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PROCESSO LICITATÓRIO N° 69/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS N° 69/2020 
 
1. OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES 

1.1 Constitui objeto da presente dispensa de licitação a contratação de empresa de assessoria técnica para realização 
de processo seletivo para o provimento de cadastro reserva de cargos e empregos públicos pertencentes à 
administração pública direta e indireta, incluindo todas as etapas dos certames, como preparação, elaboração, 
confecção e aplicação de provas teórica e prática, processamento de recursos e resultado, elaboração de relatórios 
dentre outros serviços relacionados. 
1.2 Deverão estar previstos os seguintes cargos: 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em 

R$ 

Tipo de 

Prova 

01 Enfermeiro (Nível XVIII-A) 

Portador de Certificado de Conclusão de Curso 

Superior na área de Enfermagem, com registro 

no Órgão Fiscalizador da Profissão. 

CR - 20h 1.905,95 O 

02 Medico Geral 
Comunitário (Emprego 
Público) 

Habilitação legal para o exercício da profissão 
de Médico e Registro no Conselho Regional de 

Medicina de Santa Catarina 

CR - 20h 7.017,67 O 

03 Medico Geral 
Comunitário (Emprego 
Público) 

Habilitação legal para o exercício da profissão 
de Médico e Registro no Conselho Regional de 

Medicina de Santa Catarina 

CR - 40h 14.290,77 O 

04 
Professor II (Nível M-I-B-

01) 

Formação em curso superior de graduação, de 

licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento 

específicas do currículo, com complementação 

pedagógica, nos termos de legislação vigente. 

CR - 20h 

1.263,18 
+ Comp. 

Piso 
Magistério 

de R$ 
179,89 

 

O, T 

05 
Professor II (Nível M-I-C-

01) 

Formação em curso superior de graduação, de 

licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento 

específicas do currículo, com complementação 

pedagógica, nos termos de legislação vigente. 

CR - 40h 

2.526,36  

+ Comp. 
Piso 

Magistério 
de R$ 
359,79  

 

O, T 

06 
Professor de Educação 

Física (Nível M-I-B-01) 

Formação em Curso Superior de Licenciatura 

Plena em Educação Física. 
CR - 20h 

1.263,18 
 

+ Comp. 
Piso 

Magistério 
de R$ 
179,89 

 

O,T  

 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OU TÉCNICO: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em 

R$ 

Tipo de 

Prova 

07 
Atendente de Educação 

Infantil (Nível IV-01) 

Portador de Certificado de Conclusão de Curso 

de Ensino Médio. 
CR - 40h 1.132,40 O 
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08 
Técnico de Enfermagem 

(Nível XVIII-AA) 

Portador de Certificado de Conclusão de Curso 

de Nível Médio Técnico, com registro no Órgão 

Fiscalizador da Profissão. 

CR - 40h 1.640,00 O 

 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL OU ALFABETIZADO: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em R$ 

Tipo de 

Prova 

09 

Agente Comunitário de 

Saúde (Emprego 

Público) 

Conclusão de Ensino Fundamental + residir na 

área da comunidade em que atuar desde a data 

da publicação do edital do processo seletivo; e, 

haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada. 

CR - 40h 

1.372,77 + 

complemento 

piso salarial 

de R$ 177,23 

O 

10 

Atendente de 

Consultório Dentário – 

PSF (Emprego Público) 

Conclusão do Ensino fundamental e de curso de 

Atendente de Consultório Dentário, com registro 

no CRO-SC. 

CR - 40h 1.640,00 O 

11 
Auxiliar de Serviços 

Gerais (Nível I-01) 

Portador de Certificado de Conclusão das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. 
CR - 40h 

1.020,75 + 

complemento 

salário 

mínimo de 

R$ 24,25 

O 

12 Motorista (Nível XVI-01) 

Portador de  Certificado  de  Conclusão  das  

Séries  Iniciais  do Ensino Fundamental e 

Carteira de habilitação Categoria "D" e 

comprovada experiência na área de atuação. 

