Atos do Plenário............................................................................................ 2
Outras Decisões - Plenário.................................................................................................................................................. 2

Edição n° 1140
Vitória-ES, terça-feira, 5 de junho de 2018
Corpo Deliberativo - Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá, Vitória, ES - CEP 29050-913
Telefone: 27 3334-7600

Veículo oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar nº 621/2012.

Terça-feira, 5 de junho de 2018

1

ATOS DO PLENÁRIO

Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

Decisão 01189/2018-9
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Processo: 03676/2014-1
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2013
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável : RODNEY ROCHA MIRANDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 7º BIMESTRE DE
2013 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encaminhamento dos dados da Prestação de Contas Bimestral do 7º
bimestre de 2013 pela Prefeitura de Vila Velha.
Inicialmente, o senhor. Rodney Rocha Miranda foi notificado para encaminhar os dados, com fundamento no art.
358, III e 359 do RITCEES (Decisão Monocrática Preliminar
688/2014 – fl. 39).

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Devidamente notificado, o gestor apresentou documentação, que foi objeto de análise pela área técnica em agosto de 2015 na Manifestação Técnica 583/2015 (fls. 53/55),
concluindo que o último mês demandado, mês 14/2013,
havia sido encaminhado em 03/09/14, conforme consulta
ao sistema, apresentando inconsistências indicativas que
não ensejavam a rejeição da prestação de contas.
www.tce.es.gov.br

Em março de 2018, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica
24/2018 (fl. 59), propondo o saneamento e arquivamento
dos presentes autos, tendo em vista que 2013 foi o primeiro exercício de funcionamento do sistema, que os dados foram encaminhados pelo município e homologados mesmo
que parcialmente, que o atual Prefeito não é mais o senhor
Rodney Rocha Miranda e que não se verificou má fé em sua
conduta,
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 1009/2018 – fls. 63/64).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas para tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica 24/2018 (fl. 59), nos seguintes termos:
Da Res. 247/12 observa-se que a prestação de contas é considerada efetivada com a homologação.
O prefeito foi citado e apresentou resposta alegando que
o sistema do TCEES apresentou limitação, inviabilizando o
procedimento, conforme consta da fl. 32. À época o processo foi submetido ao NIE, unidade responsável pela recepção dos dados, para manifestação, porém depreende-se que não foi apresentada solução técnica para o problema. A explicação é que o sistema, naquela fase de desenvolvimento, não estava suficientemente dimensionado de
forma a suportar a quantidade de dados que foi gerada a
partir da prestação de contas efetuada pelo município de
Vila Velha.
Terça-feira, 5 de junho de 2018

2

ATOS DO PLENÁRIO

Verifica-se que esta inconsistência apresentada pelo sistema não reincidiu em exercícios posteriores.
Desta forma, considerando ter sido 2013 o primeiro exercício de funcionamento do sistema; que os dados foram encaminhados pelo município e homologados mesmo que
parcialmente; que o atual prefeito não é mais o Sr. Rodney
Rocha Miranda e que não se verificou má fé em sua conduta, propomos o saneamento e arquivamento dos autos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 01188/2018-4
Processo: 03369/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SECOM - Superintendência Estadual de Comunicação
Social

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Relator

Representante : Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA), ANDREIA DA SILVA
LOPES

1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 – 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Diário Oficial de Contas

REPRESENTAÇÃO – PEDIDO CAUTELAR DEFERIDO – SUSPENSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO – NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar, formulado pelo Ministério Público Estadual de
Contas, autuado na data de 23 de abril de 2018, protocolo 05416/2018-5, em face da Superintendência Estadual de
Comunicação Social, em razão de indícios de prática de atos
de gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos verificados
nos editais de concorrências públicas 01/2016 (e sua revogação) e 01/2018 (em andamento), cujos objetos versam,
www.tce.es.gov.br

