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ATA DA 1ª SESSÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 11 

DE DEZEMBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO "PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA 

MELLO” 

 

PRESIDENTE - Conselheiro Antonio Roque Citadini 

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – Thiago 

Pinheiro Lima 

PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA DO ESTADO - Luiz Menezes Neto 

SECRETÁRIO - Sérgio Ciquera Rossi 

 

Presentes os Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e o Auditor Substituto de Conselheiro 

Valdenir Antonio Polizeli. 

Às onze horas e seis minutos, o PRESIDENTE declarou abertos 

os trabalhos da 1ª Sessão Especial de Eleição do Tribunal Pleno, convocada 

por Edital publicado no Diário Oficial do Estado do dia 6 de dezembro de 2019, 

visando à Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor para o 

exercício de 2020, nos termos do artigo 10 e parágrafo único da Lei 

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, e dos artigos 15 e 73, 

parágrafo 3º, item 2, do Regimento Interno. 

Posta em discussão e votação, foi aprovada a ata da 38ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 04 do corrente mês. 

Na hora do expediente o PRESIDENTE manifestou-se no 

seguinte sentido:  

O PRESIDENTE – Senhores Conselheiros, Procurador-Geral do 

Ministério Público de Contas, Procurador-Chefe da Fazenda do Estado e 

senhor Secretário-Diretor Geral. Alguns comunicados da Presidência. 

Nesta Sessão estamos recebendo a visita de 30 oficiais da Polícia 

Militar, são alunos da Academia do Barro Branco. A Presidência os saúda e 
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deseja proveitosa visita a este Tribunal e sucesso nos estudos e na futura 

carreira. 

No último dia 6 tivemos a satisfação de inaugurar as novas 

instalações da Regional de Ituverava. Agora estão lá instalados de forma 

apropriada, num prédio que sofreu todas as modificações necessárias.  

No próximo dia 16, segunda-feira, inauguraremos o novo prédio 

da Regional de Santos, às 11h. Convido a todos que desejarem prestigiar-nos 

com sua presença. Aliás, bati o recorde. Nunca inaugurei tanto quanto nesta 

gestão - duas regionais. O recorde que obviamente era do Conselheiro Edgard 

foi superado. Convido a todos para lá estarem. 

Cumprindo o calendário anual, foi publicado no Diário Oficial de 

ontem os alertas da Lei de Responsabilidade Fiscal, das análises contábeis 

produzidas pela DTI e validadas pela Audesp, relativamente ao quinto 

bimestre. Ao todo foram 563 municípios que receberam alertas. Apenas meia 

dúzia, exatamente seis, que é uma quantidade pouco expressiva, não recebeu 

nenhum alerta. 

Portanto, aquela recuperação da receita que ouvimos quase todos 

os dias os economistas falando ainda não chegou aos cofres. Espero que 

chegue, mas por enquanto ainda não.  

Os Municípios que não tiveram suas análises concluídas porque 

deixaram de prestar informações somam 75; 75 sujeitos à multa.  

Cabe ressaltar que a Presidência recebeu um ofício do 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Thiago Pinheiro 

Lima, sobre a prática de alguns municípios que, mesmo alertados, continuaram 

pagando horas extras. A Presidência obteve da AUDESP a listagem deles e 

determinou a publicação de um Comunicado Especial reiterando o alerta, 

direcionado a 144 prefeituras. 

Estive no Rio Grande do Sul, acompanhado do Procurador-Geral 

do Ministério Público de Contas, para a cerimônia de posse do Conselheiro 

Estilac Martins Rodrigues Xavier como novo Presidente do Tribunal de Contas 

do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, levamos o nosso abraço e recebemos 
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também homenagens, inclusive a citação do Presidente do próprio TCE do Rio 

Grande do Sul no seu discurso. Foi um belo ato e nós cumprimentamos o 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. 

A Presidência agradece e cumprimenta o Conselheiro Renato 

Martins Costa, que se fez acompanhar do Secretário-Diretor Geral, 

representando este Tribunal no evento promovido pelo Ministério Público do 

Estado sobre “Transparência no Uso de Dinheiro Público”. O MP desenvolveu 

uma ferramenta – SOLI - que se utiliza de informações da Fase IV da Audesp, 

Sistema de Auditoria Eletrônica deste Tribunal, dando execução ao Termo de 

Cooperação Técnica firmado com aquele órgão. 

A última parte dos comunicados é um pequeno balanço das ações 

deste ano, mas isso vou deixar para o final porque não é coisa para o começo 

da Sessão. 

Indago se algum dos senhores Conselheiros quer fazer uso da 

palavra. Conselheiro Renato Martins Costa. 

CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA - Senhor 

Presidente, senhores Conselheiros, senhor Procurador-Geral, senhor 

Procurador-Chefe, senhor Secretário, senhoras e senhores, muito bom dia a 

todos. 

