
 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 157/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022 

 

1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, COM A ELABORAÇÃO, 

IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS PARA CARGOS DO QUADRO DE 

PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO 

MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 O presente Processo Licitatório tem como objeto a contratação de serviços 

especializados para a realização de processo seletivo simplificado destinado a prover 

vagas junto à Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Campos Novos, devido ao 

prazo do Processe Seletivo anterior, lançado em 2018, ter expirado. 

 Justifica-se a necessidade da contratação a fim de suprir vagas temporárias na 

Secretaria de Educação, nos moldes disciplinados pelo art. 37, inciso IX, da 

Constituição Federal e Lei Municipal n. 4.547/2019 que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público. A realização de processo seletivo é requisito legal para prover as funções 

temporárias necessárias à continuidade das atividades da Secretaria da Educação para o 

ano letivo de 2023. 

 A referida contratação se faz necessária considerando a demanda de serviços 

temporários existente na Secretaria, sendo a realização de processo seletivo requisito 

legal para a garantia dos princípios constitucionais que regem a administração pública, 

vislumbrando-se necessária a contratação de empresas com reconhecida eficiência para 

execução de todas as etapas do Processo Seletivo. 



 

 

3. DO FORNECEDOR E DA RAZÃO DA ESCOLHA 

 GEORGEO ALMEIDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 08.195.807/0001-39, estabelecida na Rua Duque de Caxias, nº 844, 

Centro, Joaçaba - SC, CEP 89600-000, foi selecionada para execução do objeto, em 

razão de cotações realizadas com fornecedores do ramo, restando a aquisição pelo 

menor valor cotado. 

Além disso, a empresa apresentou todos os documentos, válidos, conforme 

exigidos para o procedimento, estando em dia com sua regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme documentação acostada aos autos do processo. 

 

4. DO VALOR CONTRATADO 

No que se refere à justificativa do preço, foi devidamente precedido de cotação 

de preços, em consonância com o Art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, 

inciso III, ambos da Lei n. 8.666/93, considerando-se assim, o valor de mercado e 

compatibilidade para a prestação dos serviços. 

A empresa acima qualificada apresentou a proposta de preço, conforme tabela 

abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNID. VALOR ANUAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO 

E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA 

PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO, COM A ELABORAÇÃO, 

IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS PARA 

CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA, DO MUNICIPIO DE CAMPOS 

NOVOS/SC. 
 

01 UN R$ 15.980,00 

 

 

 



 

 

5. DOS CARGOS DO PROCESSO SELETIVO  

 

O processo seletivo será realizado para os seguintes cargos, todos de ensino 

superior: 

• Secretário Escolar – Cadastro de Reserva; 

• Professor Regente de Educação Infantil – Cadastro de Reserva; 

• Professor Adjunto de Educação Infantil – Cadastro de Reserva; 

• Professor Matemática – Cadastro de Reserva; 

• Professor Língua Portuguesa - Cadastro de Reserva; 

• Professor Artes - Cadastro de Reserva; 

• Professor Inglês - Cadastro de Reserva; 

• Professor Geografia - Cadastro de Reserva; 

• Professor Educação Especial - Cadastro de Reserva; 

• Professor História - Cadastro de Reserva; 

• Professor Educação Física - Cadastro de Reserva; 

• Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Cadastro de Reserva; 

• Professor Ciências - Cadastro de Reserva; 

• Professor Espanhol - Cadastro de Reserva; 

• Nutricionista – Educação - Cadastro de Reserva; 

• Assistente Social – Educação - Cadastro de Reserva; 

• Psicólogo – Educação - Cadastro de Reserva; 

• Orientador Escolar - Cadastro de Reserva; 

• Supervisor Escolar - Cadastro de Reserva; 

• Administrador Escolar - Cadastro de Reserva; 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 Caso seja necessário ao atendimento dos custos desta contratação correrão por 

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 



 

 

Orgão Departamento de Educação do Ensino Infantil – Pré Escolar 

Unidade Educação 

Proj/Ativ Manutenção do Ensino Infantil – Pré Escolar 

Despesa 54 3.3.90.00.00 / 0.1.36.0036 

 

 

7. FUNDAMENTO LEGAL 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à 

regra, as Dispensas de Licitações.  

Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 24, 

inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de 

licitação:  

Art. 24. É dispensável a licitação: 

[...] 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez; 

[...] 

 

O art. 23, inciso II, alínea “a” menciona os valores: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 

artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 

em vista o valor estimado da contratação: 

[...] 

II - Para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  

[...] 

 

Por fim cumpre informar, o valor atualizado do limite para a dispensa em 

questão, de acordo com o decreto 9.412/2018, art. 1, inciso II, alínea “a”: 

 

 

[...] 

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 



 

 

[...]  

II - Para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

a) Na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 

reais); 

[...] 

 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de assinatura. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES SPCART ZANATTA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 


