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27172 / 2013
Sandra Regina Paravisi Bressan
Encaminha relatório resumido da Execu
27244 / 2013
Marcos Dellagiustina
Encaminha declaração de públicação do
27349 / 2013
Fernando Rodrigo Da Rosa
Encaminha relatório referente aos mes
27400 / 2013
Rafael Rocha Steiner
Encaminha relatório referente aos mes
27490 / 2013
Marcos Eduardo Pretto
Encaminha relatório referente ao 5º b
27593 / 2013
Mauro Dresch
Encaminha Declaração RGF 2º quadrimes
27604 / 2013
Sirlei Kley Varela
Encaminha relatório de Controle Inter
27817 / 2013
José Schotten (falecido)
Encaminha Declaração de Atendimento d
Os interessados, no prazo acima citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças
dos conjuntos documentais, mediante petição dirigida ao Presidente do Tribunal de Contas, apresentando respectiva qualificação e
documentos e/ou argumentos que fundamentem a legitimidade do pedido.
Florianópolis, 04 de março de 2020.
Maristela Seberino Ros da Luz
Presidente da CACD

Licitações, Contratos e Convênios
Extrato de Dispensa de Licitação e Contrato firmados pelo Tribunal de Contas do Estado
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 15/2020. O Tribunal de Contas de Santa Catarina torna pública a realização da Dispensa de Licitação nº
15/2020, com fundamento no art. 24, XIII, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a contratação de instituição especializada na prestação de
serviços técnicos, com vistas à organização e realização de concurso público de provas para o preenchimento de vagas no cargo de Auditor
Fiscal de Controle Externo, do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). O valor estimado da
contratação é de R$ 704.360,80, considerando um universo de 15.000 inscrições efetuadas, conforme tabela abaixo:
Número (n) de inscrições
efetivadas pagas

Valor a ser pago ao Cebraspe
(em R$)

Valor a ser cobrado por inscrição
excedente* (em R$)

n ≤ 9.000
479.360,80
–
9.001 ≤ n ≤ 12.000
479.360,80 + 38,00 x (n – 9.000)
38,00
12.001 ≤ n ≤ 15.000
593.360,80 + 37,00 x (n – 12.000)
37,00
15.001 ≤ n ≤ 18.000
704.360,80 + 36,00 x (n – 15.000)
36,00
18.001 ≤ n ≤ 21.000
812.360,80 + 35,00 x (n – 18.000)
35,00
n ≥ 21.001
917.360,80 + 34,00 x (n – 21.000)
34,00
Empresa a Contratar: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Prazo: 24 meses a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.
CONTRATO nº 10/2020. Assinado em 06/03/2020 entre o Tribunal de Contas de Santa Catarina e o Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), decorrente da Dispensa de Licitação nº 15/2020. O valor estimado deste
Contrato é de R$ 704.360,80, referente ao total estimado de 15.000 (quinze) inscrições efetivamente pagas. O prazo de vigência deste contrato
é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato, podendo ser
prorrogado mediante acordo entre as partes ou encerrado em prazo inferior, desde que o objeto seja executado e quitado integralmente,
mediante atestação do CONTRATANTE.
Florianópolis, 06 de março de 2020.
Raul Fernando Fernandes Teixeira
Diretor da DAF, em exercício

Ministério Público de Contas
PORTARIA MPC Nº 11/2020
A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
conferidas pelo art. 108, caput, da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, c/c o artigo 7º, IV, do Regimento Interno instituído
pela Portaria MPC nº 48/2018, de 31 de agosto de 2018,
RESOLVE:
DESIGNAR IURI FEITOSA BERNAZZOLLI, Analista de Contas Públicas, matrícula nº 969.515-0, para ocupar em substituição o cargo de
Diretor Geral de Contas Públicas, no período de 09.03.2020 a 26.03.2020, em razão de afastamento da titular, por motivo de férias.
Florianópolis, 6 de março de 2020.
CIBELLY FARIAS
Procuradora-Geral de Contas
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