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[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 00593/2017-6
JURISDICIONADO: CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento
ASSUNTO: Estudo de Caso Especial
EXERCÍCIO: 2012-2017
RESPONSÁVEL: Pablo Ferraço Andreão, Diretor- Presidente
1 - RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de procedimento deflagrado para examinar documentação encaminhada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, na ocasião referida como pactuação da companhia com a Caixa do Fundo de Investimento em
Participações em Saneamento – FIP-Saneamento, a partir de um
Protocolo de Intenções, que objetivou disciplinar as premissas e
condições de uma possível operação de investimento desse fundo
na empresa de saneamento estadual.
Por falta de um procedimento específico regrado para situações do
gênero, atendendo proposta o Plenário determinou a autuação do
feito como ESTUDO DE CASO ESPECIAL. Na mesma ocasião, foi
determinada a remessa dos autos para 8ª Secretaria de Controle
Externo, que, em face da complexidade do objeto em estudo e
tendo em conta que esse envolve aspectos jurídicos, econômicos
e financeiros, anotou ser mais a adequada a composição de uma
equipe multidisciplinar.
Ainda assinalou a referida unidade técnica, que o documental até
então apresentado não possibilitava avançar, mesmo num exame
preliminar, sem que houvesse uma confirmação do efetivo interesse
do FIP-Saneamento em investir capital na companhia estadual. Razão pela qual sugeriu ao Conselheiro Relator que fosse notificado o
Diretor Presidente da CESAN para que trouxesse a este Tribunal as
informações e documentos atualizados, relativos à negociação com
o Fundo de Investimento aqui referido.
Depois de conhecer o teor dos autos e a propositura do órgão de
instrução, determinei que fosse encaminhada comunicação de
diligência ao Senhor Pablo Ferraço Andreão, Diretor- Presidente
da CESAN, para que, no prazo de 30 dias, encaminhasse todas as
informações e documentos atualizados.
O Diretor Presidente da CESAN, Senhor Pablo Ferraço Andreão, encaminhou resposta contendo as informações e documentos solicitados, e prestou os esclarecimentos sobre o andamento das negociações com a Caixa Fundo de Investimentos em Participações Saneamento-FIP Saneamento (protocolo 02167/2016, de 05 de fevereiro
de 2016). De posse dos autos, o grupo de auditores designado fez
juntar aos autos a Manifestação Técnica n. 01110/2016-6.
Depois de conhecer a propositura do órgão de instrução, determinei
que fosse encaminhada NOTIFICAÇÃO ao Senhor Pablo Ferraço
Andreão, Diretor- Presidente da CESAN, para que, no prazo de 30
dias, encaminhasse as seguintes informações e documentos atualizados extraídos da Manifestação Técnica 01110/2016-6:
10.1.1. Apresente estudo detalhado que demonstre justificadamente o interesse público e a consequente vantajosidade da
pretendida oferta privada de ações, em detrimento de outras possibilidades como financiamentos convencionais (como por exem-

plo através da emissão de debêntures) ou a obtenção de recursos
públicos, através de termos de convênios ou contratos de repasse,
em cumprimento ao caput do artigo 17 da Lei 8.666/93, conforme
fundamentação no item 4 desta Manifestação Técnica.
10.1.3. Responda, em prazo a ser fixado, os seguintes questionamentos a esta Corte de Contas:
a) De que forma o FIP-Saneamento entrará como acionista da Cesan?
b) Qual será o papel da SPE no plano de Negócios?
c) A SPE Será responsável pela construção de novas estruturas de
Saneamento?
d) A SPE administrará uma nova estrutura de saneamento da Cesan?
e) Em caso positivo, por quanto tempo durará essa administração?
f) As tarifas oriundas de uma nova estrutura de saneamento serão
destinadas exclusivamente à SPE?
