
  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
PREGÃO N. 083/2013 
PROTOCOLO N. 59.841/2013 
 
 
QUESTIONAMENTOS: 
 
•             Quando foi realizado o último Concurso para os cargos em questão? 
•             Qual a estimativa de candidatos inscritos? 
•             Qual a taxa de inscrição prevista? 
 
RESPOSTA: 
 
Em relação aos cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária e Técnico Judiciário – Área 
Administrativa, o último concurso realizado para o seu provimento ocorreu em 2011. 
Quanto ao cargo de Técnico Judiciário – Área de Apoio Especializado – Programador de 
Sistemas, o último concurso realizado para o seu provimento ocorreu em 2008. Já para o 
cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Análise de Sistemas, ocorreu 
em 2005 o último concurso realizado para o seu provimento. Por fim, quanto ao cargo de 
Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Arquivologia, não houve a realização de 
concurso para o provimento de tal cargo. 
 
De acordo com o Projeto Básico anexo ao edital, a estimativa de candidatos para o 
concurso objeto do pregão em questão é de, no mínimo, 25.000 candidatos. 
 
Conforme informações prestadas pela Comissão de Concurso Público 2013, o valor da taxa 
de inscrição para o concurso será definido por este Tribunal.  
Por oportuno, cabe registrar que o pagamento à empresa contratada pela prestação dos 
serviços objeto do Pregão n. 083/2013 ocorrerá como previsto nos subitens 4.2.’a’ e 4.2.1 
e item 13 do instrumento convocatório, bem como no item 4 e respectivos subitens do 
Projeto Básico anexo ao edital, estes últimos a seguir transcritos. 
 
“4. DA FORMA DE COTAÇÃO E DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 
4.1. A empresa deverá apresentar preço global para execução dos serviços objeto deste 
Projeto Básico por até 25.000 inscrições válidas, consideras aquelas que forem efetuadas 
em conformidade com o disposto em itens específicos do edital do concurso. 
4.1.1. Caso o número de inscritos exceda àquela quantidade, será pago pelo TRESC um 
valor adicional por inscrição válida calculado com base em percentual a ser definido no 
edital licitatório, considerando o valor proporcional obtido pela divisão do Preço Global por 
25.000 inscrições válidas, conforme descrito na tabela abaixo: 
 

Número de 
inscritos: Até 25.000 Valor Adicional 

Valor Preço Global 
(PG) 

PG/25.000 x 
Percentual 

 
4.1.2. O limite orçamentário previsto para a contratação é de R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil reais), independentemente do número de inscritos. 
4.2. O pagamento à contratada será efetuado parceladamente, conforme cronograma 
abaixo: 
a) 20% (vinte por cento) após o encerramento das inscrições; 
b) 40% (quarenta por cento) após a aplicação das provas; 
c) 20% (vinte por cento) após a entrega das listas de que tratam os itens 3.1.12.1 e 
3.1.12.2 deste Projeto Básico; e 
d) 20% (vinte por cento) após a homologação do concurso público.” 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 
 