CR - 44h 1.515,21 O, P 

13 

Operador de 

Equipamentos (Nível 

XIX-01) 

Portador  de  Certificado de Conclusão das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Carteira 

de habilitação Categoria "C" e comprovada 

experiência na área de atuação. 

CR - 44h 1.802,28 O, P 

 
1.3 De acordo com o art. 30 e incisos do Decreto n. 3201/2018, o valor das taxas de inscrições será: 
a) R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de 3º ou nível superior; 
b) R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de 2º ou nível médio; e 
c) R$ 20,00 (vinte reais) para os cargos de 1º ou ensino fundamental. 
 
1.4 São obrigações da Contratada: 
a) elaboração de instrumentos normativos – Edital do Processo Seletivo; 
b) viabilização de inscrições pela Internet, com a emissão de boleto bancário de inscrição de forma on-line, com o 
crédito dos valores diretamente na conta fornecida pelo Município (Banco do Brasil, Agência 1478-8, Conta Corrente 
3635-8) – ou em conta alternativamente criada e homologada pelo Banco indicado. 
c) emissão e disponibilização de cartões de confirmação de inscrição via internet; 
d) elaboração, impressão, aplicação e correção, das provas objetivas, provas de títulos e provas práticas (sendo que 
as provas devem possuir questões inéditas que atendam o grau de escolaridade das vagas); 
e) treinamento e pagamento de equipe local para fiscalização das provas; 
f) processamento e entrega de listagens e resultados; 
g) fornecimento de dados e instrumentos legais para análise e julgamento de eventuais recursos interpostos pelos 
candidatos nas diversas etapas de realização do Seletivo; 
h) divulgação de todos os demais atos do Seletivo, conforme orientações legais, garantindo o amplo conhecimento 
público do certame, através de site particular da empresa contratada; 
i) listagem da classificação para homologação; 
j) emissão de relatório final, em planilha excel, para fornecimento de informações ao TCE-SC; 

h) além das demais obrigações previstas na proposta da empresa da contratada, que integra esta dispensa. 
1.5 São obrigações da CONTRATANTE: 

http://www.ascurra.sc.gov.br/
mailto:compras@ascurra.sc.gov.br


MUNICÍPIO DE ASCURRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 
 
 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 
ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: compras@ascurra.sc.gov.br 

a) nomear, através de ato do Prefeito, a Comissão do Processo Seletivo; 
b) informar sobre cargos e vagas que serão objeto do Processo Seletivo; 
c) facilitar os contatos da contratada com autoridades e instituições locais com vistas à perfeita organização do 
certame; 
d) disponibilizar escolas da rede de ensino municipal/estadual para realização das provas em suas dependências; 
e) divulgar o Processo Seletivo, conforme orientações legais, pelos meios de comunicação que julgar conveniente, de 
modo a garantir o amplo conhecimento público do certame; 
f) providenciar a publicação, na imprensa oficial, dos atos que, por determinação legal, devam ser divulgados. 
1.6 Estão previstos 70 (setenta) dias úteis para o desenvolvimento de todo o projeto. Esse prazo terá início a partir da 
assinatura do contrato e poderá ser prorrogado desde que devidamente justificado com aceitação da autoridade 
superior. 
 
2. CONTRATADA 

2.1 EMPRESA: SCHEILA APARECIDA WEISS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 
26.068.753/0001-22, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 471, Bairro Imigrantes, Timbó (SC), CEP 89.120-000. 
2.2 A contratada apresentou todas as certidões válidas (Municipal, Estadual, União/INSS, FGTS, Trabalhista e 
Falência), conforme consta em anexo nos autos deste processo. Apresentou ainda o contrato social, certidão 
simplificada, alvará de funcionamento em dia, certidão de regularidade do Conselho Regional de Administração de 
Santa Catarina, declaração de que não emprega menor nem servidores públicos. 
 
3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 O valor total contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
3.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a homologação do evento, em parcela única, mediante 
apresentação de nota fiscal ao Setor de Compras e Licitações. 
 
