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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Timbé do Sul 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2022 - DISPENSA DE 

LICITAÇÃO  

Objeto: Contratação de instituição para a prestação de serviços de 

organização, planejamento e realização de concurso e processo seletivo, 

conforme Decreto nº 114 de 24 de agosto de 2009, com a elaboração, 

impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos do 

quadro de pessoal permanente e para cargos de emprego público 

(contratação temporária de pessoal), do Município de Timbé do Sul/SC. 

Contratante: Município de Timbé do Sul, inscrito no CNPJ sob o nº 

82.915.232/0001-34, com sede na Rua Prefeito Aristides Jose Bom, 215 – 

Centro - Timbé do Sul/SC. 

Contratada: Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel - 

IPPEC, Associação Civil, de caráter privado, sem fins lucrativos, inscrito 

no CNPJ sob o nº 02.276.193/0001-33, com sede na Rua Rio de Janeiro, 

n.º 713, Sala 01 – Centro, CEP 85.801-030, Cascavel/PR. 

Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para até 300 (trezentas) 

inscrições; o excedente a 300 (trezentas) inscrições haverá o excedente de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais) por inscrição. 

Fundamento Legal: O presente Termo de Dispensa encontra 

fundamentação legal no art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações, que dispõe: “- na contratação de instituição brasileira 

incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 

desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação 

judicial do preso, desde que a contratada detenha inquestionável 

reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos”.  

Timbe do Sul/SC, 28 de janeiro de 2022. 

Celso da Silva 

Secretário de Administração e Finanças 
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