Só detalhando o evento do Ministério Público, parece-me 

relevante prestar contas da honrosa representação que tive de Vossa 

Excelência e do Tribunal naquela oportunidade. Foi feito um balanço por 

ocasião do Dia Internacional de Combate à Corrupção que coincidentemente é 

o Dia Nacional do Ministério Público, dia 9 de dezembro. Nesse evento, 

pudemos constatar, em toda a sua extensão, os frutos muito positivos que 

estão sendo colhidos do Termo de Cooperação que este Tribunal firmou com o 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Para que Vossas Excelências tenham ideia, ao longo desse 

período, pouco mais de um ano, mais de 4.500 acessos foram efetivados por 

membros do Ministério Público em relação às informações jurisdicionais desta 

Casa. Se pensássemos no sistema anteriormente vigente, para que esses 
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dados pudessem ser obtidos, o Promotor tinha que oficiar o Procurador-Geral, 

este tinha que oficiar o Presidente do Tribunal e este, o nosso órgão interno 

encarregado de executar o levantamento necessário que, por sua vez, 

reportava-se ao Presidente do Tribunal, que voltava ao Procurador-Geral e este 

ao Promotor. 

Vejam o que se obviou de providência e burocracia, com 

resultados que só favorecem o interesse público. Na oportunidade, o senhor 

Procurador-Geral de Justiça, doutor Gianpaolo Poggio Smanio, reiterou o seu 

profundo agradecimento a Vossa Excelência e a todo o Tribunal no sentido de 

reconhecer que este Termo de Cooperação, como concebido, preservando 

completamente as competências das instituições e respeitando as 

peculiaridades de cada qual, apresenta resultados extraordinários.  

Então, Sua Excelência reiterou os agradecimentos à nossa Corte 

e faço-me portador do respeito e do abraço do Ministério Público ali 

expressados. Muito obrigado. 

PRESIDENTE – Com a palavra o Representante do Ministério 

Público de Contas. 

 PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS - Senhor Presidente, senhores Conselheiros, senhora Conselheira, 

senhor Diretor-Geral, senhor Procurador-Chefe, senhoras e senhores que nos 

acompanham. 

Nesse tema, doutor Renato, como o senhor muito bem colocou, 

quero só acrescentar que nós também, do Ministério Público e das Unidades 

do Tribunal, favorecemo-nos com esse termo, a partir do momento que temos 

acesso ao SIS MP Integrado. E é recíproco, tem sido muito importante nas 

nossas análises acessar esse banco de dados do MP Estadual para verificar o 

andamento de inquéritos civis e informações que eles colhem no âmbito 

desses procedimentos internos. Era só isso que eu queria acrescentar. 

O PRESIDENTE – Senhores Conselheiros, Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas, Senhor Procurador Chefe da Fazenda, 

passaremos à apreciação dos processos versando Exame Prévio de Edital. 
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Como não há pauta pré-formada, eventual interesse do Ministério Público de 

Contas, creio, poderá ser solicitado para efeito de defesa oral. 

Subsequentemente passou-se à apreciação dos processos 

versando Exame Prévio de Edital, referentes às secções estadual e municipal: 

Não havendo Lista de Exames Prévios de Edital na esfera 

estadual, nos termos da Resolução n° 01/2017, o PRESIDENTE submeteu ao 

E. Plenário a Lista de Exames Prévios de Editais da esfera Municipal para 

suspensão, referendo e conhecimento. Não havendo por parte dos 

Conselheiros nenhuma inclusão de processo nem requerimento de destaque 

de qualquer um dos processos listados, pelo voto dos Conselheiros Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro 

Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário aprovou as deliberações constantes da 

lista de processos que se segue: 

RELATOR - CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA 

TC-025501.989.19-8 

DELIBERAÇÃO: O E. Plenário concedeu a medida liminar e determinou a 

suspensão do certame. 

Representante: Terracom Construções Ltda. 

Advogados: André Figueiras Noschese Guerato (OAB/SP nº 147.963) e 

outros. 

Representada: Prefeitura do Município de Artur Nogueira. 

Assunto:  Despacho de apreciação sobre petição formulada em face da 

Concorrência Pública nº 2/2019, certame destinado à outorga dos serviços 

públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, bem com 

ao prestação de serviços complementares, sob regime de concessão de 

serviço público. 

