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Ofício de Requisição 39/2020 

Vitória, 30 de junho de 2020. 

Ao Senhor 

Elias Dal Col 

Prefeito do município de Ecoporanga 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 38 da Lei Complementar Estadual 

621/2012 e tendo em vista a instrução do Processo TC 2.099/2020-8 relativo ao 

acompanhamento das contratações emergenciais que estão sendo realizadas, pelo 

Estado e pelos Municípios, para ações relacionadas ao enfrentamento da crise 

provocada pelo novo coronavírus, solicitamos encaminhar para o E-mail:  

acompanhamento_despesas_covid@tce.es.gov.br: 

1. Cópia digitalizada da integralidade do processo administrativo 

571/2020 (Contratada: F.N. Comércio e Representações de Produtos 

para Saúde – valor da contratação: R$ 136.000,00), bem como dos 

processos a ele relacionados, que envolveram as fases: de definição dos 

objetos e planejamento (projeto básico/termo de referência, orçamentos, 

definição de valores, pareceres, elaboração do edital, contratos, 

autorizações de fornecimento, etc.), de realização das licitações (edital, 

publicações, propostas, impugnações, pareceres, atas, contratos 

firmados, etc.) e de execução dos objetos (recebimentos de produtos e 

serviços, notas fiscais, relatórios de gestor/fiscal dos contratos (quando 

for o caso), pagamentos, penalizações imputadas, etc.). 

 

Cumpre-nos lembrar que a execução do trabalho está condicionada a prazos, 

o que nos impõe estabelecer a data de 3/7/2020, às 15 horas, para o 

atendimento da solicitação, com a observação de que, no caso de 

impossibilidade de cumprimento da presente solicitação, seja formulada, por 

escrito, justificativa fundamentada no prazo acima referido.  

Lembramos que as autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as 

penas da lei, atender, no prazo que foi fixado, às solicitações, bem como 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 46728-7EA66-0B475

mailto:acompanhamento_despesas_covid@tce.es.gov.br


 

Núcleo de Controle Externo de Outras Fiscalizações 
 
 

permitir ou facilitar os trabalhos de fiscalização, conforme dispõe a Lei 

Orgânica do TCEES. 

Atenciosamente, 

Paulo Sergio Luchi de Carvalho 
Auditor de Controle Externo – 203.035 

Produzido em fase anterior ao julgamento
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