4. ORÇAMENTO 

4.1 As despesas decorrentes deste processo serão por conta das seguintes dotações orçamentárias do exercício de 
2020 e a respectiva para 2021: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 134 03 001 2002 333900000000000 333903905000000 0100000 

 
5. JUSTIFICATIVA 

A presente Dispensa de Licitação está sendo realizada tendo em vista a necessidade do Município de Ascurra 
contratar empresa para a prestação de assessoria técnica para a realização de processo seletivo, visando criar 
cadastro reserva para outros cargos em que haja necessidade de contratação temporária em períodos sazonais ou 
em casos de substituição de servidores afastados por motivos legais. 
 
Com isso, decidiu-se por contratar diretamente a empresa SCHEILA APARECIDA WEISS, que dentre todos os 
orçamentos apresentados teve seu preço classificado entre os três menores, considerado preço de mercado, não 
ultrapassando a presente dispensa os R$ 50.000,00 previstos na Lei 14.065/2020, requisito essencial para a 
contratação direta.  
 
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

6.1 A dispensa se justifica legalmente pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c art. 1º, inciso I, alínea B da Lei Federal 
n. 14.065/2020. 
 
7. VIGÊNCIA 

7.1 O contrato firmado entre as partes terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato,  
encerrando-se com a prestação dos serviços e o pagamento total do valor previsto no contrato, após o qual será 
rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial. 
 
Ascurra, 15 de dezembro de 2020.  
 
Comissão de Licitação (equipe técnica): 
 

 
 

_________________ 
Juliana Fistarol 

Presidente 
 

_________________ 
Carolina Badalotti Fiamoncini 

Secretária 
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__________________ 
Ariane Cristine Polidoro 

Membro 
 

____________________ 
Mery Moser Pacheco 

Membro 

 
RECONHEÇO a presente dispensa de licitação à realização do objeto supra mencionado com a empresa 

SCHEILA APARECIDA WEISS ME, com fundamento no inciso II, do art. 24, da Lei n. 8.666/1993 e nos 
fatos e fundamentos de direitos expostos neste Processo de Dispensa de Licitação. 
 

___________________ 
SOLANGE MARIA LOURENÇO 

Secretária de Administração e Planejamento 

 
 
Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO a presente DISPENSA 

DE LICITAÇÃO. 
 
Ascurra, 15 de dezembro de 2020.  
 

___________________ 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 

Prefeito Municipal 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 69/2020 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES 

1.1 Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de empresa de assessoria técnica para 
realização de processo seletivo para o provimento de cadastro reserva de cargos e empregos públicos 
pertencentes à administração pública direta e indireta, incluindo todas as etapas dos certames, como 
preparação, elaboração, confecção e aplicação de provas teórica e prática, processamento de recursos e 
resultado, elaboração de relatórios dentre outros serviços relacionados. 
1.2 Deverão estar previstos os seguintes cargos: 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em 

R$ 

Tipo de 

Prova 

01 
Enfermeiro (Nível 

XVIII-A) 

Portador de Certificado de Conclusão de 

Curso Superior na área de Enfermagem, 

com registro no Órgão Fiscalizador da 

Profissão. 

CR - 20h 1.905,95 O 

02 Medico Geral 
Comunitário 
(Emprego Público) 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Médico e Registro no 

Conselho Regional de Medicina de Santa 
Catarina 

CR - 20h 7.017,67 O 

03 Medico Geral 
Comunitário 
(Emprego Público) 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Médico e Registro no 

Conselho Regional de Medicina de Santa 
Catarina 

CR - 40h 14.290,77 O 

04 
Professor II (Nível M-I-

B-01) 

Formação em curso superior de 

graduação, de licenciatura plena ou outra 

graduação correspondente a áreas de 

conhecimento específicas do currículo, 

com complementação pedagógica, nos 

termos de legislação vigente. 

CR - 20h 

1.263,18 
+ Comp. 

