Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
PREGÃO N. 083/2013
PROTOCOLO N. 59.841/2013
QUESTIONAMENTO:
Tendo recebido o Edital de Licitação em epígrafe, vimos solicitar alguns esclarecimentos
necessários à formulação de nossa proposta de trabalho, conforme segue:
1) Sendo as inscrições via Internet, no site da empresa, é correto o entendimento de que
compete ao TER/SC estabelecer convênio com instituição financeira para crédito do valor
correspondente à taxa de inscrição?
2) No que diz respeito aos pedidos de isenção (item 12.1.13 do edital), estes poderão ser
recebidos exclusivamente via web, no site da licitante vencedora ou então via Correios,
diretamente pela empresa?
3) O recebimento de recursos de que trata o item 12.1.46 do edital poderá ser feito pela
licitante vencedora via web, em site próprio ou então via Correios?
4) Para desempate de candidatos classificados, será utilizado como último critério a forma
de sorteio?
4.1) Se a aplicação do último critério de desempate (sorteio) estiver a cargo da empresa,
esta poderá procedê-lo utilizando o resultado do sorteio da Loteria Federal após aplicação
do critério de idoso (conforme determinação legal)?
5) Podemos considerar que a Prova Discursiva de que trata o item 12.1.12.1, “c” do edital
será aplicada junto com a Prova Objetiva, sendo porém corrigida apenas aos candidatos
aprovados e classificados nos termos do item 12.1.21.4, “a”?
5.1) Se for aplicada em data distinta da Prova Objetiva, ela deve ser em todas as cidades
em que será aplicada a Prova Objetiva ou apenas na cidade de Florianópolis/SC?
RESPOSTA:
Prezada Senhora,
Em atenção à solicitação de esclarecimentos encaminhada, foi consultada a Comissão de
Concurso 2013, designada pela Portaria DG n. 168/2013 e 254/2013, tendo sido prestadas
as seguintes informações:
Questionamento 1) Sendo as inscrições via Internet, no site da empresa, é correto o
entendimento de que compete ao TER/SC estabelecer convênio com instituição financeira
para crédito do valor correspondente à taxa de inscrição?
Resposta: As taxas de inscrição serão recolhidas por meio de Guia de Recolhimento da
União - GRU, sendo desnecessário qualquer tipo de convênio.
Questionamento 2) No que diz respeito aos pedidos de isenção (item 12.1.13 do edital),
estes poderão ser recebidos exclusivamente via web, no site da licitante vencedora ou
então via Correios, diretamente pela empresa?
Resposta: Exclusivamente pela internet, no site da licitante vencedora.
Questionamento 3) O recebimento de recursos de que trata o item 12.1.46 do edital
poderá ser feito pela licitante vencedora via web, em site próprio ou então via Correios?
Resposta: Exclusivamente pela internet, conforme previsto no item 12.1.12 do edital do
pregão.
Questionamento 4) Para desempate de candidatos classificados, será utilizado como último
critério a forma de sorteio?
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Resposta: Não. Os critérios de desempate são estabelecidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e serão aplicados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina antes
da nomeação dos candidatos.
Questionamento 4.1) Se a aplicação do último critério de desempate (sorteio) estiver a
cargo da empresa, esta poderá procedê-lo utilizando o resultado do sorteio da Loteria
Federal após aplicação do critério de idoso (conforme determinação legal)?
Resposta: Prejudicado.
Questionamento 5) Podemos considerar que a Prova Discursiva de que trata o item
12.1.12.1, “c” do edital será aplicada junto com a Prova Objetiva, sendo porém corrigida
apenas aos candidatos aprovados e classificados nos termos do item 12.1.21.4, “a”?
Resposta: Sim. As provas previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do item 12.1.21.1 serão
aplicadas na mesma data e terão duração de 5 (cinco) horas, conforme previsto no item
12.1.29 do edital do pregão; e a correção das provas dar-se-á na forma do item 12.1.21.4,
"a".
Questionamento 5.1) Se for aplicada em data distinta da Prova Objetiva, ela deve ser em
todas as cidades em que será aplicada a Prova Objetiva ou apenas na cidade de
Florianópolis/SC?
Resposta: Prejudicado.
Atenciosamente,
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Pregoeira

