ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 164-P, DE 10 DE MAIO DE 2019.
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.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor MARCOS ALMEIDA GUIMARÃES, matrícula nº 200.093, para exercer o cargo em comissão de
Chefe de Gabinete do Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, substituindo o servidor JONILSON CORREA SANTOS, matrícula nº 203.554, afastado do cargo por motivo de licença médica, no período de 6/5/2019 a
20/5/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 165-P, DE 10 DE MAIO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no
caderno processual TC – 2404/2013,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11, 12 e 14 da Lei Complementar Estadual 622, de 8 de março de 2012, conforme abaixo:
MATR.
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203528 Flávia Holz Meirelles Pereira
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Conselheiro-presidente
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

Resumo do Contrato nº 012/2019

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TC- 7918/2018-7

Processo TC nº 8041/2019-1
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

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

do Processo TC nº 8041/2019-1, RATIFICOU a contratação da empresa PMI São Paulo, referente a inscrição e par-

CONTRATADA: Trade serviços e organização de even-

ticipação dos servidores desta Corte de Contas, em evento aberto de capacitação e aperfeiçoamento intitulado:

tos LTDA.

“14º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança” a ser realizado na cidade Campinas/SP, no período de

OBJETO: Constituem objetos deste Instrumento a con-

20 a 22 de maio de 2019, no valor total de R$ 3.861,00 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso II c/c o art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93.
Vitória, 14 de maio de 2019.
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

tratação de empresa especializada, na prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva de persianas, incluindo materiais e substituição de peças,
em conformidade com o termo de referência, presente no contrato.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 14.330,14 (Quatorze

TERMO DE RATIFICAÇÃO

mil, trezentos e trinta reais e quatorze centavos).

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) me-

Processo TC nº 02428/2019-6

ses, cujo início será contado ao dia seguinte da publi-

Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBU-

cação do extrato no Diário Oficial de Contas do TCEES.

NAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos
do Processo TC nº 2428/2019-6, RATIFICOU a contratação da empresa EDITORA GLOBO S/A, referente ao forneci-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

mento de 1 (uma) assinaturas do jornal “Valor econômico”, no formato impresso e digital, de domingo a sábado,

Ação: 2017

no período de março/2019 a março/2020, no valor total de R$ 958,80 (novecentos e cinquenta e oito reais e oi-

Elemento de Despesa: 3.3.90.30

tenta centavos), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 13 de maio de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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Vitória/ES, 13 de maio de 2019.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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