Piso 
Magistério 

de R$ 
179,89 

 

O, T 

05 
Professor II (Nível M-I-

C-01) 

Formação em curso superior de 

graduação, de licenciatura plena ou outra 

graduação correspondente a áreas de 

conhecimento específicas do currículo, 

com complementação pedagógica, nos 

termos de legislação vigente. 

CR - 40h 

2.526,36  

+ Comp. 
Piso 

Magistério 
de R$ 
359,79  

 

O, T 

06 

Professor de 

Educação Física 

(Nível M-I-B-01) 

Formação em Curso Superior de 

Licenciatura Plena em Educação Física. 
CR - 20h 

1.263,18 
 

+ Comp. 
Piso 

Magistério 
de R$ 
179,89 

 

O,T  

 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OU TÉCNICO: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas Vagas Carga 

Horária 

Vencimento 

Mensal em 
Tipo de 
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PNE Semanal R$ Prova 

07 

Atendente de 

Educação Infantil 

(Nível IV-01) 

Portador de Certificado de Conclusão de 

Curso de Ensino Médio. 
CR - 40h 1.132,40 O 

08 

Técnico de 

Enfermagem (Nível 

XVIII-AA) 

Portador de Certificado de Conclusão de 

Curso de Nível Médio Técnico, com registro 

no Órgão Fiscalizador da Profissão. 

CR - 40h 1.640,00 O 

 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL OU ALFABETIZADO: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em R$ 

Tipo 

de 

Prova 

09 

Agente Comunitário 

de Saúde (Emprego 

Público) 

Conclusão de Ensino Fundamental + 

residir na área da comunidade em que 

atuar desde a data da publicação do edital 

do processo seletivo; e, haver concluído, 

com aproveitamento, curso introdutório de 

formação inicial e continuada. 

CR - 40h 

1.372,77 + 

complemento 

piso salarial 

de R$ 177,23 

O 

10 

Atendente de 

Consultório Dentário 

– PSF (Emprego 

Público) 

Conclusão do Ensino fundamental e de 

curso de Atendente de Consultório 

Dentário, com registro no CRO-SC. 

CR - 40h 1.640,00 O 

11 
Auxiliar de Serviços 

Gerais (Nível I-01) 

Portador de Certificado de Conclusão das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
CR - 40h 

1.020,75 + 

complemento 

salário 

mínimo de 

R$ 24,25 

O 

12 
Motorista (Nível XVI-

01) 

Portador de  Certificado  de  Conclusão  

das  Séries  Iniciais  do Ensino 

Fundamental e Carteira de habilitação 

Categoria "D" e comprovada experiência 

na área de atuação. 

CR - 44h 1.515,21 O, P 

13 

Operador de 

Equipamentos (Nível 

XIX-01) 

Portador  de  Certificado de Conclusão das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

Carteira de habilitação Categoria "C" e 

comprovada experiência na área de 

atuação. 

CR - 44h 1.802,28 O, P 

 
1.3 De acordo com o art. 30 e incisos do Decreto n. 3201/2018, o valor das taxas de inscrições será: 
a) R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de 3º ou nível superior; 
b) R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de 2º ou nível médio; e 
c) R$ 20,00 (vinte reais) para os cargos de 1º ou ensino fundamental. 
 