10.1.4. Apresente, pelos menos 60 dias antes da publicação do
edital do leilão para a seleção do co-investidor, a documentação
a seguir:
a) MINUTA DO ACORDO DE ACIONISTA – CO-INVESTIDOR E FIP
SANEAMENTO (Anexo III da minuta do Edital);
b) MINUTA DO ACORDO DE INVESTIMENTO (Anexo IV da minuta
do Edital);
c) PLANO DE INVESTIMENTO (Anexo V da minuta do Edital);
d) PLANO DE NEGÓCIO DA CESAN 2016/2022 (Anexo XII da minuta
do Edital);
e) LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (VALUATION)
DA CESAN, PELO MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
(Anexo XIII da Minuta do Edital).
O Diretor Presidente da CESAN, Senhor Pablo Ferraço Andreão, encaminhou justificativas e respostas referente às informações acima
solicitadas que foram analisadas pela área técnica por meio da Manifestação Técnica 0428/2017-1.
É o relatório.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Além dessas conclusões e sugestões transpostas no relatório, a unidade técnica tinha proposto as providências listadas abaixo, que
naquele instante processual, deixei para um exame posterior que
faço agora, por considerar importantes nesse momento processual.
Essas foram reforçadas pela área técnica na Manifestação Técnica
0428/2017-1 a qual sugeriu ao Conselheiro Relator a notificação
do Diretor Presidente da CESAN para que envie a este Tribunal,
as informações e documentos atualizados relativos ao procedimento em exame, nos termos dos itens 10.1.2, 10.1.5, 10.2.1,
10.3.1 e 10.3.2 expostos no item 10 da Manifestação Técnica n.
01110/2016-6 que descrevo abaixo:
Cumprir as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários - item 10.1.2;
Realizar Audiência Pública – item 10.1.5;
Juntar aos presentes autos adequada pesquisa de preços em que
conste, comprovadamente: - a pesquisa de valores adjudicados
em licitações de órgãos públicos, a sistemas de compras Governamentais, a valores registrados em SRP; - a avaliação de contratos
recentes ou vigentes realizados por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes; - e, especialmente, a comparação com os preços praticados pela contratada (Creta Planejamento
Ltda.) junto a outras instituições públicas ou privadas, fazendo a
repactuação contratual caso verifique superfaturamento no preço
ajustado no Contrato 159/2012 – item 10.2.1;
Fundamentar a escolha de índices econômicos financeiros exigidos
na minuta do edital de leilão – item 10.3.1;

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Conselheiros-substitutos

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
José Antônio Almeida Pimentel - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Domingos Augusto Taufner - Ouvidor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Sérgio Manoel Nader Borges

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Luciano Vieira- Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá, Vitória, ES
CEP 29050-913 - 27 3334-7600
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 24 de maio de 2017
Fundamentar a limitação temporal constante na minuta do edital do
leilão para a seleção do co-investidor – item 10.3.2
3 – DISPOSITIVO
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos
e atendendo ao opinamento da área técnica por meio da Manifestação Técnica 0428/2017-1, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do
senhor Pablo Ferraço Andreão, Diretor- Presidente da CESAN, com
fundamento nos arts. 1º, § 3º e 63, III da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, e na forma dos artigos 300 e 358, inciso III, do
RITCEES, para que encaminhe, no PRAZO DE 30 DIAS, todas as
informações e documentos que entender necessários para o esclarecimentos dos seguintes itens:
3.1. Cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão
de Valores Mobiliários no tocante à oferta privada de ações,
conforme fundamentação no item 3 da Manifestação Técnica
01110/2016-6;
3.2. Realização de Audiência Pública, nos termos preconizados
pelo Artigo 39 da Lei 8.666/93, no procedimento licitatório de leilão
a ser realizado para a escolha do co-investidor, conforme fundamentação no item 5 da Manifestação Técnica 01110/2016-6;
