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Tópicos

• Estrutura e funcionamento do e-
Sfinge online

• Cronograma de implantação

• Regras de transição dos módulos 
(remessa bimestral para online)



O que se pretende?

• Recebimento rápido dos dados das unidades

• Automatizar o processo de envio de dados

• Objetivo Final - Planejamento estratégico:

“e-Sfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante”



O que se pretende?

O primeiro módulo será Atos Jurídicos e pretende-se:

• Disponibilizar um mural de licitações para todo estado

• Melhorar os dados de Atos jurídicos

• Recebimento de processos licitatórios antes mesmo
destas estarem publicadas no DO (Diário Oficial) da 
UG (Unidade Gestora)



O que muda?

• Receber dados online (até as 00:00 do dia do ocorrido)

• Fim da competência para envio:  serve somente para 
relatórios. A competência que será associada à 
informação recebida será a equivalente à data do 
envio da informação

• Fim da confirmação manual do CI ou da UG: mais 
responsabilidade para as empresas de TI e menos trabalho 
para o usuário.



O que muda?

• Permitir receber e cancelar das informações*:
• Receber: WebService (automático por sistema) ou telas de 

cadastro (manual). Não existe mais a opção de envio por 
planilhas

• Cancelar: retirar a oficialidade por erro de sistema ou do 
usuário. Não deve ser usado para corrigir erros do processo

* No futuro será permitido mudar algumas informações



O que muda?

Principal novidade:

Código de registro da informação



Código de registro da informação

• O TCE/SC proverá um código de registro da 
informação (conjunto de dados) recebida:
• O código de registro seria uma espécie de "protocolo" para 

um conjunto de informações
• Para processos licitatórios, o código de registro deve ser 

referenciado no DO das UGs

• A partir dele a UG gerenciará seus dados (por exemplo, 
cancelará)

• Deve ser transparente para unidades com sistemas



Código de registro da informação

• Dependendo do tipo da informação será enviado 
pacote com 1 registro (contrato, concurso etc.) ou 
vários (dados servidores ativos, quadro de vagas, etc.)

• Cada informação ou conjunto recebe somente 1 
código de registro da informação



Exemplo 
(caso geral – a grande maioria)

Atos diferentes de Pré-publicação de editais e 
dispensa/inexigibilidade. Exemplo: envio de um contrato 
(depois deste publicado no DO).

Código de registro:

ESGT3DH68F...

Dados enviados

UG



Exemplo (específico)

Envio de um

Edital de Licitação
Pré-publicação de editais e dispensa/inexigibilidade

Cadastrada no sistema dia 1/05

Atenção: O que será mostrado deve ser transparente 
para o usuário.



Exemplo: envio de Edital

Dia 0 (1/05):

• Envia para o TCE os dados do edital e recebe o código de registro.

• Envia para o DOE* da UG o edital com o código de registro.

*Pode ser qualquer sistema de DO

Código de registro:

T2S56ASFJ23...

Dados do Edital 003/2021

Dados da Licitação e

T2S56ASFJ23...

UG

(Mafra)



Exemplo: envio de Edital

Dia 1 (2/05):

• Publicado no portal do TCE o edital.

• Publicado no DOE dos municípios o edital.

PublicaPublica



Exemplo: envio de Edital

Dia 1 (2/05):

• No portal do TCE/SC:

Mafra
Edital de 
concorrência

N° 003/2021

Aguardando

confirmação

da publicação

1/05/2021

Unidade Descrição Modalidade SituaçãoTipo Objeto Data

Aquisição 
de Bens

Concorrência



Exemplo: envio de Edital

Dia 1 (2/05):

• Edital publicado no DOE de Mafra.

Registrado no TCE/SC sob o código: T2S56ASFJ23...

Edital de concorrência Pública N° 003/2021

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021



Exemplo: envio de Edital

Dia 1 (2/05):

• Enviados os dados e o local da publicação para o TCE/SC.

Com o código de

registro: T2S56ASFJ23...

