
 

Data:

20/08/2012

INFORMAÇÃO nº: 028 Solicitação nº: 028
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

ASSUNTO:
Contratação de empresa especializada em realização de concurso público.

DL  028/2012

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93, Art 24, XIII

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 no. 028/2011, datada de 20/08/2012 e 
oriunda da Assessoria Técnica, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Contratação de empresa para Planejamento e Execução de 
Concurso Público para provimento de vaga e cadastro de reservas ao quadro de funcionários do CRF/SC.  ”  .

Diante  da  necessidade  do  CRF/SC  para  realização  do  concurso  público,  optou-se,  com  base  legal 
anotado no parecer jurídico 064/2012, a contratação de uma empresa especializada e caracterizada como instituição 
de ensino e sem fins lucrativos sem fins lucrativos com capacidade técnica para realização deste certame.

Assim, o contrato gerou um convênio vantajoso e não oneroso ao CRF/SC, bastando apenas o valor das 
taxas de inscrições pagas diretamente para a instituição realizadora do concurso serem utilizadas para cobrir os 
custos. As vantagens do CRF/SC são muitas como: 1) Não onerosidade; 2) O CRF/SC não dispõe de estrutura e nem 
de pessoal especializado para tal certame; 3) A Atividade fim do CRF/SC caracteriza por não ter estrutura técnica e 
administrativa  para  realização  do  concurso;  4)  A instituição  realizadora  se  responsabiliza  por  toda  a  gerência,  
liberando o CRF/SC deste fim; 5) A lisura e credibilidade da instituição realizadora do certame favorece plenamente 
a segurança e integridade dos dados.

Não  resta  dúvida  que  a  contratação  desta  empresa  se  faz  necessária  e  reverterá  em  benefício  do  
desenvolvimento  da  atividade  fim  deste  Conselho,  culminando  com  a  obtenção  do  almejado  escopo  da 
Administração: a satisfação do interesse público.

No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2012

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2012

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



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista do contido nos autos,  fica dispensada de  licitação a despesa abaixo especificada,  com 

fundamento no inciso XIII do artigo 24, da Lei Federal nº. 8.666/93. Autorizo a realização da presente 

despesa:
N° DO PROCESSO      : 028/2011 - DL
NOME DO CREDOR   : IESES – Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul
CNPJ/CPF : 01.249.290/0001-74
ENDEREÇO : Florianópolis/SC

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

De acordo.
Concordo e homologo.

Em, _____/______/2012
Hortência Salett Muller Tierlig

Presidente do CRF/SC.
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