3.3 Juntada aos presentes autos de adequada pesquisa de
preços em que conste, comprovadamente: - a pesquisa de valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, a sistemas de
compras Governamentais, a valores registrados em SRP; - a avaliação de contratos recentes ou vigentes realizados por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes; - e, especialmente, a comparação com os preços praticados pela contratada
(Creta Planejamento Ltda.) junto a outras instituições públicas ou
privadas, fazendo a repactuação contratual caso verifique superfaturamento no preço ajustado no Contrato 159/2012,
conforme fundamentação no item 6 da Manifestação Técnica
01110/2016-6;
3.4 Justifique, fundamentadamente, no procedimento licitatório
para a escolha do co-investidor os índices econômicos financeiros exigidos nos itens 08.04.02, 08.04.03 e 08.04.04, bem como
os requisitos de habilitação técnica previstos nos itens 08.07.01,
08.07.04, 08.07.05, todos da minuta do edital, conforme fundamentação no item 7 da Manifestação Técnica 01110/2016-6;
3.5 Encaminhe a fundamentação para a limitação temporal para a
comprovação de atividade ou aptidão no item 08.07.01 da minuta
do edital de leilão para seleção do co-investidor, conforme fundamentação no item 8 da Manifestação Técnica 01110/2016-6.
Acompanha esta Decisão, integrando-a, cópia da Manifestação
Técnica 1110/2016-6, da Decisão Monocrática 00091/20173 e da Manifestação Técnica 0428/2017-1.
Procedidas às comunicações e demais providências necessárias, retornem os autos a este Gabinete.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos e comunicações processuais necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00594/2017-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Assunto: Auditoria Ordinária
Exercício: 2009
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga - Prefeito Municipal
Antônio Ramos Barbosa - Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Devair Ferreira da Silva - Coordenador de Serviços Públicos
Douglas Bianchi - Secretário Municipal de Finanças
Eduardo Pereira Soares - Secretário Municipal de Saúde
Evilásio de Ângelo - Secretário Municipal de Administração
Fábio Gomes de Aguiar - Coordenador de Suprimentos e Patrimônio
Francisco de Assis Portela Milfont - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Gustavo Silva Dias - Assessor Especial de Comunicação
Heliosandro Mattos - Secretário Municipal de Educação
Joanna D’Arc Victória Barros de Jaegher - Secretária Municipal de
Saúde
Luciene Maria Luciano Neves - Membro da CPL
Luiz Arnaldo Custódio Bomfim - Presidente da CPL
Luiz Roberto Meneghel - Gerente de Controle de Vetores
Manoel Lopes Cançado Júnior - Secretário de Governo e Articulação
Institucional
Marcelo Agostini Barroso - Coordenador de Serviço em Saúde
Marcelo Vidigal Rocha - Pregoeiro da Comissão de Licitação
Marcos Antônio Soares Bertolani - Coordenador de Atendimento em
Saúde
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cação
Pablo Márcio Ribeiro Freitas - Secretário Municipal de Saúde
Wagner José Elias Carmo - Subprocurador Geral
Wallace de Medeiros Cazelli - Secretário Executivo Municipal de
Saúde
Wellington Borghi - Procurador Geral do Município
Assessora Assessoria e Consultoria Ltda.
Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda.
Ecoverde Urbanização e Serviços Ltda.
Office Consultoria Contábil S/S Ltda.
Premium Comunicação e Marketing S/A
União de Ensino do Espírito Santo Ltda.
Versam os presentes autos sobre o Relatório de Auditoria Ordinária 45/2012, referente à auditoria realizada “in loco” na Prefeitura Municipal de Vila Velha, relativa ao exercício de 2009.
Após a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva ITC
5695/2015 (fls. 10680/10866), o Ministério Público de Contas
exarou o Parecer 187/2016 (fls. 10882/10883), da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, no qual verificou questão
preliminar referente à capacidade postulatória do advogado Clenilton de Abreu Pimentel e Jeferson Cabral, vez que não consta nos
autos o instrumento procuratório na justificativa apresentada em
nome de Marcos Antônio Soares Bertulani (fls. 7548/7551).
