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Vitória (ES), segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022.

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º CERF - 018.PL, DE 
19 DE DEZEMBRO DE 2021.
Publica Acórdão nº 018/2021, do Pleno.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL 
DE RECURSOS FISCAIS - CERF, no uso de suas 
atribuições,
RESOLVE:
Art. 1.º Publicar o Acórdão nº 018/2021, do Pleno, 
conforme abaixo:

RECURSO VOLUNTÁRIO

ACÓRDÃO N.º 018/2021 - PLENO /CERF

PROCESSO N.º: 76130363
APENSOS: 79398138, 79398324, 89482140
AUTO DE INFRAÇÃO: 5022514-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082.631.78-6
RECORRENTE: WEG LINHARES EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS S/A
RECORRIDA: ACÓRDÃO N.º 009/2021 DA PRIMEIRA 
CÂMARA DE JULGAMENTO
ADVOGADO: EDUARDO AQUILES FISCHER

EMENTA: DEIXAR DE ESCRITURAR DOCUMENTOS 
FISCAIS NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADA DE 
MERCADORIAS - INAPLICABILIDADE DE RETRO-
ATIVIDADE BENIGNA - RECURSO IMPROVIDO - 
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.

Com a edição da Lei 10.647, de 05/05/2017, não 
foi estabelecida Lei menos severa e muito menos a 
penalidade aplicada no lançamento deixou de existir.

O disposto no § 3º, do artigo 76-A, da Lei 7.000/2001, 
incluído pela Lei nº 10.647, de 05/05/2017, é norma 
procedimental, cuja aplicação só pode ocorrer para 
os fatos geradores a partir da sua vigência, que 
ocorreu em 01/09/2017.

Assim, não há razão para o AI ser declarado insub-
sistente por esse fundamento, devendo os autos 
retornar à primeira instância, para prosseguimen-
to do feito, com apreciação das demais matérias 
arguidas na impugnação e julgamento do mérito, se 
for o caso.

DECISÃO
ACORDAM as Câmaras de Julgamento do Conselho 
Estadual de Recursos Fiscais, em sua composição 
plenária, em conhecer do recurso interposto e, por 
voto de desempate do Presidente, negar-lhe 
provimento, para manter o venerando Acórdão 
recorrido, que julgou procedente a ação fiscal e 
subsistente o auto de infração, retornando os autos à 
primeira instância para análise dos pontos constantes 
na impugnação do sujeito passivo, de conformidade 
com o relatório e voto do conselheiro relator, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Participaram da sessão de julgamento Gustavo Assis 
Guerra (Presidente), Thaís de Aguiar Eduão Almeida 
Madruga (Representante da Fazenda Pública) e 
os Conselheiros: César Romeu Souza de Lacerda 
(Relator), Leonardo Nunes Marques, Mariane 
Freitas Ferreira, Adaiso Fernandes Almeida, Rowena 
Rodrigues Fraga, Érika Jamile Demoner, Adson Thiago 
Oliveira Silva, Andrea Julião de Aguiar Magalhães, 
Henrique Angelo Denicoli Junior, Henrique Barros 
Duarte, Rodrigo Campana Tristão e Eduardo Antônio 
Santos Sampaio.
Vitória, 15 de dezembro de 2021.

GUSTAVO ASSIS GUERRA
Presidente
(Assinado digitalmente)
THAÍS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA
Procuradora - Representante da Fazenda Pública 
Estadual
(Assinado digitalmente)
CÉSAR ROMEU SOUZA DE LACERDA
Relator
(Assinado digitalmente)
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO
(Assinado digitalmente)
(Vencido)
ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHÃES
(Assinado digitalmente)
(Vencida)
MARIANE FREITAS FERREIRA
(Assinado digitalmente)
(Vencida)
HENRIQUE ANGELO DENICOLI JUNIOR
(Assinado digitalmente)
(Vencido)
EDUARDO ANTÔNIO SANTOS SAMPAIO
(Assinado digitalmente)
(Vencido)
LEONARDO NUNES MARQUES
(Assinado digitalmente)
(Vencido)

• Republicado por ter sido redigido com 
incorreção

Protocolo 791103

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

I TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES 437/2018
BENEFICIÁRIA: SB MINERAÇÃO LTDA
CNPJ/MF: 02.614.827/0001-10
CGC/SEFAZ: 081.958.04-8
PROCESSO: 2020-WNKNK
OBJETO: Alteração na concessão dos benefícios 
fiscais em conformidade com a Resolução INVEST-ES 
n.º 1.593, de 11 de junho de 2021, publicada no DOE 
em 16 de junho de 2021, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no Estado 
do Espírito Santo - INVEST-ES, proferida nos termos 
do art. 15, § 3.º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho 
de 2016.

Vitória, 28 de janeiro de 2022.
Protocolo 791395

Banco do Estado do Espírito Santo S/A  - BANESTES -

AVISO DE EDITAL

O Diretor Presidente do BANCO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES, no uso de 
suas atribuições, efetiva a HOMOLOGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 

01/2021 e autoriza a sua publicação conforme 
item 14 do Edital de Abertura referente ao 

Concurso Público nº 01/2021.

