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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

do no prazo de até 90 (noventa) dias, conforme disposto
Portaria Normativa 00001/2019-7

Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

Art. 4º. O resultado dos trabalhos deverá ser apresentana Instrução Normativa TC 32/2014;

Protocolo(s): 00187/2019-6

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-

Origem: GAP - Gabinete da Presidência

blicação.

Instaura tomada de contas especial e institui comissão
técnica responsável, conforme determinado no item 1.2
do Acórdão TC-1025/2018 – Plenário, proferido no Processo TC 6691/2015-1

Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO (TCEES), no uso de suas atribuições
legais, em especial o disposto no artigo 13 incisos I e XX
da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 e no artigo 20 incisos I, XXIII e XXVII do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;

RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 002/2018
QUE ENTRE SI CELEBRAM O PODER EXECUTIVO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DO
INSTITUTO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Considerando a informação prestada pela Secretaria Geral das Sessões – SGS constante à ﬂ. 288 do Processo TC
6691/2015-1;

ENTIDADES CONVENENTES:

RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Tomada de Contas Especial para a apuração dos fatos, a identiﬁcação dos responsáveis e a
quantiﬁcação do dano, conforme determinação constante do item 1.2 do Acórdão TC-1025/2018 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 6691/2015-1.
Art. 2º. Instituir Comissão Técnica formada pelos servidores efetivos:
I – Danilo Moraes Silva Scopel – matrícula 203.605;
II – Gustavo Rubert Rodrigues – matrícula 203.533;
III – Lucas Gil Carneiro Salim – matrícula 203.521;

Telefone: (27) 3334-7706

IV – Vinicius Emmanuel Cometti – matrícula 203.598.

gabinete@tce.es.gov.br

Art. 3º. Fica designado o servidor Gustavo Rubert Rodrigues – matrícula 203.533 para coordenar os trabalhos da
Comissão.
www.tce.es.gov.br

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Cedente – Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.
Cessionário – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
OBJETO: Cessão da servidora do Instituto da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo PRODEST, Dayse Maria Oslegher Lemos, nº funcional
334884, titular do cargo efetivo de Analista Organizacional, para exercer o cargo em comissão de Consultor de Finanças Públicas no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com remuneração e atribuições
estabelecidas em leis especíﬁcas, sem ônus para o Cedente.
PRAZO: de 28/12/2018 até 27/12/2020.
Vitória–ES, 9 de janeiro de 2019.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

ATO DGS Nº 094/2018

ATO DGS Nº 002/2019

Designar equipes de servidores para ﬁscalização do Contrato nº 037/2018 e 038/2018, ﬁrmado com a Empresa Telefônica Brasil S/A e TIM S/A.

Alterar o Ato DGS nº 054/2018 no tocante à ﬁscalização do
Contrato nº 009/2018.

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº
076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Raysla Miranda Leite da
Silva, matrícula 203.416 (Fiscal Titular) e Bruna Oliveira
Sant’Anna, matrícula 203.648 (Fiscal Adjunto), para ﬁscalização do Contrato Nº 037/2018 e 038/2018, ﬁrmado com
a Empresa Telefônica Brasil S/A e TIM S/A, constantes dos
autos do Processo TC nº 5994/2018-4.

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste
Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b da Lei
8.666/93, como também o que consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 054/2018, em relação à
designação de servidores para ﬁscalização do contrato nº
009/2018, ﬁrmado com a empresa EGS Elevadores EIRELI,
constante dos autos do Processo TC nº 606/2018, conforme
abaixo discriminado:
Larissa Nascimento Gabriel Scardini, matrícula 203.699
(Fiscal Titular);

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Ingrid Herzog Holz, matrícula nº 203.589 (Fiscal Substituto).