Com fins de se evitar futura alegação de nulidade processual por
cerceamento de defesa, em atenção aos princípios do contraditório
e da ampla defesa e em obediência ao disposto no § 2° do art. 292
do RITCEES, determinei a notificação do senhor Marcos Antônio
Soares Bertulani, para ratificar os termos da defesa ou juntar
instrumento de procuração aos advogados Clenilton de Abreu Pimentel (OAB/ES 1576) e/ou Jeferson Cabral (OAB/ES 4356-E), no
prazo de 10 (dez) dias (Decisão Monocrática 1482/2016 - fls.
10885/10887).
À folha 10892, a Secretaria Geral das Sessões informou, na data de
01 de dezembro do corrente, que não foi possível cumprir o Termo
de Notificação nº 50554/2016, relativo ao senhor Marcos Antônio
Soares Bertulani, tendo em vista que o mesmo mudou-se, sem deixar novo endereço, conforme Certidão aposta no verso do referido
Termo de Notificação (fl. 10891). Informa, ainda, que o endereço
utilizado é o fornecido pelo sistema da Receita Federal.
Consequentemente, na forma do disposto nos artigos 157, II e §3º
do artigo 359 do Regimento Interno desta Corte, determinei que
fosse realizada a citação por edital do senhor Marcos Antônio
Soares Bertulani, para ratificar os termos da defesa ou juntar instrumento de procuração aos advogados Clenilton de Abreu Pimentel
(OAB/ES 1576) e/ou Jeferson Cabral (OAB/ES 4356-E) (Decisão
Monocrática 17360/2016 - fls. 10893/10895).
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de
Controle de Documentos à fl. 10900 e pela Secretaria Geral das
Sessões à fl. 10901, o senhor Marcos Antônio Soares Bertulani Silva não apresentou qualquer documentação ratificando os termos
da defesa ou juntando instrumento de procuração dos advogados, tendo o prazo para apresentação de justificativas vencido em
20/03/2017.
Diante do exposto, verifica-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao
senhor Marcos Antônio Soares Bertulani, que não compareceu
aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual e, por
conseguinte, restando configurada a revelia.
Desta forma, DECIDO:
1 Pela declaração de revelia do senhor Marcos Antônio
Soares Bertulani, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013;
2 Pelo desentranhamento das peças de defesa apresentadas em
nome de Marco Antônio Soares Bertulani (fls. 7548/7551) e restituição das peças ao mesmo, nos termos do artigo 292, §2º da
Resolução TC 261/2013.
À SEGEX para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00596/2017-1
Processo: TC 1122/2016
Assunto: Representação
Representante: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Anchieta
Exercício: 2016
Responsáveis: Fabricio Petri – Prefeito Municipal
Marcos Vinicius Doelinger Assad – Prefeito Municipal em 2016
Verônica Rodrigues de Jesus – Pregoeira em 2016
Versam os autos de representação com pedido de concessão
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de medida cautelar, formulada pela empresa INJEX INDÚSTRIAS
CIRÚRGICAS LTDA., alegando irregularidades no Pregão
Presencial nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Anchieta, cujo
objeto é o Registro de Preços para aquisição de material de consumo
(material médico hospitalar) com reserva de lotes exclusivos à
participação de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais.
Em exame inicial dos autos proferi a Decisão Monocrática
136/2016 onde decidi por notificar o senhor Marcos Vinicius
Doelinger Assad para apresentar informações e esclarecimentos
acerca dos fatos narrados na presente representação em 5 (cinco)
dias, na forma do art. 307, §1º do RITCEES.
Após os tempestivos esclarecimentos juntados aos autos, esses
foram encaminhados para ao Núcleo de Cautelares que apresentou
a Manifestação Técnica Preliminar MTP 125/2016, opinando
pela não concessão da medida cautelar e pela submissão do feito ao
rito ordinário (fls. 97-102).