respectivamente, (i) “na modalidade concorrência do tipo
técnica e preço para contratação dos serviços contínuos de
planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de
comunicação digital” e (ii) “na modalidade concorrência do
tipo melhor técnica para contratação dos serviços contínuos de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital”.
Após análise da Petição Inicial, exarei a Decisão Monocrática 609/2018 (doc. 07), decidindo por receber a Representação, e por notificar a Senhora Andréia Lopes da Silva, Superintendente Estadual de Comunicação Social, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias prestasse as informações que
julgasse necessárias, nos termos do § 1º do art. 307 do Regimento Interno deste Tribunal.
Desta forma, justificativas e documentos foram apresentados (docs. 18 e 19).
Em seguida os autos foram encaminhados à Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações não Especializadas – SecexMeios, que elaborou a Manifestação Técnica 370/2018
(doc. 23), opinando pela suspensão cautelar da Concorrência Pública 01/2018 até ulterior decisão de mérito.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Dos fatos apresentados NA INICIAL
O Representante narra de forma cronológica os fatos ocorridos a partir do Edital de Concorrência Pública 01/2016,
culminando com o Edital de Concorrência Pública 01/2018.
Entendo relevante destacar tais acontecimentos dada a sua
importância na análise do pedido cautelar de suspensão da
Concorrência Pública 01/2018.
Pois bem.
Terça-feira, 5 de junho de 2018
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Os editais de concorrências públicas 01/2016 (e sua revogação) e 01/2018 (em andamento), versam, respectivamente, (i) “na modalidade concorrência do tipo técnica e
preço para contratação dos serviços contínuos de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital” e (ii) “na modalidade concorrência do tipo
melhor técnica para contratação dos serviços contínuos de
planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de
comunicação digital”.
O valor global previsto no Edital de Concorrência nº 1/2016
foi “de aproximadamente R$ 3.165.808,62 (três milhões,
cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos), para um período de 12 (doze) meses”.
A empresa E-BRAND Estratégias On Line Ltda. EPP (EBRAND) foi classificada em primeiro lugar, apresentando
proposta no valor de R$ 1.296.450,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Irresignada com o resultado, a empresa SODET Tecnologia
da Informação e Comunicação Ltda. (SODET) apresentou
recurso administrativo, alegando inexequibilidade da proposta apresentada pela empresa E-BRAND.
A CPL julgou procedente o recurso e a empresa SODET foi
classificada em primeiro lugar com a proposta no valor de
R$ 1.999.650,33 (um milhão, novecentos e noventa e nove
mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e três centavos).
A empresa E-BRAND ingressou em juízo (Processo
000903957.2017.8.08.0024), obtendo provimento de seu
pedido de tutela provisória de urgência para a suspenção
do procedimento licitatório.
Após ciência da decisão judicial liminar, o Superintendente
Administrativo Financeiro da SECOM, senhor Altamiro EnéDiário Oficial de Contas

sio Scopel, solicitou autorização à Superintendente Estadual de Comunicação Social, senhora Andréia da Silva Lopes,
para a revogação da Concorrência Pública nº. 01/2016,
com fundamento do art. 49 da Lei 8.666/93, ao argumento
de a SECOM haver recebido “o aval do Governo para efetuar melhorias estruturais, mais especificamente a ampliação
de sua equipe técnica e a aquisição de novos equipamentos
e materiais de trabalho”.
Assim, na ocasião, argumentou o Superintendente que
“uma parte substancial dos serviços necessários a esta SECOM, que está sendo contratada via prestação de serviços,
por meio da Concorrência nº 001/2016, será suprida com a
reestruturação ora em curso nesta SECOM (...). ”
Desta forma então, invocou-se a realização dos serviços necessários diretamente pelo órgão (SECOM), tornando dispensáveis, portanto, uma parcela substancial do objeto licitado (serviços contínuos de planejamento, desenvolvimento
e execução de soluções de comunicação digital).
A Superintendente Estadual de Comunicação Social, senhora Andréia da Silva Lopes, acolheu a proposta e autorizou a
revogação do certame.
Em seguida, a Juíza de Direito da 4ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde) reconheceu a perda do objeto do Processo
0009039-57.2017.8.08.0024.
Pelas mesmas razões, esta Corte de Contas decretou a perda superveniente do objeto do Processo TC 2265/2017
(Acórdão TC 1012/2017 – Plenário), o qual versava sobre
Representação, com pedido de medida cautelar, impetrada pela empresa E-BRAND, alegando irregularidade quanto
à declaração de inexequibilidade da sua proposta apresentada no procedimento licitatório referente à Concorrência
www.tce.es.gov.br

nº 01/2016, da Superintendência Estadual de Comunicação
Social – SECOM.
Entretanto, como bem evidenciou o Representante, agindo de encontro aos motivos determinantes apresentados
para a revogação da pretérita Concorrência nº. 01/2016,
o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Superintendência Estadual de Comunicação Social – SECOM, no dia 08
de fevereiro de 2018, lançou o Edital de Concorrência nº.
01/2018, com idêntico objeto ao da revogada Concorrência nº. 01/2016.
Assim, a Administração Estadual tornou público o objetivo
de licitar, agora “na modalidade concorrência do tipo melhor técnica” (a anterior abrangia técnica e preço), e contratar os mesmos “serviços contínuos de planejamento,
desenvolvimento e execução de soluções de comunicação
digital, conforme processo nº. 79255574”, “pelos primeiros 12 (doze) meses”, ao “valor global (...) estimado em R$
7.380.000,00 (sete milhões, trezentos e oitenta mil reais)
”, ou seja, superior ao dobro do valor estimado na revogada
Concorrência nº. 01/2016.
2.2 Da análise dos requisitos da medida cautelar
Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a uma análise dos pressupostos para concessão da medida cautelar requerida pelo Ministério Público de Contas, eis que observados todos
os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ratifico integralmente o posicionamento da área técnica apresentado na Manifestação Técnica
370/2018, pela existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos seguintes termos:
“(...) 2. DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES
A fim de verificarmos a plausibilidade das alegações da reTerça-feira, 5 de junho de 2018
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presentante, devemos verificar os fundamentos jurídicos
pertinentes à questão, os quais estão descritos no art. 376
do Regimento Interno do TCEES.