Vitória/ES, 08 de janeiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
(Republicado por incorreção)

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 09 de janeiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

Telefone: (027) 3334-7665

www.tce.es.gov.br
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ATOS DOS RELATORES

RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 01963/2018-6

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

PROCESSO TC: 1203/2006
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO DE AUDITORIA
RESPONSÁVEL: ROGÉRIO FEITANI
EDSON SEBASTIÃO SOBRANI
Cuidam os presentes autos de Relatório Técnico referente
à auditoria realizada “in loco” na Prefeitura Municipal de
Jaguaré, referente ao exercício de 2005, sob a responsabilidade do Sr. Rogério Feitani (01/01/2005 à 14/04/2005 /
01/06/2005 à 31/05/2005) e Sr. Edson Sebastião Soprani
(15/04/2005 à 31/05/2005).
Foi realizada Instrução Técnica Inicial nº 042/2006 (ﬂs.
942 à 979) a qual concluiu, pela CITAÇÃO dos responsáveis
supra citados para que encaminhem justiﬁcativa que entenderem cabíveis quanto aos indícios de irregularidades
apontados a ﬂs. 977 à 979.
Em Decisão Preliminar TC 0392/2006 (ﬂs. 984) foi decidido
acatar os argumentos da ITI nº 042/2006 e citar o Sr. Rogério Feitani e Sr. Edson Sebastião Soprani, para que no prazo de 45 dias improrrogáveis apresentem as justiﬁcativas
sobre os fatos registrados.
Registrado o Termo de Citação 0258/2006 e 0259/2006,
e tempestivamente os responsável Sr. Edson Sebastião
Soprani apresentou resposta as ﬂs. 993/1001 e anexos
1002/1053 e o Sr. Rogério Feitani apresentou resposta as
ﬂs. 1056/1086 e anexos 1087/1525.
As ﬂs. 1527 à 1632 encontra-se Instrução Técnica Conclusiva nº 090/2006, que conclui por ainda persistirem irregulawww.tce.es.gov.br

res aos responsáveis (ﬂs. 1630 à1632).
A Controladoria Geral (ﬂs. 1633) acolheu na íntegra a Instrução Técnica Conclusiva nº 090/2006.
Os autos foram remetidos a douta Procuradoria de Justiça de Contas que emitiu parecer pela IRREGULARIDADE
dos atos de gestão do Sr. Rogério Feitani (01/01/2005 à
14/04/2005 / 01/06/2005 à 31/05/2005) e Sr. Edson Sebastião Soprani (15/04/2005 à 31/05/2005), enquanto Prefeito Municipal nos respectivos períodos, tendo em
vista que se manteve as irregularidades apontadas às ﬂs.
1630 a 1632, ressaltando que o Sr. Rogério Feitani deve
ser condenado, ainda, individualmente ao ressarcimento
de R$ 9,179,48 (5.770,71 VRTE´s) nos itens 13, 14 e 16 da
ITC nº 090/2006.
Em Acordão 106/2007 (ﬂs. 1664/1667), acolheram o voto do Relator (ﬂs. 1649/1663) julgando IRREGULAR os atos
praticados pelos Srs. Rogério Feitani e Edson Sebastião Soprani, com base no art. 59, inciso III, alínea “a” e “b”, da Lei
Complementar nº 32/93, apenando-os com multa no valor
correspondente de 3000 (três mil VRTE´s) e 500 (quinhentos) VRTE´s, respectivamente, de acordo com o artigo 62
da Lei Complementar nº 32/92, devendo essa quantia ser
recolhida ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169
do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista os seguintes procedimentos:
I. De responsabilidade do Sr. Rogério Feitani:
I.1. Especiﬁcação de marca no objeto licitado (Tomada de
Preços n° 013/05) – infringência ao artigo 15, +7º, inciso II,
da Lei nº 8666/93;
I.2. Fracionamento de despesas e ausência de licitação – infringência ao art. 2º da Lei nº 8666/93 c/c artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal.
Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
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I.3. Aplicação deﬁcitária no Ensino Fundamental – infringência ao artigo 60, §2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
I.4. Aplicação deﬁcitária na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE – infringência ao artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 69 da Lei nº 9394/96;
I.5. Aplicação deﬁcitária na remuneração dos proﬁssionais
do magistério do Ensino Fundamental – infringência ao artigo 60, §5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao artigo 7º da Lei nº 9424/96;
I.6. Ausência de concurso público – infringência ao artigo
37, inciso II e IX, da Constituição Federal;
I.7. Pagamento de auxílio alimentação e servidor inativo –
infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal e
ao artigo 32 da Constituição Estadual;
I.8. Pagamento Indevido de diárias ao Prefeito, no montante de R$ 1.620,00, correspondente a 1.018,41 VRTE´s – infringência aos artigos 2º §1º e 2º, e 8º da Lei Municipal nº
495/2000;
I.9. Pagamento Indevido de diárias para o Procurador do
Município, no valor de R$ 800,00, equivale a 502,92 VRTE´s
– infringência ao artigo 45, §2º, da Constituição Estadual;
I.10. Ausência de motivação na Prestação de Contas das diárias - Infringência aos artigos 2º e 5º da Lei Municipal nº
495/2000 e ao artigo 45 da Constituição Estadual;
I.11 Pagamento a maior de subsídio ao Prefeito Municipal,
no montante de R$ 6.759,48, equivalente a 4.249,37 VRTE´s – infringência aos artigos 38, inciso II, e 39 § 4º, da
Constituição Federal.
I.12 Reajuste de preços acima da efetiva variação do custo
e sem comprovação – infringência ao artigo 40, inciso XI,
da Lei nº 8666/93, e à Clausula 5ª dos Contratos nº 002/05

