo CRF/SC há 
vários  anos,  e  padronizado pelo  Conselho Federal  de  Farmácia,  que  é  de  propriedade  exclusiva da 
Contratada, conforme documentação anexa,.  

Essa possibilidade é prevista na Lei N. 8.666/93, art. 25, caput, onde são tratados os casos em 
que a licitação é considerada como inexigível.  A despesa constitui-se do montante de R$ 2.142,54 (dois 
mil cento e quarenta e dois reais e  cinquenta e quatro centavos) mensais.

Não resta dúvida que tal contratação faz-se necessária para darmos continuidade no serviço 
de gerenciamento dos dados de todos os farmacêuticos do Estado, função principal 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      : 002/2015 - INEX
NOME DO CREDOR   : FERREIRA E PIMENTA LTDA – SISPROG INFORMÁTICA
CNPJ/CPF : 02.639.064/0001-62
ENDEREÇO : AV. OESTE Nº 562, QUADRA 119 LOTE 62 – SETOR COMERCIAL – GOIANIA/GO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 2.142,54 (dois mil cento e quarenta e dois reais e  cinquenta e quatro centavos) 

mensais.

De acordo.
Concordo e homologo.

Em,          /        / 2015
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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