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Atos Administrativos 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O 

CARGO DE AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO 
EDITAL Nº 2 – TCE/SC, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA torna pública retificação do subitem 6.4.8 do Edital nº 

1 – TCE/SC, de 9 de novembro de 2021, para a inclusão dos procedimentos para a solicitação de isenção na forma da Lei nº 17.998, de 15 de 
setembro de 2020, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os seus demais itens e subitens. 

[...] 
6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
6.4.8.1 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 10.567, de 7 de 

novembro de 1997, alterada pela Lei Estadual nº 17.457, de 10 de janeiro de 2018, pela Lei Estadual nº 17.480, de 15 de janeiro de 2018, e 
pela Lei nº 17.998, de 15 de setembro de 2020.  

[...] 
6.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados na forma do subitem 6.4.8.1 deste edital deverão enviar, no 

período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_sc_21_auditor, a imagem legível da documentação de que tratam os subitens 6.4.8.3 a 
6.4.8.7 deste edital, conforme o caso em que se enquadra.  

[...] 
6.4.8.6 4ª POSSIBILIDADE (atuação a serviço do Tribunal do Júri, conforme Lei Estadual nº 17.998/2020): comprovante expedido 

pela Vara Criminal do Tribunal do Júri, contendo o nome completo do jurado, e as datas em que prestou serviço de jurado perante o Tribunal 
do Júri, por, no mínimo, dois eventos, consecutivos ou não. 

6.4.8.7 5ª POSSIBILIDADE (atuação a serviço da Justiça Eleitoral, conforme Lei Estadual nº 17.998/2020): comprovante expedido 
pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição, por, no mínimo, dois eventos 
eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), consecutivos ou não. 

6.4.8.8 O benefício da isenção de que trata a Lei nº 17.998/2020 será válido por período de dois anos, a contar da data de atuação 
à serviço da Justiça Eleitoral ou do Tribunal do Júri, inserida em certidão expedida pelos respectivos órgãos. 

6.4.8.9 O envio da documentação constante dos subitens 6.4.8.3 a 6.4.8.7 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O 
Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação ao seu destino, seja de ordem 
técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses 
documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 

6.4.8.9.1 Não será deferida a solicitação de isenção do candidato que não enviar a imagem legível da documentação constante dos 
subitens 6.4.8.3 a 6.4.8.7 deste edital.  

6.4.8.9.2 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada imagem submetida deverá 
ser de, no máximo, 1 MB. 

6.4.8.10 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante dos subitens 6.4.8.3 a 6.4.8.7 deste edital. Caso seja 
solicitada pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das 
informações. 

6.4.8.11 A solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4.8.2 deste edital será indeferida. 
6.4.8.12 Durante o período de que trata o subitem 6.4.8.2 deste edital, o candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da 

taxa de inscrição provisória e optar pela impressão do boleto bancário, por meio da página de acompanhamento, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_sc_21_auditor. 

6.4.8.13 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este 
responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou de serem utilizados documentos falsos, por crime 
contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal 
nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

6.4.8.14 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição provisória ao candidato que: 
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas; 
b) fraudar e(ou) falsificar documentação; 
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 6.4.8.2 deste edital. 
6.4.8.15 Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição provisória via postal, via requerimento administrativo, via correio 

eletrônico, ou, ainda, fora do prazo. 
6.4.8.16 Cada solicitação de isenção será analisada e julgada pelo Cebraspe. 
6.4.8.17 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida a partir da data provável estabelecida no 

cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_sc_21_auditor. 
6.4.8.17.1 O candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no 

cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_sc_21_auditor, interpor 
recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 
revisão. 

6.4.8.17.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, 
de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de 
recurso. 

6.4.8.17.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será liminarmente 
indeferido. 

6.4.8.17.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será liminarmente indeferido. 
6.4.8.17.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com 

este edital. 
6.4.8.17.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação 

desta. 
6.4.8.17.7 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida, após a análise dos recursos, a partir da data 

provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_sc_21_auditor. 
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6.4.8.18 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição provisória até o dia 
estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público.  

[...] 
 

CONSELHEIRO ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JÚNIOR 
Presidente 

 
 

 
 

PORTARIA N° TC 0357/2021 
 

A DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria TC-147/2019 alterada pela Portaria TC-
049/2020, conforme art. 271, XXVII c/c §1º, da Resolução TC-06/2001, de 03 de dezembro de 2001;  

RESOLVE:  
Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor José Claudio Gallotti Prisco Paraiso, matrícula 451.154-9, do cargo em comissão de Chefe da 

Assessoria de Comunicação Social, TC.DAS.5, do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 16 de novembro de 2021. 