e 003/05.
II. De responsabilidade do Sr. Edson Sebastião Soprani:
II.1. Especiﬁcação de marca no objeto licitado (Pregão nº
006/05 e Tomada de Preços nº 009/05) – infringência ao
artigo 15, §7º, inciso II, da Lei nº 8666/93;
II.2. Pagamento de auxílio alimentação a servidor inativo –
infringência ao artigo 37 da Constituição Federal e ao artigo 32 da Constituição Estadual.
ACORDAM, ainda, os Srs. Conselheiros deste Tribunal, na
mesma sessão em condenar o Sr. Rogério Feitano a ressarcir ao erário municipal a importância correspondente a
5.770,71 VRTE´s (cinco mil, setecentos e setenta. VRTE´s e
setenta e um centésimos), referente aos itens I.8, I.9 e I.11,
acima descritos.
Dispõem Srs. Rogério Feitani e Edson Sebastião Soprani do
prazo de trinta dias, contados na forma estabelecida pela
Lei Orgânica deste Tribunal, para interposição de recurso
ou recolhimento espontâneo da importância devida, comprovado, neste caso, o procedimento perante este Tribunal.
Foram acostados Termo de Notiﬁcação nº 031/2007 e
318/2007, respectivamente, em ﬂs. 1669 e 1670.
Em ﬂs. 1678 e 1679 o Sr. Edson Sebastião Soprani, apresentou comprovante de recolhimento da importância R$
879,70 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos).
Foram apensados o TC 1800/2007 (recurso de reconsideração), os processos TC 1203/2006 (Relatório de Auditoria),
TC- 2413/2005 (Auditoria Especial) e TC 1618/2005 (Auditoria Especial).
Através de Ofício nº 093/2016 a Promotoria de Justiça de
Jaguaré solicitou informações sobre o andamento do prewww.tce.es.gov.br