Na forma da Resolução n° 01/2017, pelo voto dos Conselheiros 

Renato Martins Costa, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Cristiana de 

Castro Moraes, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor 

Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o 
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exposto no voto do Relator, decidiu requisitar à Prefeitura do Município de 

Artur Nogueira o Edital da Concorrência Pública nº 2/2019, determinando a 

imediata paralisação do procedimento licitatório, bem como o processamento 

da inicial sob o rito do Exame Prévio de Edital, nos termos do artigo 113, § 2º, 

da Lei nº 8.666/93 c. c. o artigo 220, “caput”, do Regimento Interno deste 

Tribunal, fixando prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a autoridade 

competente apresente cópia integral do instrumento convocatório, 

acompanhada de eventuais esclarecimentos de interesse a propósito de todos 

os aspectos impugnados. 

Determinou, ainda, aos responsáveis legais do órgão, para que 

estes se abstenham da prática de quaisquer atos até ulterior deliberação desta 

Corte de Contas. 

Determinou, por fim, após decorrido o referido prazo, manifeste-se 

a Assessoria Técnica Jurídica, seguindo-se ao d. Ministério Público de Contas 

para parecer, retornando ao Gabinete pela Secretaria-Diretoria Geral. 

RELATOR - CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO 

TC-025079.989.19-0 e TC-025472.989.19-3 

DELIBERAÇÃO: O E. Plenário concedeu a medida liminar e determinou a 

suspensão do certame. 

Representantes: Vagner Borges Dias; Pro Divisa Comércio de Divisórias 

Moveis Materiais Elétricos Revestimentos e Serviços Ltda. 

Representado: Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE - Mogi das 

Cruzes. 

Responsável pelo Representado: Glauco Luiz da Silva – Diretor Geral. 

Assunto: Representações contra o Edital do Pregão nº 084-2/2019, 

objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços 

de limpeza predial. 

Data da abertura: 12/12/2019, às 14:00 horas. 

Valor estimado da contratação: Não informado. 

Advogado: Dario Reisinger Ferreira (OAB/SP 290.758). 
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Na forma da Resolução n° 01/2017, pelo voto dos Conselheiros 

Dimas Ramalho, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, 

Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto 

de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto 

do Relator, decidiu requisitar ao Serviço Municipal de Águas e Esgotos - 

SEMAE - Mogi das Cruzes, o edital do Pregão nº 084-2/2019, nos termos do 

artigo 113, § 2º, da Lei nº 8.666/93, determinando a imediata paralisação do 

procedimento licitatório até a ulterior deliberação por esta Corte de Contas, 

devendo a Comissão de Licitação abster-se da realização ou prosseguimento 

de qualquer ato a ele relacionado, ressalvada a hipótese de revogação ou 

anulação nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93, fixando, ainda, o prazo de 

05 (cinco) dias para que o Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE - 

Mogi das Cruzes apresente as alegações julgadas cabíveis sobre as 

impugnações constantes das representações, juntamente com os demais 

elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral 

do Edital e dos seus anexos. 

Determinou, por fim, após o referido prazo, sejam os autos 

encaminhados para manifestação da Assessoria Técnica e do Ministério 

Público de Contas, devendo o processo tramitar pelo rito do Exame Prévio de 

Edital, nos termos dos artigos 220 e seguintes, do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

TC-025614.989.19-2 

DELIBERAÇÃO: O E. Plenário concedeu a medida liminar e determinou a 

suspensão do certame. 

Representante: HM Sistemas Eireli. 

Representada: Prefeitura Municipal de Cabreúva. 

Responsáveis pela Representada: Henrique Martin – Prefeito. 

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Presencial nº 75/2019, 

do tipo menor preço global, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabreúva, 

objetivando a contratação de empresa especializada no licenciamento de uso 

de sistema de gestão em plataforma web para a Rede Municipal de Saúde e 
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Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva, aplicando as melhores práticas em 

gerenciamento de projetos, compreendendo: gestão de implantação, gestão de 

pós-implantação e serviços básicos, conforme Termo de Referência que 

integra o edital. 

Data da abertura: 13/12/2019, às 10:00 horas. 

Valor estimado: R$ 462.360,00. 

Advogados: Ricardo Alexandre Augusti (OAB/SP nº 250.538), Gisele Nogueira 

(OAB/SP nº 270.079). 

Na forma da Resolução n° 01/2017, pelo voto dos Conselheiros 

Dimas Ramalho, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, 

Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto 

de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto 

do Relator, decidiu requisitar à Prefeitura Municipal de Cabreúva o edital do 

Pregão Presencial nº 75/2019, nos termos do artigo 113, § 2º, da Lei nº 

8.666/93, determinando a imediata paralisação do procedimento licitatório até a 

ulterior deliberação por esta Corte de Contas, devendo a Comissão de 

Licitação abster-se da realização ou prosseguimento de qualquer ato a ele 

relacionado, ressalvada a hipótese de revogação ou anulação nos termos do 

artigo 49 da Lei 8.666/93, fixando, ainda, o prazo de 05 (cinco) dias para que a 

Municipalidade apresente as alegações julgadas cabíveis sobre as 

impugnações constantes da representação, juntamente com os demais 

elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral 

do Edital e dos seus anexos. 