trina como a irreversibilidade da situação em face da futura resolução de mérito. São os entendimentos de Alexandre Freitas Câmara:

Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou
sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312 deste
Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:

Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar. Outro
requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome
de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que está diante da iminência de não alcançar os resultados práticos dele
esperados. E esta situação de perigo iminente que recebe
o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do
Relator ou do Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII
deste Regimento, devendo ser submetidas à ratificação do
Tribunal na primeira sessão subsequente, sob pena de perda de eficácia da decisão.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, definido como
juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz
de que a tutela do direito provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre do
perigo de dano e da consequente situação de urgência, a
impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento do
contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela douDiário Oficial de Contas

Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de que
a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário
para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Com base nessas informações, passa-se à análise dos pontos apresentados pelo representante.
O Ministério Público de Contas demonstrou, em sua narrativa, que a Concorrência Pública n. 01/2016 foi revogada
em função da motivação apresentada no documento Comunicação Interna CI/SUP/ADM/nº 001/2017, de lavra do
Sr. Altamiro Enésio Scopel (Superintendente Administrativo
Financeiro da SECOM), documento este acolhido pela Secretária de Comunicação, Sra. Andréia da Silva Lopes.
O mencionado documento aponta a necessidade de revogação da Concorrência Pública n. 01/2016, nos seguintes
www.tce.es.gov.br

termos:
“Daí, parte do objeto que consta do projeto básico para
contratação dos serviços em questão, visava suprir alguns
serviços indispensáveis que poderiam estar sendo executados internamente, pela própria SECOM, caso a situação financeira permitisse.
Ocorre que, neste mês de abril, em função das prioridades
governamentais, esta SECOM recebeu o aval do Governo
para efetuar melhorias estruturais, mais especificamente
a ampliação de sua equipe técnica e a aquisição de novos
equipamentos e materiais de trabalho. A equipe desta SECOM está sendo reforçada com 6 (seis) novos técnicos (fotógrafos, cinegrafista, analista de mídias, profissionais de
marketing/imprensa e administrativo). Estão sendo providenciadas as licitações para aquisição de equipamentos
de fotografia, filmagem e transmissão de vídeos, veículos,
entre outros. Além disso, foi autorizado a capacitação do
corpo técnico que atua em áreas digitais.
Em função do exposto, uma parte substancial dos serviços necessários a esta SECOM, que está sendo contratada via prestação de serviços, por meio da Concorrência nº
001/2016, será suprida com a reestruturação ora em curso
neta SECOM, conforme argumenta a área técnica do órgão.
Logo, os serviços que compõe o objeto da licitação supra
precisam ser revistos, pois as necessidades que deram origem ao mesmo, já não são as mesmas, carecendo, portanto, de serem revisadas e redimensionadas, para evitarmos
concretizar uma contratação inadequada à esta SECOM.
Assim, entendemos ser necessário a reanálise do certame,
por ser, segundo entendimento da área técnica desta SECOM, inviável seu prosseguimento na forma como está, devendo ser revogada, em observância aos princípios Constitucionais e da Lei nº 8.666/1993”. (Grifamos).
Terça-feira, 5 de junho de 2018
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Está dito claramente no documento acima transcrito que
revogação da Concorrência Pública n. 01/2016 fundamenta-se pelo acréscimo de material e de pessoal, além de qualificação dos servidores da SECOM, que, a partir de tais melhorias, iriam executar parcela significativa do objeto licitado.
O Parquet de Contas demonstrou também que, cerca de 10
(dez) meses depois, a SECOM abriu novo certame - Concorrência Pública n. 01/2018, com o mesmo objeto da licitação
revogada e maior valor.
A realização de novo procedimento licitatório, em momento próximo à exclusão do primeiro e com o mesmo objeto e
maior valor, contradiz, em uma primeira análise, a revogação da concorrência anterior.
As informações fornecidas pela Sra. Andréia da Silva Lopes dirigem-se à comprovação dos motivos que levaram
ao cancelamento da Concorrência Pública n. 01/2016. Para
tanto, a responsável colaciona aos autos quadro demonstrativo da ampliação de pessoal, documento comprobatório de crédito suplementar para a ampliação da estrutura
da SECOM, documentos comprobatórios da aquisição de
vários materiais, p. ex. televisores, drones, material fotográfico, licenças de softwares, entre outros (documento eletrônico n. 19 – Peça Complementar 6097/2018-1).
Ademais, a gestora acrescenta a seguinte informação (documento eletrônico n. 18 – Defesa/justificativa 0433/20181, fl. 14):
‘Há um ano foi tomada decisão de revogação de uma licitação pelo fato de a SECOM não ter mais a alternativa de
esperar um delongado processo licitatório para suprir suas demandas, que efetivamente foram supridas, em parte,
pelos investimentos realizados” (grifamos).
Diário Oficial de Contas