 
Thais Schmitz Serpa 

Diretora da DGAD 
 

 

Licitações, Contratos e Convênios 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 - 905611 
 

O Tribunal de Contas do Estado torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 52/2021, que tem como 
objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para o TCE/SC, contemplando o fornecimento de 
hardware, licenças de software, serviços de instalação, repasse de conhecimento e suporte especializado para solução de backup, conforme 
especificações técnicas detalhadas no Anexo II (Termo de Referência) do edital. A data de abertura da sessão pública será no dia 30/11/2021, 
às 14:00 horas, por meio do site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, número da Licitação no sistema 905611. O Edital poderá ser retirado 
no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, número da Licitação 905611, ou no site 
http://www.portaldecompras.sc.gov.br/index.php?lstOrgaos=4002, Pregão Eletrônico nº 52/2021. Informações e esclarecimentos acerca desta 
licitação poderão ser obtidos através do e-mail pregoeiro@tcesc.tc.br ou na Coordenadoria de Licitações e Contratações através do telefone 
(48) 3221-3682, de segunda a sexta-feira, no horário das 13:00h às 19:00h. Registrado no TCE com a chave: 
8E0737F9F0D4DF17FCE316F347063373003CC9AE. 

Florianópolis, 16 de novembro de 2021. 
 

Raul Fernando Fernandes Teixeira 
Diretoria de Administração e Finanças 

 
 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 53/2021 

 
 

Em virtude de questionamento em relação ao edital do Pregão Eletrônico nº 53/2021, que tem como objeto a contratação da renovação e 
aquisição de licenças Microsoft com Software Assurance para um período de 36 meses, esclarecemos o que segue: 

Pergunta 1: Visando a competitividade e lisura no processo, visto que os Programas de Licenciamento limitados a Revendas LSP – GP, 
(leia-se Select Plus, MPSA, EA , EAS e SCE) se limitam a 17 empresas , sendo 5 delas aptas a comercializar para a esfera Governamental 
(Parceiros LSPs GP) e que o objeto do referido Edital é totalmente compatível com outros Programa de Licenciamento comercializado por mais 
empresas do canal de parceiros Microsoft (inclusive os LSPs) com preços específicos para a esfera Governamental, vimos pela presente 
questionar se vão ser aceitas Propostas de outras modalidades de licenciamento na esfera Governamental para este certame, o que 
automaticamente deixa de ser obrigatório aos participantes a Habilitação Microsoft LSP-GP. 

Resposta 1: Não está correto o entendimento, conforme detalhamento a seguir. A escolha da modalidade levou em consideração o 
quantitativo de equipamentos que o TCE/SC possui (acima de 500) e o seu perfil como consumidor (Governo). Existem diferenças entre os 
modelos de licenciamento, como pode ser verificado no link https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing, sendo que a principal vantagem é que 
ao optar pela modalidade apresentada no certame o atendimento ao cliente é dado pela própria Microsoft. Dessa forma, foi definido pelo 
TCE/SC que o objeto a ser contratado deverá ser na modalidade apresentada no certame, não sendo aceito outros modelos. Com relação à 
exigência do item LSP do edital (comprovação de que a LICITANTE seja revenda autorizada Microsoft LSP – Large Solution Partner e GP – 
Government Partner), não se trata de documento de habilitação da empresa e sim de uma certificação (qualificação) do fornecedor para 
atender ao objeto licitado e deve ser apresentada juntamente com a proposta de preços, seguindo o entendimento firmado pelo Tribunal de 
Contas da União (Acórdão 3370/2013-TCU-Plenário e Acórdão 165/2015-TCU-Plenário), isto é, a certificação foi exigida como requisito do 
produto que está sendo licitado, e não de habilitação. Frisa-se que a certificação ora exigida implica diretamente na característica do produto. 
O link https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp apresenta o rol de fornecedores aptos a comercializar as licenças 
atendendo a qualificação. Na data de hoje são 17 empresas LSP das quais 13 empresas são autorizadas pela Microsoft a vender para o 
governo, o que demonstra que existe uma ampla concorrência de fornecedores aptos a participar do certame. Além disso, outros órgãos 