Determinou, por fim, após o referido prazo, sejam os autos 

encaminhados para manifestação da Assessoria Técnica e do Ministério 

Público de Contas, devendo o processo tramitar pelo rito do Exame Prévio de 

Edital, nos termos dos artigos 220 e seguintes, do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

RELATOR - CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

TC-025513.989.19-4 
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DELIBERAÇÃO: O E. Plenário concedeu a medida liminar e determinou a 

suspensão do certame. 

Representante: Verocheque Refeições Ltda.  

Representada: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista.  

Assunto: Representação que visa ao exame prévio do edital do Pregão 

Eletrônico nº 132/2019, do tipo menor taxa, que tem por objeto a “contratação 

de empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de 

créditos disponibilizados em cartão eletrônico, magnético ou oriundo de outras 

tecnologias, para utilização pelos servidores da Prefeitura Municipal de 

Patrocínio Paulista”.  

Responsável: José Mauro Barcellos (Prefeito).  

Subscritora do edital: Ângela Cristina Faleiros (Autoridade Competente da 

Equipe de Apoio do Pregão Presencial e Eletrônico)  

Sessão de abertura: 19-12-19, às 08h15min.  

Advogado cadastrado no e-TCESP: Paulo Andre Simoes Poch (OAB/SP nº 

181.402). 

Na forma da Resolução n° 01/2017, pelo voto dos Conselheiros 

Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Renato 

Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes e Dimas Ramalho e do Auditor 

Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o 

exposto no voto do Relator, recebeu a Representação como Exame Prévio de 

Edital, determinando, liminarmente, à Prefeitura Municipal de Patrocínio 

Paulista a suspensão da realização da sessão pública de recebimento dos 

envelopes e a abstenção da adoção de quaisquer medidas corretivas no edital 

do Pregão Eletrônico nº 132/2019, até ulterior deliberação desta Corte de 

Contas, notificando-a para que encaminhe a este Tribunal, em 48 (quarenta e 

oito) horas, as razões de defesa pertinentes, acompanhadas do inteiro teor do 

edital ou da certificação de que o apresentado pela Representante corresponde 

à integralidade do edital original, bem como de informações sobre publicações, 

eventuais esclarecimentos e o destino dado a impugnações ou recursos 

administrativos intentados.  
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Advertiu, outrossim, que o descumprimento desta determinação 

sujeitará o responsável à punição pecuniária prevista no artigo 104, III, da Lei 

Complementar Estadual n° 709/93. 

Em caso de superveniente desconstituição do certame, mediante 

revogação ou anulação do edital, o ato deverá ser comunicado a esta Corte de 

Contas, com a devida comprovação de sua publicidade na Imprensa Oficial ou 

local.  

Informou, ainda, que nos termos da Resolução n° 01/11, a íntegra 

do voto do Relator e da inicial poderá ser obtida no Sistema de Processo 

Eletrônico (e-TCESP), na página www.tce.sp.gov.br, mediante cadastramento 

obrigatório. 

Determinou, por fim, terminado o prazo para o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, sejam os autos encaminhados à Assessoria 

Técnico-Jurídica para manifestação e dê-se vista ao DD. Ministério Público de 

Contas, retornando-se pela Secretaria-Diretoria Geral. 

RELATOR – AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO VALDENIR 

ANTONIO POLIZELI 

TC-025016.989.19-6 

DELIBERAÇÃO: O E. Plenário concedeu a medida liminar e determinou a 

suspensão do certame. 

Representante: Paulo Roberto Ferreira de Melo 

Representada: Prefeitura Municipal de Cajamar 

Responsável: Danilo Barbosa Machado, Prefeito Municipal. 

Assunto: Edital da Concorrência nº 11/2019, do tipo técnica e preço, cujo 

objeto é a prestação de serviços de consultoria energética para recebimento do 

ativo de iluminação pública da distribuidora de energia elétrica, com serviços de 

gestão completa e execução do sistema de iluminação pública do Município 

com fornecimento de mão de obra e materiais, assessoria, auditoria, 

implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, 

ampliação e telegestão. 

Valor Total Estimado: R$ 6.024.236,48. 
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Advogados cadastrados no e-TCESP: Nada consta. 

Na forma da Resolução n° 01/2017, pelo voto do Auditor 

Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, Relator, e dos Conselheiros 

Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro 

Moraes, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, o E. Plenário, ante o 

exposto no voto do Relator, decidiu solicitar à Prefeitura Municipal de 

Cajamar a remessa, por via eletrônica, de uma cópia do edital da 

Concorrência nº 11/2019, para o exame previsto no § 2º do artigo 113 da Lei 

n° 8.666/93 ou, alternativamente, que certifique a este Tribunal que a via do 

texto convocatório acostada aos autos pela Representante corresponde 

fielmente à integralidade do original, em prazo não superior a 48 (quarenta e 

oito) horas, conforme previsto no artigo 221 do Regimento Interno deste 

Tribunal, devendo, no mesmo período, apresentar as suas justificativas sobre 

todos os pontos impugnados. 