Na análise realizada dos requisitos autorizadores da medida cautelar
vislumbrou-se a existência de periculum in mora na modalidade
inversa. Além disso, verificou-se que os fatos denunciados
necessitam de análise mais acurada em rito ordinário, face à
ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.
Nesse sentido proferi o Voto 1123/2016 no sentido de indeferir a
medida cautelar e a tramitação do processo em rito ordinário.
Encaminhado os autos à área técnica a Secex Denuncias emitiu a
Manifestação Técnica 271/2016 onde alude à necessidade de
análise técnica preliminar por profissional especializado na área da
saúde para que proceda a análise exaustiva dos 36 lotes licitados.
Assim sendo, foi emitida a Manifestação Técnica 701/2017
concluindo pela necessidade de diligência externa, in verbis:
“[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Compulsando os autos, verificamos que foi apresentada a
representação, às fls. 1/9, ao passo que, atendendo a Decisão
Monocrática Preliminar 136/2016, a parte representada acostou sua
defesa às fls. 20/95. Assim sendo, o representante traz informações
sobre possível irregularidade no Edital do Pregão Eletrônico 1/2016,
lançado pela Prefeitura Municipal de Anchieta. Porém, não há
nos autos material probatório suficiente para uma análise mais
aprofundada da suposta irregularidade, bem como para a imputação
dos respectivos responsáveis, somente alguns documentos do
processo administrativo, como o Edital, Minutado Contrato, Termo
de Referência e alguns anexos. Ocorre que para a análise adequada,
faz-se necessário acessar informações do processo administrativo
que culminou na licitação. Assim, entende-se ser recomendável a
realização de comunicação de diligência, para que seja determinada
a remessa integral de cópia do processo administrativo nº
19.127/2015, o qual veiculou o certame em questão.
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 288, inciso VI, c/c art. 314, §3º, inciso
II, ambos do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº
261/13, a realização de COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA para
que seja encaminhada pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcos Vinícius
Doelinger Assad, cópia integral do Processo Administrativo nº
19.127/2015,bem como cópia do termo de referência do certame
em comento, caso o mesmo não se encontre acostado aos autos
do processo administrativo nº 19.127/2015,preferencialmente por
meio digital (formato PDF), no prazo a ser estabelecido pelo relator.
[...]”
Na análise realizada pela área técnica, esta vislumbrou a necessidade
de que o gestor encaminhe esta Corte cópia integral do Processo
Administrativo nº 19.127/2015, bem como cópia do termo de
referência do certame em comento, caso o mesmo não se encontre
acostado aos autos do processo administrativo nº 19.127/2015.
Desta forma, acompanhando o entendimento da área técnica, de
acordo com os dispositivos abaixo indicados da Lei Complementar n.º
621/2012, DECIDO encaminhar COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA
aos senhores Fabricio Petri – Prefeito Municipal e Verônica
Rodrigues de Jesus – Pregoeira, com fundamento nos arts. 1º,
§3º e 63, II da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, e na forma
do art. 314, §1º e §3º, inciso II do RITCEES, para que encaminhem
a este Tribunal cópia integral do Processo Administrativo nº
19.127/2015, bem como cópia do termo de referência do certame
em comento, caso o mesmo não se encontre acostado aos autos
do Processo Administrativo nº 19.127/2015, preferencialmente por
meio digital (formato PDF), no prazo de 15 (quinze) dias.
DECIDO ainda pela notificação para ciência do ex-Prefeito de
Anchieta senhor Marcos Vinicius Doelinger Assad.
