COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CFESS
CONCORRÊNCIA CFESS Nº 01/2016
I – Para avaliação/julgamento das propostas de preços será considerado o menor preço,
devendo este ser calculado conforme o cálculo abaixo:
(V¹ + V²) / 2 = Valor da proposta de preços
Valor da inscrição individual para nível médio = V¹
Valor da inscrição individual para nível superior = V²

II – As 2 fazes do concurso (objetiva + discursiva) serão realizadas no mesmo dia e
horário. A fase de avaliação de títulos será em data posterior.
III – Serão 02 (duas) vagas para o cargo de Assistente Administrativo (nível médio) e
02 (duas) vagas para Analista (nível superior). As vagas para o cargo de Analista serão
para formações diferentes, porém ainda não definidas pela diretoria do CFESS.
IV – Quanto à publicação dos extratos de editais na imprensa oficial (Diário Oficial da
União), ficam os custos a cargo do CFESS:
Termo de referência – Anexo I do Edital de Concorrência CFESS nº
01/2016
“5.1. O contratante se obriga a:
a- Publicar no Diário Oficial da União extratos dos editais ou outros
documentos referentes ao concurso, em conformidade com a proposta de
serviços;”
V – Os demais custos relativos à divulgação do concurso público correm a conta da
licitante vencedora, conforme disposto a seguir:
Termo de referência – Anexo I do Edital de Concorrência CFESS nº
01/2016
“4.1 – Sem prejuízo das demais disposições deste Edital, a contratada fica
obrigada a:
(...)
s - Cumprir as demais obrigações técnicas, como:
(...)
IV - Divulgar o concurso público utilizando todos os meios de
comunicação usuais em concordância com a Assessora de Comunicação
do CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL/CFESS e caso haja
qualquer alteração do sítio na Internet referente ao certame, comunicar
em até 24 (vinte e quatro) horas;”
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VI – Valores orçados por três empresas
Empresa A
Empresa B
Empresa C

Nível Superior R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
Nível Médio R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
Nível Superior R$ 58,00 (cinquenta e oito reais)
Nível Médio R$ 48,00 (quarenta e oito reais)
Nível Superior R$ 48,00 (quarenta e oito reais)
Nível Médio R$ 37,00 (trinta e sete reais)

VII – Quem vai emitir os boletos para recolhimento dos valores é a empresa
contratada, mas as taxas de inscrição serão depositadas em conta institucional do
CFESS.
---original assinado---

Sandra Helena Sempé
Presidente da CPL/CFESS
---original assinado---

Gleyton Carvalho Amacena
Membro da CPL/CFESS
---original assinado---

Diogo Adjuto
Membro da CPL/CFESS
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