Determinou, ainda, seja transmitido a quem de direito o teor da 

decisão, determinando-lhe a pronta suspensão do procedimento, o qual deverá 

ser assim mantido até que o Tribunal Pleno profira decisão final sobre o caso. 

Esgotada a apreciação da Lista, passou-se a examinar os 

processos das esferas Estadual e Municipal versando Exame Prévio de Edital 

para julgamento de mérito. 

RELATOR - CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA 

TC-024065.989.19-6 

Representante: Dennis Rondello Mariano (OAB/SP nº 262.218)  

Representada: Fundação Casa – Divisão Regional Metropolitana – DRM – 

V – Vila Maria. Responsável legal: Paulo Dimas Debellis Mascaretti 

(Presidente) 

Assunto: Representação contra o edital do Pregão Eletrônico SDE-DRM V nº 

153/2019, certame promovido pela Divisão de Suprimentos da Fundação 

Casa – SP com propósito de tomar serviços de nutrição e alimentação de 

adolescentes sob a tutela do Estado. 



 

 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

  

 

 
1ª Sessão Especial do Tribunal Pleno 

12 
 

Advogados: Telma Elita da Costa (OAB/SP nº 195.264), Anna Carolina de 

Oliveira (OAB/SP nº 188.895), Elizabeth da Conceição Morais (OAB/SP nº 

188.082) e outros.  

Pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e 

Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir 

Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, decidiu julgar 

parcialmente procedente a representação, determinando à Fundação Casa – 

Divisão Regional Metropolitana – DRM – V – Vila Maria que adote as 

medidas corretivas pertinentes no edital do Pregão Eletrônico SDE-DRM V nº 

153/2019, nos termos consignados no corpo do referido voto. 

Determinou, ainda, sejam intimados Representante e 

Representada, esta para que promova a correção especificada no mencionado 

voto, providenciando a publicidade e reabertura de prazos na forma da lei. 

Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, sejam os autos 

arquivados.  

TC-022436.989.19-8 

Representante: SPX Serviços de Imagem Ltda., por sua sócia, Senhora 

Carmela Cristina Luchetta. 

Advogado: Adriano Ribeiro da Silva (OAB/SP nº 288.485). 

Representada: Prefeitura do Município de Santo André. 

Advogados: Fabiana Varoni Pereira (OAB/SP nº 197.699), Diretora do 

Departamento de Controle Externo e Marcelo Chuere Nunes (OAB/SP nº 

142.512). 

Assunto: Representação formulada em face do Edital nº 3/2019, certame 

destinado ao credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, visando a 

prestação de serviços especializados de saúde – Exames de Imagem com 

Sistema de Captação, Armazenamento e Distribuição dos Resultados. 

Pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e 

Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir 
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Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, decidiu julgar 

parcialmente procedente a representação, acolhendo, em caráter prejudicial, a 

controvérsia suscitada a propósito do modelo de credenciamento para a 

execução de exames de imagens, determinando à Prefeitura do Município de 

Santo André que anule o Edital de Credenciamento nº 3/2019. 

Determinou, ainda, sejam intimados Representante e 

Representada, na forma regimental, em especial a Prefeitura do Município de 

Santo André, a fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório, incorpore as 

retificações determinadas no mencionado voto, providenciando a publicidade e 

reabertura de prazos. 

Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, sejam os autos 

arquivados. 

O CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA solicitou o relato 

conjunto dos seguintes processos: 

TC-022847.989.19-1 

Representante: Patrícia Maria Machado Santos (OAB/SP nº 166.596). 

Representada: Câmara Municipal de Osasco. 

Assunto:  Representação formulada em face do Edital do Pregão 

Presencial nº 8/2019, certame destinado à contratação de empresa 

especializada para a locação de sistema integrado de gestão para a 

Administração da Câmara Municipal de Osasco, compreendendo instalação de 

licenças de uso, configuração, parametrização, conversão de dados e 

manutenção preventiva e corretiva. 

TC-022879.989.19-2 

Representante: Bruno da Costa Rossin (OAB/SP nº 400.874). 

Representada: Câmara Municipal de Osasco. 

Assunto: Representação formulada em face do Edital do Pregão Presencial 

nº 8/2019, certame destinado à contratação de empresa especializada para a 

locação de sistema integrado de gestão para a Administração da Câmara 

Municipal de Osasco, compreendendo instalação de licenças de uso, 
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configuração, parametrização, conversão de dados e manutenção preventiva e 

corretiva. 

Pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e 

Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir 

Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, ratificou a 

liminar de início deferida e decidiu julgar parcialmente procedentes as 

representações, determinando à Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Osasco que adote as medidas corretivas pertinentes no edital do Pregão 

Presencial nº 8/2019, nos termos consignados no corpo do referido voto. 

Determinou, ainda, sejam intimados Representantes e 

Representada, na forma regimental, em especial a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Osasco, a fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório, 

incorpore as retificações determinadas no mencionado voto, providenciando a 

publicidade e reabertura de prazos. 

Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, sejam os autos 

arquivados. 

TC-023651.989.19-6 

Representante: João José Bianco 

Representada: Câmara Municipal de Rincão. Responsável Legal: Piter 

Cesarino Ilario (Presidente) 

Assunto: Representação contra o edital da Tomada de Preços nº 01/2019, 

certame promovido pela Câmara Municipal de Rincão com propósito de 

contratar licença de uso de softwares para área pública em diversos setores da 

Administração. 

Pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e 

Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir 

Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, decidiu julgar 

parcialmente procedente a representação, determinando à Câmara Municipal 
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de Rincão que adote as medidas corretivas pertinentes no edital do Tomada 

de Preços nº 01/2019, nos termos consignados no corpo do referido voto. 

 Determinou, ainda, sejam intimados Representante e 

Representada, esta para que promova as correções especificadas no 

mencionado voto, providenciando a publicidade e reabertura de prazos na 

forma da lei. 

Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, sejam os autos 

arquivados. 

TC-023902.989.19-3 

Representante: Eddydata Serviços de Informática Ltda. 

Representada: Prefeitura Municipal de Caconde. 

Assunto: Representação formulada contra o Edital do Pregão Presencial nº 

56/2019 (Processo Administrativo nº 79/2019), certame destinado à 

contratação de empresa especializada em tecnologia da informação visando à 

locação por licenciamento de uso de sistemas integrados de informática de 

gestão administrativa e financeira, com serviços básicos de customização, para 

número ilimitado de usuários simultâneos, com manutenção de ordem 

corretiva, evolutiva e legal através de suporte técnico contínuo, incluindo 

conversão, implantação, treinamento e capacitação, pelo período de 12 (doze) 

meses. 

Pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e 

Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir 

Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, decidiu julgar 

parcialmente procedente a representação, determinando à Prefeitura 

Municipal de Caconde que adote as medidas corretivas pertinentes no edital 

do Pregão Presencial nº 56/2019, nos termos consignados no corpo do 

referido voto. 

Determinou, ainda, sejam intimados Representante e 

Representada, na forma regimental, em especial a Prefeitura Municipal de 

Caconde, a fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório para o Pregão 
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Presencial nº 56/2019, incorpore as retificações determinadas no mencionado 

voto, providenciando a publicidade e reabertura de prazos na forma da lei. 

RELATORA – CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

 TCs-021526.989.19-9 e 021586.989.19-6 

Representantes: VR Tecnologia e Mobilidade Urbana Ltda., por sua 

procuradora Roberta Borges Perez Boaventura (OAB/SP n.º 391.383) Sheila 

Moreira Fortes (OAB/SP n.º 175.085) 

Representada: Prefeitura Municipal de Jaboticabal. 

Prefeito: José Carlos Hori – Prefeito. 

Assunto: Representações formuladas contra o Edital da Concorrência 

Pública nº 004/2019, Processo n.º 13112-1/2019, objetivando a outorga de 

concessão para a prestação dos serviços de implantação, administração, 

manutenção, operação e gerenciamento das áreas destinadas ao 

estacionamento rotativo pago de veículos automotores, bem como a 

implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical nas vias e 

logradouros públicos. 

Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, 

dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro 

Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto da Relatora, 

decidiu julgar parcialmente procedentes as impugnações apresentadas no 

âmbito das representações, determinando à Prefeitura Municipal de 

Jaboticabal que anule o edital da Concorrência Pública nº 004/2019, por 

vício de ilegalidade, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93, em especial 

inobservância aos ditames do inciso IV do artigo 18 e do artigo 21 da Lei nº 

8.987/95, sem prejuízo de que na hipótese de relançamento do procedimento 

devidamente equalizado, realize às adequações suscitadas no corpo do voto 

da Relatora, no que tange às cláusulas do edital. 

Determinou, por fim, sejam expedidos os ofícios necessários e, 

após o trânsito em julgado, os autos arquivados. 

TCs-022816.989.19-8, 022833.989.19-7 e023015.989.19-7 
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Representantes: Alexandre José Figueira Thomaz da Silva, Advogado 

OAB/SP nº 212.875; James Eduardo Crispim Medeiros, Advogado OAB/SP nº 

237.336; e Daniela de Lima, Advogada OAB/SP nº 340.024. 