Na forma do inciso I, do §1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
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realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00595/2017-5
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha
Assunto: Prestação de Contas Anual - PCA
Exercício: 2014
Responsáveis: Roberto Ribeiro Carneiro
Antonio Marcus Carvalho Machado
Jader Mutzig Bruna - pelo encaminhamento da PCA
José Américo Merlo - atual Secretário Municipal
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Roberto
Ribeiro Carneiro e Antonio Marcus Carvalho Machado, encaminhada
a este Tribunal de Contas pelo senhor Jader Mutzig Bruna, através
do Ofício 569/2015 em 24 de julho de 2016, protocolizado neste
Tribunal sob o número 59387/2015-1.
A então 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da
Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico
Contábil RTC 103/2016 (fls. 07/19), quando constatou indícios
de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI
182/2016 (fl. 20), com propositura de citação dos senhores Roberto Ribeiro Carneiro e Antonio Marcus Carvalho Machado.
Verificando que o Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha,
senhor Anckimar Pratissolli, no ofício OF Nº 062/2016/GAB/SEMFI
de 22 de agosto de 2016, em atendimento à Decisão Monocrática
Preliminar DECM 0830/2016 nos autos do processo TC 5431/2015,
informou que os relatórios contábeis necessários as prestação de
contas das secretarias municipais foram entregues para subsidiar
a resposta de cada jurisdicionado, inclusive a da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha (fls. 121/153 do
TC 5431/2015), decidi por reiterar a citação dos senhores Roberto
Ribeiro Carneiro e Antonio Marcus Carvalho Machado, e notificar o
senhor Jader Mutzig Bruna para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
regularizassem a presente PCA e/ou apresentassem justificativas
em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 182/2016 (Decisão Monocrática 1450/2016
- fls. 77/79).
Contudo, verificou a Secretaria Geral das Sessões que o atual Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de
Vila Velha é o senhor José Américo Merlo. Com fundamento no artigo 63, inciso III da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 138, §
3º do Regimento Interno, decidi pela notificação do mesmo para
apresentação de justificativas em relação à documentação e/ou
informações faltantes apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
182/2016 (Decisão Monocrática 1491/2016 - fls. 92/94).
No entanto, conforme informação prestada pelo Núcleo de Controle de Documentos (fl. 142) e pela Secretaria Geral das Sessões (fl. 143), o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática
1491/2016 venceu em 12/12/2016, sem fosse juntada aos autos
qualquer documentação.
Isto posto, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor José Américo Merlo - atual Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha para que,
no prazo de 30 (TRINTA) dias improrrogáveis, apresente as
justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento à
Decisão Monocrática 1491/2016;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor José Américo Merlo, para que,
no prazo de 15 (QUINZE) dias improrrogáveis, encaminhe a
este Tribunal a documentação e/ou informações faltantes apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 182/2016, sob pena de aplicação de multa, nos termos do art. 135, IV da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 389, IV da Resolução TC 261/2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro
da família ou empregado do responsável ou do interessado.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 24 de maio de 2017
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO - PROCESSO - TC-10165/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS -SETOP
ASSUNTO - DENÚNCIA
Fica o Senhor FRANCESCO DE AGAZIO (Denunciante), NOTIFICADO do Acórdão TC 1280/2016 - Plenário (Processo TC
10165/2016), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
no dia 27 de abril de 2017, que não acolheu a Denúncia, arquivando-se os autos.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
PROCESSO - TC-9819/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
Fica o Senhor JORGE CANDAL (Denunciante), NOTIFICADO do
Acórdão TC 133/2017 - Plenário (Processo TC 9819/2016), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 05 de maio
de 2017, que não conheceu a Denúncia, arquivando-se os autos.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 2810/2017
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo
TC nº 2810/2017, RATIFICOU a contratação da empresa
NOVAKONO Comercial Tecnologia e Projetos Ltda, cujo
objeto é a renovação de 04 (quatro) assinaturas semanais da
revista VEJA no formato impresso/digital, no valor total de
R$ 2.620,80 (dois mil, seiscentos e vinte reais e oitenta
centavos), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no
art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 16 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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