1.4 São obrigações da Contratada: 
a) elaboração de instrumentos normativos – Edital do Processo Seletivo; 
b) viabilização de inscrições pela Internet, com a emissão de boleto bancário de inscrição de forma on-
line, com o crédito dos valores diretamente na conta fornecida pelo Município (Banco do Brasil, Agência 
1478-8, Conta Corrente 3635-8) – ou em conta alternativamente criada e homologada pelo Banco 
indicado. 
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c) emissão e disponibilização de cartões de confirmação de inscrição via internet; 
d) elaboração, impressão, aplicação e correção, das provas objetivas, provas de títulos e provas práticas 
(sendo que as provas devem possuir questões inéditas que atendam o grau de escolaridade das vagas); 
e) treinamento e pagamento de equipe local para fiscalização das provas; 
f) processamento e entrega de listagens e resultados; 
g) fornecimento de dados e instrumentos legais para análise e julgamento de eventuais recursos 
interpostos pelos candidatos nas diversas etapas de realização do Seletivo; 
h) divulgação de todos os demais atos do Seletivo, conforme orientações legais, garantindo o amplo 
conhecimento público do certame, através de site particular da empresa contratada; 
i) listagem da classificação para homologação; 
j) emissão de relatório final, em planilha excel, para fornecimento de informações ao TCE-SC; 
h) além das demais obrigações previstas na proposta da empresa da contratada, que integra esta 
dispensa. 
1.5 São obrigações da CONTRATANTE: 
a) nomear, através de ato do Prefeito, a Comissão do Processo Seletivo; 
b) informar sobre cargos e vagas que serão objeto do Processo Seletivo; 
c) facilitar os contatos da contratada com autoridades e instituições locais com vistas à perfeita 
organização do certame; 
d) disponibilizar escolas da rede de ensino municipal/estadual para realização das provas em suas 
dependências; 
e) divulgar o Processo Seletivo, conforme orientações legais, pelos meios de comunicação que julgar 
conveniente, de modo a garantir o amplo conhecimento público do certame; 
f) providenciar a publicação, na imprensa oficial, dos atos que, por determinação legal, devam ser 
divulgados. 
1.6 Estão previstos 70 (setenta) dias úteis para o desenvolvimento de todo o projeto. Esse prazo terá 
início a partir da assinatura do contrato e poderá ser prorrogado desde que devidamente justificado com 
aceitação da autoridade superior. 
 
2. CONTRATADA 

2.1 EMPRESA: SCHEILA APARECIDA WEISS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 
26.068.753/0001-22, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 471, Bairro Imigrantes, Timbó (SC), CEP 
89.120-000. 
 
3. DO VALOR 

3.1 O valor total contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
 
4. DAS JUSTIFICATIVAS 

A presente contratação está sendo realizada tendo em vista a necessidade do Município de Ascurra 
contratar empresa para a prestação de assessoria técnica para a realização de processo seletivo, visando 
criar cadastro reserva para outros cargos em que haja necessidade de contratação temporária em 
períodos sazonais ou em casos de substituição de servidores afastados por motivos legais. 
 
Com isso, decidiu-se por contratar diretamente a empresa SCHEILA APARECIDA WEISS, que dentre 
todos os orçamentos apresentados teve seu preço classificado entre os três menores, considerado preço 
de mercado, não ultrapassando a presente dispensa os R$ 50.000,00 previstos na Lei 14.065/2020, 
requisito essencial para a contratação direta.  
 
A dispensa se justifica legalmente pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c art. 1º, inciso I, alínea B da Lei 
Federal n. 14.065/2020. 
 
5. DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a homologação do evento, em parcela 
única, mediante apresentação de nota fiscal ao Setor de Compras e Licitações. 
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias 
do exercício de 2020 e a respectiva para 2021: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 134 03 001 2002 333900000000000 333903905000000 0100000 
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7. DA VIGÊNCIA 

7.1 A contratação terá vigência pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
encerrando-se com a prestação dos serviços e o pagamento total do valor previsto no contrato, após o 
qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou 
extrajudicial. 
 
Ascurra, 15 de dezembro de 2020.  
 

 

___________________ 
SOLANGE MARIA LOURENÇO 

Secretária de Administração e Planejamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ascurra.sc.gov.br/
mailto:compras@ascurra.sc.gov.br


MUNICÍPIO DE ASCURRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 
 
 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 
ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: compras@ascurra.sc.gov.br 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 69/2020 
ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __/2020 

 
 
Contrato que entre si celebram o Município de Ascurra, com endereço na Rua Benjamin Constant, 221, 
Ascurra (SC), inscrita no CNPJ sob n.º 83.102.772.0001-61, neste ato representado pelo PREFEITO 
MUNICIPAL, Senhor LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, e a empresa SCHEILA APARECIDA WEISS ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n. 26.068.753/0001-22, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 471, Bairro Imigrantes, 
Timbó (SC), CEP 89.120-000, neste ato representada pela Senhora Scheila Aparecida Weiss, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório n.º 69/2020, 
homologado em __/__/____, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei Nº 8666 de 
21/06/1993 e alterações posteriores, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:                                                      
                                                                             