sente autos (ﬂs. 1694). A Procuradoria Geral de Contas
apresentou resposta (Despacho 56815/2018) em ﬂs. 1704,
nos seguintes termos:
CONSIDERANDO o Acordão TC – 106/2007 que condenou
Edson Sebastião Soprani e Rogério Feitani em multa pecuniária individual no valor equivalente a 500 VRTE´s e 3. 000
VRTE, nesta ordem, e imputou a este último, débito de ressarcimento ao erário municipal de Jaguaré, na quantia correspondente a 5.770,71 VRTE;
CONSIDERANDO certidão de ﬂs. 1680 informando que o
trânsito em julgado do acordão supracitado consumou-se
em 11/04/2007 e 10/04/2007 para os responsáveis Rogério Feitani e Edson Sebastião Soprani, respectivamente;
CONSIDERANDO expediente acostados aos autos informando o recolhimento integral da multa referente ao responsável Edson Sebastião Sobrani;
CONSIDERANDO o disposto no art. 463 do RITCEES;
DETERMINO:
1- Elaboração do Termo de Veriﬁcação de quantum debeatur de Edson Sebastião Soprani;
2- Após, devolvam-se.
Às ﬂs.281/282 encontra-se o Termo de Veriﬁcação
102/2018 expedido pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas e, Substituição, no qual ﬁcou certiﬁcado
que a quantia consignada pelo Sr. Edson Sebastião Soprani, foi recolhida a maior (1,71 VRTE) conforme Acordão TC
– 106/2007.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio do
Parecer 6204/2018, da lavra do Procurador Geral Luciano Vieira, ﬂ.1709, que analisando o Termo de Veriﬁcação
102/2018 expedido pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, onde certiﬁcou o recolhimento integral da
Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
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multa aplicada, pugna seja dada quitação ao Sr. Edson Sebastião Soprani; requerendo a devolução dos autos àquela Secretaria.
Sendo assim, considerando cumpridas as obrigações impostas ao responsável, comprovado pelas explanações acima, e encampando o entendimento do ilustre Procurador-Geral, em seu Parecer 6204/2018, DECIDO:
1 - Seja dada a competente QUITAÇÃO ao Senhor Edson
Sebastião Soprani, com fulcro no artigo 148 da Lei Complementar 621/2018, tendo em vista o recolhimento integral
da multa que lhe foi aplicada – ACÓRDÃO TC-106/2007.
2 – Pela devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme solicitado, para a providências necessárias.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 0001/2019-7
PROCESSO: 0061/2019
CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: WAGNER LEITE NASCIMENTO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas, pelo Senhor Wagner Leite Nascimento, em face da Prefeitura Municipal de Linhares, questionando possíveis irregularidades na realização de Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 96/2018, cujo o objeto
é “o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para locação de sistemas de gestão pública e ser-

viços de licenciamento do direito de uso, manutenção, atualização e suporte por prazo determinado e demais serviços de treinamento de servidores e técnicos, manutenção
técnica, manutenção legal, customizações e atualizações,
em atendimento a essa municipalidade, especiﬁcados nos
anexos deste Edital, sob o regime de menor preço global”.
Em síntese, o representante protesta a ocorrência de ilegalidades na adoção do procedimento de Registro de Preços, no impedimento de participação de empresas em recuperação judicial, da exigência de atestado de capacidade
técnica de todo objeto e obrigatoriedade de visita técnica.
Ante aos fundamentos gerais insertos na presente Representação, veriﬁco a presença de indícios de irregularidades, todavia, considero imprescindível à requisição de informações que possam subsidiar a completa formação do
juízo cognitivo sumário acerca das questões impugnadas;
Assim, considerando que compete ao Tribunal de Contas,
diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências
para o ﬁel cumprimento da lei, bem como a sustação de
ato impugnado, nos termos do art. 71, incisos X e XI, da
Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com
o art. 1º, incisos XV, artigos 124 e 125 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Considerando, por ﬁm, a imprescindibilidade do fornecimento de esclarecimentos preliminares por parte dos representados, visando subsidiar a análise do pedido de concessão de medida cautelar por este Tribunal, DETERMINO, com base no art. 125, § 3º da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 307, § 1º do RITCEES – Res. 261/2013,
a NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Linhares, Senhor
Guerino Zanon e do Pregoeiro, Senhor Leoneth Braum Pereira para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem quanto a Representação interposta, inclusive juntanwww.tce.es.gov.br