Representada: Prefeitura Municipal de Barueri. 

Responsável: Rubens Furlan - Prefeito. 

Advogados: Humberto Alexandre Foltran Fernandes – Procurador Municipal, 

OAB/SP nº 142.502; Priscilla Martins Ferreira Guerra, Procuradora do 

Município OAB/SP nº 158.588 e outros. 

Assunto: Representações contra o edital da Concorrência Pública nº 

07/2019 da Prefeitura de Barueri, que objetiva a contratação de empresa para 

produção e fornecimento contínuo de gêneros alimentícios em forma de cestas 

básicas com entrega ponto a ponto, conforme exigências e quantidades e 

demais especificações contidas no edital. 

Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, 

dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro 

Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto da Relatora, 

decidiu julgar parcialmente procedentes as representações, determinando à 

Prefeitura Municipal de Barueri que retifique o edital da Concorrência 

Pública nº 07/2019, nos termos do referido voto, devendo, ainda, os 

responsáveis pelo certame, após as alterações do instrumento, atentar para o 

disposto no § 4º do artigo 21 da Lei Federal n° 8.666/93, com nova publicação 

e reabertura de prazo para formulação de propostas. 

Determinou, por fim, sejam expedidos os ofícios necessários e, 

após o trânsito em julgado, os autos arquivados. 

 TCs-023402.989.19-8, 023406.989.19-4 e 024596.989.19-4 

Representantes: Aline Cristina Santos Pereira (RG n.º 47.097.662-7 e CPF n.º 

410.868.528-85) e  Erika Fernanda de Moura Pereira Prado (RG n.º 

44.413.848 e CPF n.º 311.233.268-78). 

Representada: Urbanizadora Municipal S/A – URBAM. 

Responsável: José Nabuco Sobrinho – Diretor Presidente. 
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Assunto: Representações formuladas contra os Editais dos Concursos 

Públicos n.º 012/2019 e n.º 016/2019, que objetivam a seleção de candidatos 

para os cargos de monitor de serviços gerais e analista administrativo. 

Inicialmente, o E. Plenário referendou as medidas preliminares 

adotadas nos autos do processo n.º TC-024596.989.19-4, no sentido da 

requisição de justificativas e do recebimento do feito como Exame Prévio de 

Edital. 

Ato contínuo, quanto ao mérito pelo voto da Conselheira Cristiana 

de Castro Moraes, Relatora, dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, 

Renato Martins Costa, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do 

Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante 

o exposto no voto da Relatora, decidiu declarar extintos os processos, sem 

julgamento de mérito, sem prejuízo da ressalva constante no voto da Relatora. 

Determinou, por fim, sejam expedidos os ofícios necessários e, 

após o trânsito em julgado, os autos arquivados. 

TC-023821.989.19-1. 

Representante: Tecnolumen Iluminação Urbana Ltda., por seu advogado 

Pedro Henrique Fregonesi Infante (OAB/SP n.º 263.201). 

Representada: Prefeitura Municipal de Pirajuí. 

Responsável: Cesar Henrique da Cunha Fiala – Prefeito. 

Procuradores: Ronan Figueira Daun (OAB/SP n.º 150.425) e Diego Rafael 

Esteves Vasconcellos (OAB/SP n.º 290.219). 

Assunto: Representação formulada contra o Edital da Tomada de Preços n.º 

012/2019, Processo n.º 088/2019, objetivando a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de manutenção do sistema de 

iluminação pública do município de Pirajuí. 

Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, 

dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro 

Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto da Relatora, 

decidiu julgar parcialmente procedente a representação, determinando à 
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Prefeitura Municipal de Pirajuí que retifique o edital do Tomada de Preços 

n.º 012/2019, nos termos do referido voto, devendo, ainda, os responsáveis 

pelo certame, após as alterações do instrumento, atentar para o disposto no § 

4º do artigo 21 da Lei Federal n° 8.666/93, com nova publicação e reabertura 

de prazo para formulação de propostas. 

Alertou, outrossim, à Administração de que referidos 

questionamentos poderão ser retomados por ocasião das vias fiscalizatórias 

ordinárias. 

Recomendou, ainda, que as requisições para aferição da aptidão 

técnica não mais restrinjam a evidenciação de experiência anterior à 

iluminação de natureza pública.  

Determinou, por fim, sejam expedidos os ofícios necessários e, 

após o trânsito em julgado, os autos arquivados. 

TC-024747.989.19-2.  

Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI., por   

seu representante legal João Luis de Castro, Advogado, OAB/SP nº 248.871. 

Representada: Prefeitura Municipal de Bertioga. 

Responsável: Caio Arias Matheus – Prefeito. 

Procurador: Roberto Esteves Martins Novaes (OAB/SP n.º 63.061). 

