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ser realizados previamente pelo convocado: raio-x do tórax – frente e perfil – acompanhado de laudo médico; parcial de urina; sorologia para 
Lues; hemograma completo; glicose; eletrocardiograma simples com laudo médico e atestado de sanidade mental emitido por psiquiatra. Para 
os candidatos com mais de 35 anos de idade: teste de esforço (esteira). 

Florianópolis, 8 de abril de 2022. 
 

Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior 
Presidente 

 

Ministério Público de Contas 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO MPC Nº 01/2022 
 
Processo Administrativo: MPC nº 530/2021 - SGPe. 
Contratante: Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina (MPC/SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.601.625/0001-36, estabelecido 
na Rua Bulcão Viana, 90, Centro, Florianópolis/SC, representado por sua Procuradora-Geral de Contas, Cibelly Farias. 
Contratada: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), associação civil sem fins 
lucrativos, qualificada como organização social pelo Decreto n. 8.078/2013, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.284.407/0001-53, sediada no local 
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Edifício Sede Cebraspe, Asa Norte, Brasília/DF, representado por sua Diretora-Geral, a Sra. 
Adriana Rigon Weska, e por sua Diretora Executiva, Claudia Maffini Griboski. 
Fundamento legal: Art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.  
Objeto: Contratação de instituição executora de serviços técnico-especializados de organização e realização de Concurso Público para 
provimento de vagas de Procurador de Contas Públicas, Analista de Contas Públicas, Técnico em Contas Públicas e Técnico em Atividades 
Administrativas do quadro de pessoal do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina (MPC-SC). 
Valor total estimado: R$ 978.989,93 (novecentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos), caso haja 
necessidade de medidas relacionadas à pandemia do Coronavírus, ou R$ 862.061,03 (oitocentos e sessenta e dois mil, sessenta e um reais e 
três centavos), caso não haja mais necessidade de medidas relacionadas à pandemia do Coronavírus. Tais valores consideram os seguintes 
números de inscrições efetivadas por pagamento: de até 5.000 (cinco mil) inscrições realizadas para cargos de Nível Superior, de até 5.000 
(cinco mil) inscrições para cargos de Nível Médio, acrescidas de até 500 (quinhentas) inscrições para o cargo de Procurador de Contas. 
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Ministério Público de Contas 
do Estado de Santa Catarina (CNPJ: 83.601.625/0001-36), representado no orçamento do Estado de Santa Catarina com a seguinte 
identificação: Unidade Gestora 430001 e Unidade Orçamentária 43001. A classificação da despesa será a seguinte: Subação 4730 
(Administração e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - MPC), com recursos provenientes da Fonte 0.1.40, por meio da 
Classificação Orçamentária da Despesa 33.90.39-48 (Subelemento Serviços de Seleção e Treinamento). 
Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, com a possibilidade de prorrogação nos termos da Lei mediante termo aditivo, a contar da data 
da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato. 
Assinatura: 08.04.2022  
Florianópolis, 08 de abril de 2022. 
 

Comissão Especial de Licitação 
 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO MPC Nº 02/2022 

 
A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo art. 108, caput, da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, c/c o artigo 7º, IV, do Regimento Interno instituído 
pela Portaria MPC nº 48/2018, de 31 de agosto de 2018,  

RATIFICA a Dispensa de Licitação MPC nº 02/2022 da Comissão Especial de Licitação, constante nos autos do Processo MPC nº 
530/2022, com fundamento no inciso XIII do art. 24 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, objetivando a contratação do CENTRO 
BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), associação civil sem fins 
lucrativos, qualificada como organização social pelo Decreto n. 8.078/2013, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.284.407/0001-53, para a prestação 
de serviços técnico-especializados, com vistas ao planejamento, organização e realização de concurso público de provas e títulos para o 
preenchimento de vagas nos cargos de Procurador de Contas, Analista de Contas Públicas, Técnico em Atividades Administrativas e Técnico 
em Contas Públicas do quadro de pessoal do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina (MPC/SC), pelos valores constantes 
nas tabelas a seguir, de acordo com o número de inscrições efetivamente pagas: 

1 – Para o caso de haver necessidade de medidas relacionadas à pandemia do Coronavírus: 
 
Nível Médio: 
 

Número (n) de Inscrições 
Efetivadas por Pagamento 

Valor a ser pago ao CONTRATADO (em R$) 
Valor a ser cobrado por 

inscrição excedente (em R$) 

n ≤ 5.000 323.682,61 - 

5.001 ≤ n ≤ 10.000 323.682,61 + 50,00 x (n - 5.000) 50,00 

10.001 ≤ n ≤ 15.000 323.682,61 + 49,00 x (n - 10.000) 49,00 

15.001 ≤ n ≤ 20.000 323.682,61 + 48,00 x (n - 15.000) 48,00 

20.001 ≤ n ≤ 25.000 323.682,61 + 47,00 x (n - 20.000) 47,00 

25.001 ≤ n 323.682,61 + 46,00 x (n - 25.000) 46,00 
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Nível Superior: 
 