do cópia integral do processo administrativo referente ao
procedimento licitatório em questão, informando a fase
em que o mesmo se encontra, devendo, para tanto, ser extraída cópia da peça inicial para ser encaminhada juntamente com o Termo de Notiﬁcação.
Seja dada ciência à Representante da decisão aqui proferida, nos termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC261/2013.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 0003/2019-6
PROCESSO: 91/2019
CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: ROGÉRIO CARVALHO PREVIATTI
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas, pelo Senhor Rogério Carvalho
Previatti, em face da Secretaria Municipal de Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim, questionando possíveis irregularidades na realização de Processo Licitatório – Concorrência Pública nº 011/2018, cujo o objeto
é a contratação de empresa especializada em gestão de exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo eletrônico pago, denominado “Zona Azul”.
Em síntese, o representante protesta a ocorrência de ilegalidades constantes do edital, relacionadas a divergências
entre datas descritas, exigência na realização de visita técnica e no impedimento de participação de empresas em reQuinta-feira, 10 de janeiro de 2019
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cuperação judicial, exigências ilegais na qualiﬁcação técnica e na habilitação.
Ante aos fundamentos gerais insertos na presente Representação, veriﬁco a presença de indícios de irregularidades, todavia, considero imprescindível à requisição de informações que possam subsidiar a completa formação do
juízo cognitivo sumário acerca das questões impugnadas;
Assim, considerando que compete ao Tribunal de Contas,
diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências
para o ﬁel cumprimento da lei, bem como a sustação de
ato impugnado, nos termos do art. 71, incisos X e XI, da
Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com
o art. 1º, incisos XV, artigos 124 e 125 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Considerando, por ﬁm, a imprescindibilidade do fornecimento de esclarecimentos preliminares por parte dos representados, visando subsidiar a análise do pedido de concessão de medida cautelar por este Tribunal, DETERMINO, com base no art. 125, § 3º da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 307, § 1º do RITCEES – Res. 261/2013,
a NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Senhor Victor da Silva Coelho, do Secretário de
Administração do Município, Senhor Ramon Rigoni Gobetti e do Presidente da Comissão de Licitação, Senhor Fábio
Gomes de Aguiar para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se
manifestem quanto a Representação interposta, inclusive
juntando cópia integral do processo administrativo referente ao procedimento licitatório em questão, informando a fase em que o mesmo se encontra, devendo, para tanto, ser extraída cópia da peça inicial para ser encaminhada juntamente com o Termo de Notiﬁcação.
Seja dada ciência à Representante da decisão aqui proferida, nos termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC-

261/2013.

que possam subsidiar a completa formação do juízo cogniRODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

tivo sumário acerca das questões impugnadas;
Assim, considerando que compete ao Tribunal de Contas,
diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 0005/2019-5

para o ﬁel cumprimento da lei, bem como a sustação de
ato impugnado, nos termos do art. 71, incisos X e XI, da

PROCESSO: 132/2019

Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com

CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO

o art. 1º, incisos XV, artigos 124 e 125 da Lei Complemen-

REPRESENTANTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Considerando, por ﬁm, a imprescindibilidade do forneci-

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada nesta Corte de Contas, pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, em face da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, questionando possíveis
irregularidades na realização de Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 95/2018, cujo o objeto é a “contratação
de empresa para fornecimento e prestação de serviço de
gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis com fornecimento (gasolina comum, diesel comum e diesel S10, aditivo arla 32),
através de cartão magnético com chip ou cartão com tarja
preta para atender à frota de veículos do município de Venda Nova do Imigrante”.
Em síntese, o representante protesta a ocorrência de ilegalidades constantes do edital, referentes a necessidade de
especiﬁcar taxa zero e negativa e falta de exigência de balanço patrimonial das licitantes.
Ante aos fundamentos insertos na presente Representação, considero imprescindível à requisição de informações
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mento de esclarecimentos preliminares por parte dos representados, visando subsidiar a análise do pedido de concessão de medida cautelar por este Tribunal, DETERMINO, com base no art. 125, § 3º da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 307, § 1º do RITCEES – Res. 261/2013,
a NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Venda Nova do
Imigrante, Senhor Braz Delpupo e da Pregoeira, Senhora
Alexandra de Oliveira Vinco para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem quanto a Representação interposta, inclusive juntando cópia integral do processo administrativo referente ao procedimento licitatório em questão,
informando a fase em que o mesmo se encontra, devendo,
para tanto, ser extraída cópia da peça inicial para ser encaminhada juntamente com o Termo de Notiﬁcação.
Seja dada ciência à Representante da decisão aqui proferida, nos termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC261/2013.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
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