
 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2020 

 

1 – DO OBJETO 

1.1. Contratação da FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

SOCIOECONÔMICOS - FEPESE, para a elaboração, realização e operacionalização 

de certames de CONCURSO PÚBLICO e PROCESSO SELETIVO, visando 

preenchimento de vagas atuais de cargos do Plano de Cargos e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Campos Novos. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

2.1. DA DISPENSA: 

2.1.1. O presente Processo Licitatório tem como objeto a contratação de serviços 

especializados para a realização de certames de Concurso Público e de Processo 

Seletivo destinado a prover a contratação de servidores públicos que integrarão os 

quadro de pessoal do poder executivo municipal de Campos Novos – SC em caráter 

permanente e temporário, o que justifica o enquadramento no art. 24, XIII, da Lei 

8.666/93, haja vista que se trata de contratação de entidade de ensino que possui corpo 

técnico de elevada titulação, possuindo desta forma extrema capacidade técnica na 

elaboração/correção das provas e julgamento de recursos, bem como reconhecida pela 

idoneidade, adjetivo este importante neste tipo de processo de seleção.  

 

2.2. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

2.2.1. Conforme estatuto social da FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 83.566.299/0001-73, o objeto da referida contratação é condizente com os 

objetivos da instituição, pois é entidade sem fins lucrativos e possui infraestrutura 

laboratorial e nível técnico e científico capaz de atender a demanda do Município. Além 



 

 

disso, tem excelente reputação ética profissional. Ainda há de se destacar a necessidade 

de contratação de empresa/entidade com reputação ilibada, pois para a prestação deste 

serviço há extrema preocupação com o sigilo das questões/gabaritos, bem como, com 

relação à competência dos profissionais que elaborarão as provas – as quais devem 

selecionar os candidatos mais bem preparados. 

 

3 – DA ENTIDADE CONTRATADA 

3.1. FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

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

83.566.299/0001-73, estabelecida na Rua Campus Universitário - Trindade, 

Florianópolis - SC, CEP 88040-900, representada neste ato pelo seu Presidente da 

Diretoria Executiva, Senhor MAURO DOS SANTOS FIUZA, inscrito no CPF de o nº 

029.958.169-15 e RG nº 89955 (SSP/SC). 

 

4 – DO VALOR CONTRATADO 

4.1. A remuneração contratada será feita com valores arrecadados das incrições no 

concurso, sendo:  

 Até 250 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 235.240,00 (duzentos e trinta e cinco 

mil, duzentos e quarenta reais). 

 De 251 a 500 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e 

quatro mil e oitocesntos reais). 

 De 501 a 750 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 254.360,00 (duzentos e cinquenta e 

quatro mil, trezentos e sessenta reais). 

 De 751 a 1.000 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 263.920,00 (duzentos e sessenta e três 



 

 

mil, novecentos e vinte reais). 

 De 1.001 a 1.250 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 273.480,00 (duzentos e setenta e três 

mil, quatrocentos e oitenta reais). 

 De 1.251 a 1.500 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 283.040,00 (duzentos e oitenta e três 

mil e quarenta reais). 

 De 1.501 a 1.750 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 292.600,00 (duzentos e noventa e dois 

mil e seiscentos reais). 

 De 1.751 a 2.000 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 307.410,00 (trezentos e sete mil, 

quatrocentos e dez reais). 

 De 2.001 a 2.250 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 322.220,00 (trezentos e vinte e dois 

mil, duzentos e vinte reais). 

 De 2.251 a 2.500 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 337.030,00 (trezentos e trinta e sete 

mil e trinta reais) 

 De 2.501 a 2.750 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 351.840,00 (trezentos e cinquenta e 

um mil, oitocentos e quarenta reais). 

 De 2.751 a 3.000 inscrições homologadas, somando-se as incrições de ambos os 

certames, a remuneração será fixa no valor de R$ 366.650,00 (trezentos e sessenta e seis 

mil, seiscentos e cinquenta reais). 

 No caso das receitas com as inscrições serem inferiores ao valor de R$ 

366.650,00 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais), a diferença 

será suportada com recursos da Secretaria de Planejamento. 



 

 

 Acima de 3.000 inscritos além do valor de R$ 366.650,00 (trezentos e sessenta e 

seis mil, seiscentos e cinquenta reais) será pago mais R$ 80,00 (oitenta reais) por 

inscriçao homologada, a ser suportada também como as receitas advindas das inscrições 

dos candidatos ou, sendo insuficientes, pela seguinte dotação orçamentária:  

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Caso seja necessário ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

Orgão Gabinete do Prefeito 

Unidade Gabinete do Prefeito 

Proj/Ativ Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 

Despesa 04 33.90.39.99.00.00.00 

 

Orgão Secretaria de Transporte, Obras e Urbanismo 

Unidade Departamento de Manutenção de Apoio Operacional 

Proj/Ativ Manutenção das Atividades de Coordenadorias e Atividades 

Despesa 130 33.90.39.99.00.00.00 

 

Orgão Fundação Cultural Camponovense 

Unidade Fundação Cultural Camponovense 

Proj/Ativ Manutenção das Atividades da Fundação Cultural 

Despesa 03 33.90.39.99.00.00.00 

 

Orgão Fundo Municipal de Assistência Social 

Unidade Fundo Municipal de Assistência Social 

Proj/Ativ Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

Despesa 07 33.90.39.99.00.00.00 

 



 

 

Orgão Fundo Municipal de Saúde 

Unidade Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 

Proj/Ativ Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 

Despesa 39 33.90.39.99.00.00.00 

Eventuais sobras de receitas pertencerão a Secretaria de Planejamento. 

 

6 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

6.1. Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

introduzidas pela Lei 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso XIII. 

 

7 – DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO 

7.1. Os valores a serem pagos pelos candidatos, para o concurso público, a título de 

inscrição, serão de:  

R$ 60,00 (sessenta reais), para os cargos de Nível Fundamental. 

R$ 80,00 (oitenta reais), para os cargos de Nível Médio/Técnico.  

R$ 100,00 (cento reais), para os cargos de Nível Superior. 

 

 

Campos Novos - SC, em 27 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

PREFEITO MUNICIPAL 