Obtém o local do PDF 
do Edital

Dados da publicação e 
local do PDF

UG

(Mafra)



Exemplo: envio de Edital

Dia 1 (2/05):

• Valida o DOE da UG a publicação do edital.

Valida o DOE 
publicado



Exemplo: envio de Edital

Dia 2 (3/05):

• Disponibilizado no portal do TCE a publicação no DOE da UG.

Coloca no site os 
dados de publicação e 

PDF do DOE



Exemplo: envio de Edital

Dia 2 (3/05):

• No portal do TCE/SC:

Mafra
Edital de 
concorrência

N° 003/2021

Publicado 

em 2/05/2021

no DOE de Mafra

XXXX/2021

1/05/2021

Unidade Descrição Modalidade SituaçãoTipo Objeto Data

Aquisição 
de Bens

Concorrência

Ações



Atos Jurídicos (pacotes - serviços)

• Pré-publicação de editais e dispensa/inexigibilidade*

• Publicação processo licitatório

• Homologação de licitação ou ratificação de dispensa
ou inexigibilidade de licitação

• Ocorrência licitação

* O código de registro retornado nesse serviço que deve
aparecer no DO



Atos Jurídicos (pacotes - serviços)

• Contratos

• Situação da Obra ou Serviço de Engenharia

• Medição do Contrato

• Convênio

• Nova Publicação de Contratos

• Nova Publicação de Convênio

• Nova Publicação de Homologação de 
licitação ou ratificação de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação



Atos Jurídicos (pacotes - serviços)
Exemplo detalhado

Cada bloco de informação recebe um código 
de registro. Exemplo:

• Pré-publicação de editais e 
dispensa/inexigibilidade é composta por:
• Dados básicos (Número, Modalidade, Objeto, 

Tipo etc.)

• Conjunto de Convidado Licitação
• Conjunto de Item de Licitação

• Conjunto de Documento Licitação (assinados ou 
não, depende da IN21/2015)

• Conjunto de Totalizadores (é gerado
automaticamente)



Pré-publicação envio

Retorna um código de registro:

T2S56ASFJ23...

Envia

Licitação 01/2021
Dados básicos

Convidados
Itens

Documentos
Totalizadores



Pré-publicação após enviado

Licitação 01/2021
T2S56ASFJ23...
Dados básicos

Convidados
Itens

Documentos
Totalizadores



Pré-publicação

Vamos agora cancelar a pré-publicação



Pré-publicação cancelamento

*Pode ser solicitado por sistema ou manual

Solicita* o cancelamento:

T2S56ASFJ23...

Cancelado

(pode retornar também: 

rejeitado ou pendente)

Licitação 01/2021
T2S56ASFJ23...
Dados básicos

Itens
...



Pré-publicação

Vamos agora enviar novos dados da pré-
publicação.



Pré-publicação reenvio

Retorna um outro código de registro:

WE4GL408L3LR5...

EnviaLicitação 01/2021
Dados básicos 2

Convidados 2
Itens 2

Documentos 2
Totalizadores 2

Licitação 01/2021
T2S56ASFJ23...
Dados básicos

Itens

...



Pré-publicação após o reenvio

Licitação 01/2021
T2S56ASFJ23...
Dados básicos

Convidados
Itens

Documentos
Totalizadores

Licitação 01/2021
WE4GL408L3LR5...

Dados básicos 2
Convidados 2

Itens 2
Documentos 2
Totalizadores 2

Dado oficial

Dado Histórico



Pré-publicação

Erros que podem ocorrer



Pré-publicação após o reenvio

Solicita o cancelamento:

T2S56ASFJ23...

Rejeitado*

Licitação 01/2021
T2S56ASFJ23...
Dados básicos
Convidados

Itens

Documentos

Totalizadores

Publicação 01/2021
EDP40L2JN5...

Homologação 
01/2021

PLM87MJND98...
...