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a assessoria técnica para realização de processo seletivo para o 
provimento de cadastro reserva de cargos e empregos públicos pertencentes à administração pública 
direta e indireta, incluindo todas as etapas dos certames, como preparação, elaboração, confecção e 
aplicação de provas teórica e prática, processamento de recursos e resultado, elaboração de relatórios 
dentre outros serviços relacionados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Deverão estar previstos os seguintes cargos: 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em 

R$ 

Tipo de 

Prova 

01 
Enfermeiro (Nível 

XVIII-A) 

Portador de Certificado de Conclusão de 

Curso Superior na área de Enfermagem, 

com registro no Órgão Fiscalizador da 

Profissão. 

CR - 20h 1.905,95 O 

02 Medico Geral 
Comunitário 
(Emprego Público) 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Médico e Registro no 

Conselho Regional de Medicina de Santa 
Catarina 

CR - 20h 7.017,67 O 

03 Medico Geral 
Comunitário 
(Emprego Público) 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão de Médico e Registro no 

Conselho Regional de Medicina de Santa 
Catarina 

CR - 40h 14.290,77 O 

04 
Professor II (Nível M-I-

B-01) 

Formação em curso superior de 

graduação, de licenciatura plena ou outra 

graduação correspondente a áreas de 

conhecimento específicas do currículo, 

com complementação pedagógica, nos 

termos de legislação vigente. 

CR - 20h 

1.263,18 
+ Comp. 

Piso 
Magistério 

de R$ 
179,89 

 

O, T 

05 
Professor II (Nível M-I-

C-01) 

Formação em curso superior de 

graduação, de licenciatura plena ou outra 

graduação correspondente a áreas de 

conhecimento específicas do currículo, 

com complementação pedagógica, nos 

termos de legislação vigente. 

CR - 40h 

2.526,36  

+ Comp. 
Piso 

Magistério 
de R$ 
359,79  

 

O, T 
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06 

Professor de 

Educação Física 

(Nível M-I-B-01) 

Formação em Curso Superior de 

Licenciatura Plena em Educação Física. 
CR - 20h 

1.263,18 
 

+ Comp. 
Piso 

Magistério 
de R$ 
179,89 

 

O,T  

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OU TÉCNICO: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em 

R$ 

Tipo de 

Prova 

07 

Atendente de 

Educação Infantil 

(Nível IV-01) 

Portador de Certificado de Conclusão de 

Curso de Ensino Médio. 
CR - 40h 1.132,40 O 

08 

Técnico de 

Enfermagem (Nível 

XVIII-AA) 

Portador de Certificado de Conclusão de 

Curso de Nível Médio Técnico, com registro 

no Órgão Fiscalizador da Profissão. 

CR - 40h 1.640,00 O 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL OU ALFABETIZADO: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 

Vagas 

PNE 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Mensal em R$ 

Tipo 

de 

Prova 

09 

Agente Comunitário 

de Saúde (Emprego 

Público) 

Conclusão de Ensino Fundamental + 

residir na área da comunidade em que 

atuar desde a data da publicação do edital 

do processo seletivo; e, haver concluído, 

com aproveitamento, curso introdutório de 

formação inicial e continuada. 

CR - 40h 

1.372,77 + 

complemento 

piso salarial 

de R$ 177,23 

O 

10 

Atendente de 

Consultório Dentário 

– PSF (Emprego 

Público) 

Conclusão do Ensino fundamental e de 

curso de Atendente de Consultório 

Dentário, com registro no CRO-SC. 