Número (n) de Inscrições 
Efetivadas por Pagamento 

Valor a ser pago ao CONTRATADO (em R$) 
Valor a ser cobrado por 

inscrição excedente (em R$) 

n ≤ 5.000 429.067,64 - 

5.001 ≤ n ≤ 10.000 429.067,64 + 64,00 x (n - 5.000) 64,00 

10.001 ≤ n ≤ 15.000 429.067,64 + 63,00 x (n - 10.000) 63,00 

15.001 ≤ n ≤ 20.000 429.067,64 + 62,00 x (n - 15.000) 62,00 

20.001 ≤ n ≤ 25.000 429.067,64 + 61,00 x (n - 20.000) 61,00 

25.001 ≤ n 429.067,64 + 60,00 x (n - 25.000) 60,00 

 
Procurador de Contas: 
 

Número (n) de Inscrições 
Efetivadas por Pagamento 

Valor a ser pago ao CONTRATADO (em R$) Valor a ser cobrado por 
inscrição excedente (em R$) 

n ≤ 500 226.239,68 - 

501 ≤ n ≤ 1.000 226.239,68 + 60,00 x (n - 500) 60,00 

1.001 ≤ n ≤ 1.500 226.239,68 + 59,00 x (n - 1.000) 59,00 

1.501 ≤ n ≤ 2.000 226.239,68 + 58,00 x (n - 1.500) 58,00 

2.001 ≤ n ≤ 2.500 226.239,68 + 57,00 x (n - 2.000) 57,00 

2.501 ≤ n 226.239,68 + 56,00 x (n - 2.500) 56,00 

 
2 – Para o caso de não haver mais necessidade de medidas relacionadas à pandemia do Coronavírus: 
 
Nível Médio: 
 

Número (n) de Inscrições 
Efetivadas por Pagamento 

Valor a ser pago ao CONTRATADO (em R$) 
Valor a ser cobrado por 

inscrição excedente (em R$) 

n ≤ 5.000 276.351,26 - 

5.001 ≤ n ≤ 10.000 276.351,26 + 40,00 x (n - 5.000) 40,00 

10.001 ≤ n ≤ 15.000 276.351,26 + 39,00 x (n - 10.000) 39,00 

15.001 ≤ n ≤ 20.000 276.351,26 + 38,00 x (n - 15.000) 38,00 

20.001 ≤ n ≤ 25.000 276.351,26 + 37,00 x (n - 20.000) 37,00 

25.001 ≤ n 276.351,26 + 36,00 x (n - 25.000) 36,00 

 
Nível Superior: 
 

Número (n) de Inscrições 
Efetivadas por Pagamento 

Valor a ser pago ao CONTRATADO (em R$) 
Valor a ser cobrado por 

inscrição excedente (em R$) 

n ≤ 5.000 366.326,09 - 

5.001 ≤ n ≤ 10.000 366.326,09 + 52,00 x (n - 5.000) 52,00 

10.001 ≤ n ≤ 15.000 366.326,09 + 51,00 x (n - 10.000) 51,00 

15.001 ≤ n ≤ 20.000 366.326,09 + 50,00 x (n - 15.000) 50,00 

20.001 ≤ n ≤ 25.000 366.326,09 + 49,00 x (n - 20.000) 49,00 

25.001 ≤ n 366.326,09 + 48,00 x (n - 25.000) 48,00 

 
Procurador de Contas: 
 

Número (n) de Inscrições 
Efetivadas por Pagamento 

Valor a ser pago ao CONTRATADO (em R$) Valor a ser cobrado por 
inscrição excedente (em R$) 

n ≤ 500 219.383,68 - 

501 ≤ n ≤ 1.000 219.383,68 + 50,00 x (n - 500) 50,00 

1.001 ≤ n ≤ 1.500 219.383,68 + 49,00 x (n - 1.000) 49,00 

1.501 ≤ n ≤ 2.000 219.383,68 + 48,00 x (n - 1.500) 48,00 

2.001 ≤ n ≤ 2.500 219.383,68 + 47,00 x (n - 2.000) 47,00 

2.501 ≤ n 219.383,68 + 46,00 x (n - 2.500) 46,00 

 
Em razão da impossibilidade de prever com exatidão o quantitativo de participantes inscritos no concurso público, estima-se que o valor 

global para este instrumento de contrato é de R$ 978.989,93 (novecentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e três 
centavos), caso haja necessidade de medidas relacionadas à pandemia do Coronavírus, ou R$ 862.061,03 (oitocentos e sessenta e dois mil, 
sessenta e um reais e três centavos), caso não haja mais necessidade de medidas relacionadas à pandemia do Coronavírus, ambos 
considerando os seguintes números de inscrições efetivamente pagas: de até 5.000 (cinco mil) para cargos de Nível Superior, de até 5.000 
(cinco mil) para cargos de Nível Médio, acrescidas de até 500 (quinhentas) inscrições para o cargo de Procurador de Contas. 
Determina-se que sejam adotados os procedimentos necessários à contratação.  
Florianópolis, 06 de abril de 2022. 

Cibelly Farias 
Procuradora-Geral de Contas 

 

 
 