O Resultado Final, na íntegra, está disponível no 
site do Banestes (www.banestes.com.br) e da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) (conhecimento.fgv.
br/concursos/banestes21).
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Informações do Edital:
14.1 O Resultado Final será homologado pelo 
BANESTES e será divulgado no Diário Oficial e jornal 
de ampla circulação do Estado do Espírito Santo 
por meio de Aviso de Edital, no endereço eletrônico 
www.banestes.com.br e no endereço eletrônico 
conhecimento.fgv.br/concursos/banestes21, por 
meio das listas de Classificação Geral, de Ampla 
Concorrência, Pessoas com Deficiência, de Negros(as) 
ou Indígena(s).

15.2 A aprovação e classificação no concurso 
geram para o candidato apenas expectativa de 
direito à contratação, ficando este ato condicionado 
à observância das disposições legais pertinentes 
(ainda que supervenientes), ao exclusivo interesse 
e conveniência do BANESTES, à rigorosa ordem de 
classificação das listagens e ao prazo de validade do 
concurso.

17.6  O prazo de validade do concurso será de 02 
(dois) anos contados a partir da data de homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 
período a critério da administração do BANESTES.

Vitória (ES), 29 de janeiro de 2022.
José Amarildo Casagrande
DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo 791548

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social  - SESP -

PORTARIA nº 01-R, de 27 de janeiro de 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no exercício da 
competência prevista no art. 98, inciso I, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 46, alíneas “a” e 
“o”, da Lei Estadual nº 3.043, de 31 de dezembro de 
1975 e no uso das atribuições conferidas pelo artigo 
1º da Lei Complementar nº 690/2013;

CONSIDERANDO o inciso III do art. 3º do Decreto nº 
4.131-R, de 18 de julho de 2017, que Regulamenta 
a instituição e atuação das Unidades Executoras 
de Controle Interno (UECI), previstas na Lei 
Complementar nº 856, de 16.05.2017;

CONSIDERANDO o inciso VI do art. 1º e o art. 2º da 
Resolução do Conselho do Controle e da Transparên-
cia - CONSECT nº 038, de 29 de dezembro de 2021, 
que dispõe sobre as atividades a serem desenvolvi-
das pelas Unidades Executoras de Controle Interno 
- UECI;

RESOLVE:

Art. 1º A análise prévia referente a licitações, 
pregões, convênios, termos de fomento, termos 
de cooperação, contratualizações, concessões 
e Parcerias Público-Privadas - PPP, dar-se-á em 
processos administrativos que observarem os 
seguintes critérios:
I - Contratações cujo objeto sejam obras ou serviços 
de engenharia, consultoria de projetos e geren-
ciamento de contratos de obras com valor global 
estimado superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais);

II - Aquisições de bens e contratações de serviços de 
tecnologia da informação com valor anual estimado 
superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais);
III - Aquisições de bens e contratações de serviços de 
outros objetos que não sejam tecnologia da informação, 
obras ou serviços de engenharia com valor anual 
estimado superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), exceto os processos administrati-
vos que tenham por objeto:
a) Aquisições que se realizem por meio de pregão 
eletrônico para registro de preços de bens e materiais 
para os quais se deva constantemente manter Atas de 
Registro de Preços vigentes durante todo o exercício 
financeiro, tendo em vista as necessidades de compras 
frequentes;
b) Serviços terceirizados contemplados pelo Sistema de 
Preços Referenciais do Estado do Espírito Santo;
c) Serviços terceirizados de fornecimento de alimentação 
contemplada pelo Sistema de Preços Referenciais do 
Estado do Espírito Santo; e
d) Demais materiais ou serviços que passem a compor 
o Sistema de Preços Referenciais por meio de Decreto 
Estadual.
IV - Convênios, termos de fomento e termos de 
cooperação, cujos objetos sejam obras ou serviços de 
engenharia, consultoria de projetos e gerenciamento de 
contratos de obras com valor global estimado superior a 
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais);
V - Convênios, contratos de gestão, contratualizações, 
termos de parceria e instrumentos congêneres, com 
valor anual estimado superior a R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais);
VI - Aquisição de bens e serviços de qualquer natureza, 
incluindo obras de engenharia, por meio de dispensa 
de licitação com valor estimado igual ou superior a 
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), 
exceto as dispensas de licitação, fundamentadas pelas 
disposições previstas no art. 24, incisos III, IV, XII, XVI 
e XXII1, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993; e
VII - Aquisição de bens e serviços de qualquer natureza, 
incluindo obras de engenharia, por meio de inexigibili-
dade de licitação com valor estimado igual ou superior 
a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), 
exceto as inexigibilidades de licitação celebradas para 
cobrir despesas com:
a) serviços de abastecimento de água e esgoto, assim 
como o fornecimento de energia elétrica1, prestados 
mediante tarifas preestabelecidas, cobradas de todos 
os usuários do mesmo serviço, por concessionária de 
serviço público que tem o fornecimento exclusivo na 
região em que existe a demanda;
b) aquisição de vale-transporte junto às empresas con-
cessionárias de transporte coletivo urbano;
c) serviços postais, compreendidos dentro do regime 
de monopólio, junto à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT;
d) serviços de pagamento de pedágio, na modalidade 
“via expressa”, adquirido junto à empresa concessioná-
ria, exploradora de rodovia estadual ou federal;
e) publicações de atos oficiais, que decorram do 
cumprimento da lei ou da aplicação do princípio da 
publicidade, no Diário Oficial do Estado - DOE.
VIII - Adesões a atas de registro de preços, quando 
a licitação original não tenha sido realizada por órgão 
vinculado ao Poder Executivo Estadual e desde que seu   
valor seja superior:
a) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
quando o objeto se tratar de aquisições de bens e 
contratações de serviços de tecnologia da informação;
b) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
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