CR - 40h 1.640,00 O 

11 
Auxiliar de Serviços 

Gerais (Nível I-01) 

Portador de Certificado de Conclusão das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
CR - 40h 

1.020,75 + 

complemento 

salário 

mínimo de 

R$ 24,25 

O 

12 
Motorista (Nível XVI-

01) 

Portador de  Certificado  de  Conclusão  

das  Séries  Iniciais  do Ensino 

Fundamental e Carteira de habilitação 

Categoria "D" e comprovada experiência 

na área de atuação. 

CR - 44h 1.515,21 O, P 

13 

Operador de 

Equipamentos (Nível 

XIX-01) 

Portador  de  Certificado de Conclusão das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

Carteira de habilitação Categoria "C" e 

comprovada experiência na área de 

atuação. 

CR - 44h 1.802,28 O, P 

http://www.ascurra.sc.gov.br/
mailto:compras@ascurra.sc.gov.br


MUNICÍPIO DE ASCURRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 
 
 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 
ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: compras@ascurra.sc.gov.br 

2.2 De acordo com o art. 30 e incisos do Decreto n. 3201/2018, o valor das taxas de inscrições será: 
a) R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de 3º ou nível superior; 
b) R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de 2º ou nível médio; e 
c) R$ 20,00 (vinte reais) para os cargos de 1º ou ensino fundamental. 
 
2.3 São obrigações da Contratada: 
a) elaboração de instrumentos normativos – Edital do Processo Seletivo; 
b) viabilização de inscrições pela Internet, com a emissão de boleto bancário de inscrição de forma on-
line, com o crédito dos valores diretamente na conta fornecida pelo Município (Banco do Brasil, Agência 
1478-8, Conta Corrente 3635-8) – ou em conta alternativamente criada e homologada pelo Banco 
indicado. 
c) emissão e disponibilização de cartões de confirmação de inscrição via internet; 
d) elaboração, impressão, aplicação e correção, das provas objetivas, provas de títulos e provas práticas 
(sendo que as provas devem possuir questões inéditas que atendam o grau de escolaridade das vagas); 
e) treinamento e pagamento de equipe local para fiscalização das provas; 
f) processamento e entrega de listagens e resultados; 
g) fornecimento de dados e instrumentos legais para análise e julgamento de eventuais recursos 
interpostos pelos candidatos nas diversas etapas de realização do Seletivo; 
h) divulgação de todos os demais atos do Seletivo, conforme orientações legais, garantindo o amplo 
conhecimento público do certame, através de site particular da empresa contratada; 
i) listagem da classificação para homologação; 
j) emissão de relatório final, em planilha excel, para fornecimento de informações ao TCE-SC; 
h) além das demais obrigações previstas na proposta da empresa da contratada, que integra esta 
dispensa. 
2.4 São obrigações da CONTRATANTE: 
a) nomear, através de ato do Prefeito, a Comissão do Processo Seletivo; 
b) informar sobre cargos e vagas que serão objeto do Processo Seletivo; 
c) facilitar os contatos da contratada com autoridades e instituições locais com vistas à perfeita 
organização do certame; 
d) disponibilizar escolas da rede de ensino municipal/estadual para realização das provas em suas 
dependências; 
e) divulgar o Processo Seletivo, conforme orientações legais, pelos meios de comunicação que julgar 
conveniente, de modo a garantir o amplo conhecimento público do certame; 
f) providenciar a publicação, na imprensa oficial, dos atos que, por determinação legal, devam ser 
divulgados. 
2.5 Estão previstos 70 (setenta) dias úteis para o desenvolvimento de todo o projeto. Esse prazo terá 
início a partir da assinatura do contrato e poderá ser prorrogado desde que devidamente justificado com 
aceitação da autoridade superior. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

3.1O valor total contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
3.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a homologação do evento, em parcela 
única, mediante apresentação de nota fiscal ao Setor de Compras e Licitações. 
3.3 Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, 
constituindo-se na única remuneração devida. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 A despesa com a execução do presente contrato, para o exercício de 2020 respectivamente para 
2021, está prevista na seguinte dotação orçamentária:  
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2020 134 03 001 2002 333900000000000 333903905000000 0100000 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