Note-se que a motivação apresentada pela responsável para a revogação da Concorrência Pública n. 01/2016 difere,
em parte, da motivação registrada na Comunicação Interna
CI/SUP/ADM/nº 001/2017, de lavra do Sr. Altamiro Enésio
Scopel. Enquanto este trata apenas de melhorias estruturais que abarcariam parte significativa do objeto do certame, a Sra. Andréia da Silva Lopes entende que a revogação
tem por fundamento a excessiva demora do procedimento
licitatório n. 01/2016.
A discrepância entre tais razões fragiliza a fundamentação
por trás da revogação da Concorrência n. 01/2016, se mostrando suficiente para confirmar a verossimilhança das alegações do Representante no que tange à teoria dos motivos determinantes. Mas, a isso, acrescente-se que embora
a responsável tenha mencionado novas demandas, que implicariam na majoração do valor da contratação, não identificou com clareza quais seriam, nem por que a melhoria na
estrutura da SECOM não seria suficiente para atendê-las.
Não há nos autos, neste momento, indicação precisa das
necessidades da Administração que demandariam uma
contratação tão acima do valor da previsão anterior, nem
justificativa para tanto.
Desta forma, presente o requisito do fumus boni iuris para
a concessão da medida cautelar.
Quanto ao periculum in mora, constata-se no risco de contratar aquilo que não é necessário à Administração, tendo
em vista que as melhorias estruturais permitiriam a execução direta de serviços que fazem parte do objeto da licitação.
Por fim, impende mencionar que esta manifestação técnica
cinge-se ao exame dos aspectos constantes nos autos que
dizem respeito aos requisitos para a concessão de cautelar.
www.tce.es.gov.br

Outras questões, tais como de eventual responsabilidade
da gestora, suscitada preliminarmente no documento eletrônico n. 18 – Defesa/justificativa 0433/2018-1, devem ser
trazidas pela mesma e analisadas no momento processual
adequado.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Determinação à autoridade competente para que suspenda cautelarmente o procedimento licitatório da Concorrência Pública 01/2018 até ulterior decisão de mérito,
nos termos dos artigos 376 e 377, I do RITCEES;
3.2 – Determinação de oitiva da parte, nos termos do art.
307, § 3º, do RITCEES;
3.3 - Em atenção ao artigo 307, §4º do RITCEES e em caso de deferimento da medida cautelar, a notificação à autoridade competente, para, no prazo assinalado, cumprir a
decisão, publicar extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comunicar as providências adotadas ao Tribunal. (...)
Pelas razões expostas, entendo presentes os requisitos para
concessão da medida acautelatória, nos termos propostos
pela área técnica na Manifestação Técnica 370/2018.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Terça-feira, 5 de junho de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Determinar à Superintendente Estadual de Comunicação Social, Senhora Andréia da Silva Lopes, que SUSPENDA CAUTELARMENTE o procedimento licitatório da Concorrência Pública 01/2018 até ulterior decisão de mérito,
nos termos dos artigos 376 e 377, I do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas;
2. Notificar a Superintendente Estadual de Comunicação
Social, Senhora Andréia da Silva Lopes, para que se pronuncie no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 307, §
3º, do Regimento Interno;
3. Notificar a Superintendente Estadual de Comunicação
Social, Senhora Andréia da Silva Lopes para que publique
extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS ao Tribunal no
prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao artigo 307, §4º do
Regimento Interno.
4. Unânime;
5. Data da Sessão: 22/5/2018 – 15ª Ordinária do Plenário;
6. Especificação do quórum:
6.1 Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos
Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges;
6.2 Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva;
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Procurador Geral Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
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