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Vitória (ES), quarta-feira, 04 de Maio de 2022.

completo e seus anexos poderão ser retirados no 
11º andar do Ed. Caparaó, Centro, Vitória-ES ou 
pela internet no site www.bandes.com.br.

MUNIR ABUD DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

Protocolo 842188

Companhia de Gás do Espírito Santo - ES GÁS -

  EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 4600209467
Contratante: Companhia de Gás do Espírito Santo 
- ES GÁS
Processo Nº: 4500192022
Forma de Contratação: Artigo 29, inciso II da 
Lei 13.303/16 e o Artigo 98 do Regulamento de 
Licitações e Contratos da ES GÁS.
Contratado: TOPTUR TURISMO EIRELI
CNPJ: 13.360.487/0001-65
Objeto: Contratação de agência de viagem, para 
assessoramento, programação, reservas, emissão e 
fornecimento de passagens aéreas nacionais e in-
ternacionais, bem como a reserva de hotéis, para 
atendimento à ES Gás, quando necessário.
Valor: R$ 49.247,50 (Quarenta e nove mil, duzentos 
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
Vigência: 26/04/2022 a 26/04/2023
Fonte: 4505000002

Heber Viana de Resende
Diretor-Presidente

Walter Fernando Piazza Junior
Diretor Administrativo- Financeiro

Protocolo 842897

Fundação de Amparo àPesquisa e Inovação do Espírito 
Santo  - FAPES -

AVISO DE ALTERAÇÃO
EDITAL FAPES Nº 04/2022

PROGRAMA DE APOIO AOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO CAPIXABAS EMERGENTES - 

PROAPEM
A Diretora-Presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições, torna público a alteração do cronograma 
do Programa de Apoio aos Programas de Pós-Gradua-
ção Capixabas Emergentes - PROAPEM está disponível 
na página eletrônica www.fapes.es.gov.br.

Vitória, 04 de maio de 2022.
Cristina Engel de Alvarez

Diretora-Presidente da FAPES
Protocolo 842942

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 037, DE 02 DE 
MAIO DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 
DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO - FAPES, no uso da atribuição 
que lhe confere o Art. 16 da Lei Complementar nº 
978, de 04 de outubro de 2021, publicada no Diário 
Oficial de 05 de outubro de 2021 e,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 3º, inciso III, do 
Decreto Estadual nº. 4131-R, de 18 de julho de 2017, 
que regulamenta a instituição e atuação da Unidade 
Executora de Controle Interno - UECI, previstas na 
Lei Complementar nº 856, de 16 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 1º, inciso VI, 
da Resolução do Conselho do Controle e da Trans-
parência - CONSECT - nº. 038, de 29 de dezembro 
de 2021, que prevê como atividade da UECI realizar 
a avaliação prévia da instrução processual referente 
a licitações, pregões, convênios, termos de parceria, 
contratos de gestão demais instrumentos congêneres, 
concessões e Parcerias Público Privadas - PPP - e seus 
respectivos aditivos;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º da Resolução 
CONSECT nº. 038/2021, que prevê o estabelecimento 
de critério de amostragem, considerando a relevância 
e materialidade, para avaliação prévia da UECI, 
prevista no Art. 1º, inciso VI, da Resolução CONSECT 
nº. 038/2021, por meio de ato normativo da unidade 
gestora;
RESOLVE:
Art. 1º A avaliação prévia, a ser realizada pela UECI/
FAPES, prevista no Art. 2º da Resolução CONSECT 
nº. 038/2021, somente ocorrerá em processos que 
observarem as seguintes condições:
I. Contratações por meio de licitações, bem como seus 
eventuais aditivos de valor, para aquisições de bens 
e prestação de serviços, de outros objetos que não 
sejam obras ou serviços de engenharia, consultoria 
de projetos e gerenciamento de contratos de obras, 
com valor anual estimado superior a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais);
II. Contratações por meio de dispensa ou inexigibili-
dade de licitação para aquisições de bens e prestação 
de serviços, com valor anual estimado superior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais), exceto as contratações 
fundamentadas pelas disposições previstas no Art. 
24, incisos III, IV, XII, XVI e XXII, da Lei Federal 
nº 8.666/93, e as originadas dos editais de creden-
ciamento vigentes, independentemente do valor 
contratado;
III. Adesões às atas de registro de preços de fora 
Estado do Espírito Santo, bem como eventuais aditivos 
de valor das contratações delas decorrentes, nos 
casos em que os objetos da contratação sejam obras 
ou serviços de engenharia, consultoria de projetos e 
gerenciamento de contratos de obras, de acordo com 
os valores constantes nos incisos I e II;
IV. Convênios, contratos de gestão, contratualiza-
ções, termos de parceria e instrumentos congêneres, 
de acordo com os valores constantes nos incisos I e II, 
exceto as descentralizações da execução de créditos 
orçamentários, previstas no Decreto Estadual nº. 
3.541-R, de 12 de março de 2014.
Art. 2º Os processos administrativos previstos no Art. 
1º desta Instrução de Serviço deverão ser enviados 
à UECI/FAPES já instruídos com a lista de verificação 
aplicável, prevista nos anexos da Resolução CONSECT 
nº. 038/2021, sem prejuízo da emissão da lista 
definitiva após a devida verificação pela UECI/FAPES.
Parágrafo único. Deve ser observado se a lista de 
verificação aplicável está em sua última versão, 
conforme consulta ao site da Secretaria de Estado de 
Controle e Transparência (SECONT).
Art. 3º A UECI/FAPES desenvolverá a avaliação 
prévia com observância aos normativos expedidos 
pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência 
(SECONT) e às resoluções do Conselho do Controle e 
da Transparência (CONSECT).
Art. 4º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na 
data de sua publicação.

Vitória, 02 de maio de 2022
Cristina Engel de Alvarez

Diretora-presidente da FAPES
Protocolo 843255
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