5.1 O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente 
a este Contrato: 
I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do CONTRATADO; 
II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

8.666/93; 
III - fiscalizar-lhe a execução; 
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IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 Na vigência deste Contrato, o CONTRATADO compromete-se a cumprir entre outras, as seguintes 
condições: 
a) elaboração de instrumentos normativos – Edital do Processo Seletivo; 
b) viabilização de inscrições pela Internet, com a emissão de boleto bancário de inscrição de forma on-
line, com o crédito dos valores diretamente na conta fornecida pelo Município (Banco do Brasil, Agência 
1478-8, Conta Corrente 3635-8); 
c) emissão e disponibilização de cartões de confirmação de inscrição via internet; 
d) elaboração, impressão, aplicação e correção, das provas objetivas, provas de títulos e provas práticas 
(sendo que as provas devem possuir questões inéditas que atendam o grau de escolaridade das vagas); 
e) treinamento e pagamento de equipe local para fiscalização das provas; 
f) processamento e entrega de listagens e resultados; 
g) fornecimento de dados e instrumentos legais para análise e julgamento de eventuais recursos 
interpostos pelos candidatos nas diversas etapas de realização do Seletivo; 
h) divulgação de todos os demais atos do Seletivo, conforme orientações legais, garantindo o amplo 
conhecimento público do certame, através de site particular da empresa contratada; 
i) listagem da classificação para homologação; 
j) emissão de relatório final, em planilha excel, para fornecimento de informações ao TCE-SC; 

k) arcar com todos os impostos, taxas, encargos ônus e despesas relativas à execução deste contrato; 
l) além das demais obrigações previstas na proposta da empresa da contratada, que integra este 
contrato. 
 
CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

Na vigência deste Contrato, o MUNICÍPIO compromete-se a: 
a) nomear, através de ato do Prefeito, a Comissão do Processo Seletivo; 
b) informar sobre cargos e vagas que serão objeto do Processo Seletivo; 
c) facilitar os contatos da contratada com autoridades e instituições locais com vistas à perfeita 
organização do certame; 
d) disponibilizar escolas da rede de ensino municipal/estadual para realização das provas em suas 
dependências; 
e) divulgar o Processo Seletivo, conforme orientações legais, pelos meios de comunicação que julgar 
conveniente, de modo a garantir o amplo conhecimento público do certame; 
f) providenciar a publicação, na imprensa oficial, dos atos que, por determinação legal, devam ser 
divulgados; 
g) Fiscalizar a execução dos serviços. 
 
CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

8.1 As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei º 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93. 
9.2 Em caso de rescisão o Município observará no que couber o inciso IX do art. 55, da lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10.1 O presente instrumento terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato,  
encerrando-se com a prestação dos serviços e o pagamento total do valor previsto neste contrato, após o 
qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou 
extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito à contratada indenização de 
qualquer espécie quando: 
a) Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a parte inadimplente o prazo de 
5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 
b) À parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e 
expressa autorização do contratante; 
c) Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93 
d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 Serão responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços previstos neste 
contrato os servidores designados para fazerem parte da Comissão Especial para coordenar todas as 
etapas do Processo Seletivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13.1 No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro 
dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor 
inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que será descontado dos valores 
eventualmente devidos pelo Município de Ascurra, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 
13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, estará o contratado sujeito às seguintes 
sanções: 
a) advertência;  
b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 
c) suspensão temporária da possibilidade de participar de licitação e contratar com o Município de 

Ascurra pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 
d) declaração de inidoneidade. 

13.3 Fica garantido o direito ao contraditório e ampla defesa à Licitante, em caso de aplicação de 
qualquer penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
13.4 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força 
maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade de Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 Fica eleito o foro da comarca de Ascurra - SC, como competente para solucionar eventuais 
pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. 
 
Ascurra, __ de dezembro de 2020. 

 
 

_____________________ 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 

_____________________ 
SCHEILA APARECIDA WEISS ME 

 SCHEILA APARECIDA WEISS 
CONTRATADA 
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