Documentos
Totalizadores

* Dá erro pois está cancelando uma licitação sem 
cancelar os filhos primeiro



Pré-publicação após o reenvio

Solicita o cancelamento:

PLM87MJND98N5...

Cancelado

Licitação 01/2021
T2S56ASFJ23...
Dados básicos
Convidados

Itens

Documentos

Totalizadores

Publicação 01/2021
EDP40L2JN5...

Homologação 
01/2021

PLM87MJND98...
...

Documentos
Totalizadores

Regra: Primeiro os mais novos, depois os mais velhos

Solicita o cancelamento:

EDP40L2JN5...

...



Regras de transição dos módulos

• Existirão duas formas de envio (2021):
• Bimestral: contabilidade, tributário etc.

• Online: atos jurídicos, atos de pessoal, etc.

• Os dados online serão separados do 
fluxo bimestral das remessas, mas 
permanece a referência entre um e o outro

• Obrigatório terminar o módulo no bimestral 
para iniciar o online. Exemplo: tem que 
finalizar 2020 para poder enviar atos 
jurídicos



e-Sfinge bimestral x online 2021

Competências Bimestral Online

Primeiro bimestre 2021,
Segundo bimestre 2021
e
Terceiro bimestre 2021

Atos de Pessoal
Planejamento
Gestão Fiscal
Registros Contábeis
Execução Orçamentária
Tributos

Atos Jurídico

Quarto bimestre 2021 Atos de Pessoal
Planejamento*
Gestão Fiscal
Registros Contábeis
Tributos

Atos Jurídico
Planejamento*
Execução Orçamentária

* Parte pelo online (alterações orçamentárias e relacionados) e o 

restante pelo bimestral.



e-Sfinge bimestral x online 2021

Competências Bimestral Online

Quinto bimestre 2021 Planejamento*
Gestão Fiscal
Registros Contábeis
Tributos

Atos Jurídico
Execução Orçamentária
Planejamento*
Atos de Pessoal

Sexto bimestre 2021 Gestão Fiscal
Registros Contábeis
Tributos

Atos Jurídico
Execução Orçamentária
Planejamento
Atos de Pessoal

Primeiro bimestre 2022 em 
diante

- Atos Jurídico
Execução Orçamentária
Planejamento
Atos de Pessoal
Gestão Fiscal
Registros Contábeis
Tributos



Cronograma de implantação
e-Sfinge Online 2021/2022

Módulo Data Ativação* Dados pelo online

Atos Jurídicos 01/05/2021 Dados de 1/1/2021 em diante

Execução Orçamentária e Alterações 
Orç. (parte do planej.)

01/08/2021 Dados de 1/7/2021 em diante

Atos de Pessoal 01/10/2021 Dados de 1/9/2021 em diante

Planejamento 01/12/2021 Dados de 1/11/2021 em diante

Registros Contábeis 01/01/2021 Dados de 1/1/2022 em diante

Tributário 01/01/2022 Dados de 1/1/2022 em diante

* Mais 30 dias de transição.



e-Sfinge Web



Web – Consulta - extrato



Atenção

As telas 

Web – Cancelamento manual e 
Web – Envio manual
devem ser usadas em casos excepcionais como:
• Unidades sem sistema para cadastrar. Exemplo: convênio.

• Em caso de falhas graves do seu sistema e em comum 
acordo com o fornecedor de TI.



Web – Envio Manual



Web – Envio Manual



Web – Cancelamento manual



Dúvidas?

• Assinatura, quais documentos em quais fases?

• CON262 e IN-21?

• O contrato não precisa ser assinado?

• A publicidade do contrato não deveria ser em separado 
do contrato?



Dúvidas?

Manual e documentação

• https://manual.tce.sc.gov.br/esfinge

Ajuda

• e-mail: helpdesk (helpdesk@tcesc.tc.br) 

• Site: https://jira.tce.sc.gov.br/servicedesk/customer/portal/1

https://manual.tce.sc.gov.br/esfinge
https://jira.tce.sc.gov.br/servicedesk/customer/portal/1


Obrigado a todos.


