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TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DE GOIÁS

PORTARIA N. 375 DG

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONALE] ETTORAL DE GOIÁS,no usode suas atribuições legais, tendo emvista o disposto nos artigos 23, inciso VII, daResolução TRE/GO n. 113, de 14 de maio de 2007 e 1º, inciso II, daPortaria TRE/ GO n. 397, de 30 de maio de 2011, da douta Presidência, bem comoasindicações contidas no Memorando n. 38/2011 — SELCO,de 17 dee junho de 2011;

CONSIDERANDO o teor do Memorando n. 132/2011, por meio do qual aCoordenadoria de Controle Interno solicita a alteração da atubuição conferida ao servidordaquela Unidadena Portaria DGn. 235/2011, RESOLVE

Art. 1º RETIFICAR à atribuição do servidor Luís GUSTAVO DO LAGO
QUINTEIRO, na Comissão Especial de Licitação (CEL), conferindo-lhe à função de
auxiliar na análise dos balanços apresentados pelas empresas licitantes nos certames
competitivos processados na modalidade denominada “Tomada de Preços”, neste
Regional, com efeitos retroativos a partir de 22 de junho de 2011.

PA,Goiânia 12 de setembro de 2011,

inca,Lido

LEONARDOHERN ANDEZSANTOS SOARES
Diretor Geral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

MEMORANDO Nº 132/2011

Em 12 de setembro de 2011.

Ao Senhor Leonardo Hernandez Santos Soares — Diretor-Geral do TRE/GO

Assunto: Retificação da Portaria nº 235 DG

l A par de cumprimentá-lo e em referência à Portaria nº 235 DG, de 22/06/2011, que
instituiu a Comissão Especial de Licitação (CEL), responsável pela operacionalização dos
certames competitivos processados na modalidade denominada “Tomada de Preços”, neste
Regional, solicito o especial obséquio a Vossa Senhoria de avaliar a possibilidade de retificação
do referido normativo no que tange à participação do servidor desta CCI, Luís Gustavo do
Lago Quinteiro, na citada Comissão.

2. Tendo em vista que o servidor mencionado é Analista Judiciário — Especialidade
Contabilidade, foi solicitado seus préstimos especificamente para análise dos balanços das
empresas licitantes nos certames programados.
3. Entretanto, considerando que o referido analista é lotado na Seção de Auditoria, em
respeito ao princípio da segregação de funções e visando evitar à perda de autonomia desta
Coordenadoria para auditar os referidos processoslicitatórios no futuro, solicito a retificação
da referida Portaria, retroanvamente a 22/06/2011, fazendo-se constar que participação do
servidor na referida Comissão “se restringe única e exclusivamente à análise dos balanços das
empresas licitantes”, nos termos estabelecidos nos editais de licitação.

Respeitosamente,

 

o

CootderkG/,de Controle Interno

Memºretificação portariado
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TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DE GOIÁS

PORTARIA N. 235 DG

Õ DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORALDE GOIÁS,nOuso de suas atribuições legais, tendo em vista o dispostonos artigos 23, inciso VII, daResolução TRE/GO n. 113, de 14 de maio de 2007 e 1º, inciso HH, daPortaria TRE/ GO n. 397, de 30 de maio de 2011, da douta Presidência, bem como aIndicações contidas no Memorando n. 38/2011 — SELCO, de 17 de junho de 2011,RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR,KATHERINE DA SILVA E SILVA SHIMADA, LUIZ FERNANDO DA CRUZ,GLEYSON ALVES DE MORAIS, LUÍS GUSTAVO DO LAGO QUINTEIRO e,comosuplentes, os servidores BENEDITO DA COSTA VELOSO|PILHOe MAGDADA CONCEÇÃO GONÇALVES para, sob a Presidência do primeiro, comporem aComissão Especial de Licitação (CEI), responsável pela operacionalização dos certamescompetitivos processados na modalidade denominada “Tomada de Preços”, nesteRegional,

Art. 2º lista portaria entrará em vigor nesta data,

Goiânia, 22 de junhode 2011.
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