Assunto: Representação contra o Pregão n.º 73/2019 da Prefeitura de 

Bertioga, que objetiva a contratação de empresa especializada para 

abastecimento de combustíveis, por meio de sistema com gerenciamento de 

pagamento informatizado e integrado, podendo utilizar de etiquetas com 

tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID), cartão com chip ou 

cartão com tarja magnética para os veículos automotores em geral, máquinas e 

equipamentos, incluindo disponibilização de rede credenciada de fornecedores 

de combustíveis devidamente autorizados pela Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), compreendendo o fornecimento de etanol, gasolina comum e óleo 

diesel para toda a frota de veículos automotores, máquinas e equipamentos da 

Prefeitura. 
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Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, 

dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro 

Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto da Relatora, nos 

estritos limites dos aspectos tratados, decidiu julgar parcialmente procedente a 

representação, determinando à Prefeitura Municipal de Bertioga que retifique 

o edital do Pregão n.º 73/2019, nos termos do referido voto, devendo, ainda, 

os responsáveis pelo certame, após as alterações do instrumento, atentar para 

o disposto no § 4º do artigo 21 da Lei Federal n° 8.666/93, com nova 

publicação e reabertura de prazo para formulação de propostas. 

Determinou, por fim, sejam expedidos os ofícios necessários e, 

após o trânsito em julgado, os autos arquivados. 

RELATOR - CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO 

TCs-023069.989.19-2 e 023122.989.19-7 

Representantes: Daniel Zyngfogel; Dennis Rondelllo Mariano. 

Representada: Centro de Detenção Provisória de Mauá - Secretaria da 

Administração Penitenciária.  

Responsável: Antonio José de Almeida – Coordenador de Unidades Prisionais 

da Região Metropolitana de São Paulo.  

Assunto: Representação visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão 

Eletrônico CDPM nº 002/2019,  promovido pelo Centro de Detenção 

Provisória de Mauá - Secretaria da Administração Penitenciária, tendo por 

objeto a prestação de serviços de nutrição e alimentação destinada a 1.505 

comensais, sendo 1.370 presos e 135 funcionários do Centro de Detenção 

Provisória de Mauá, na forma de refeição transportada em recipientes 

individuais recicláveis.  

Valor Estimado: Não divulgado.  

Procurador da Fazenda: Luís Cláudio Mânfio 

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo. 

Advogados: Não constam advogados habilitados no e-tcesp. 
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Pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Relator, Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes e 

Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir 

Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, decidiu julgar 

parcialmente procedente a representação, determinando ao Centro de 

Detenção Provisória de Mauá - Secretaria da Administração Penitenciária 

que, caso prossiga com o Pregão Eletrônico CDPM nº 002/2019, retifique o 

edital, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do 

referido voto, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório 

e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 21, § 4º, da Lei Federal n° 

8.666/93, para oferecimento das propostas. 

Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, seja arquivado o 

procedimento eletrônico. 

TCs-022925.989.19-6 e 023019.989.19-3 

Representantes: Rizzo Net S/A; Thiago Ferreira Balbino. 

Representada: Prefeitura Municipal de São Sebastião.  

Responsável: Felipe Augusto – Prefeito. 

Assunto: Representações contra o Edital do Pregão Presencial nº 106/19, 

promovido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, objetivando a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

implantação, manutenção preventiva e corretiva de sistema tecnológico de 

controle, vigilância, segurança e inteligência em central de operações com 

disponibilidade de ativos. 

Valor Estimado: R$ 10.790.665,60.  

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior. 

Advogados: Roberta Borges Perez Boaventura (OAB/SP 391.383); Eduardo 

Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 109.013); Graziela Nóbrega da Silva 

(OAB/SP 247.092); Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP 262.845); Camila 

Aparecida da Silva (OAB/SP 433.950). 

Pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Relator, Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes e 
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Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir 

Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, decidiu julgar 

parcialmente procedentes as impugnações, determinando à Prefeitura 

Municipal de São Sebastião que, caso prossiga com o Pregão Presencial nº 

106/19, retifique o edital, em consonância com todos os aspectos 

desenvolvidos no corpo do referido voto. 

Recomendou, ainda, que a Municipalidade avalie a real 

necessidade da exigência do índice de solvência geral cumulada com o de 

endividamento.  

Determinou, outrossim, que após a reformulação do edital, seja 

feita a publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo 

legal, nos termos do artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, para 

oferecimento das propostas. 

Determinou, por fim, após o trânsito em julgado, sejam arquivados 

os procedimentos eletrônicos. 

RELATOR - CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

  TCs-021773.989.19-9; 021789.989.19-1; 021867.989.19-6; 

021932.989.19-7 e 021956.989.19-8 

Representantes: Soluções Serviços Terceirizados – Eireli;  Dayane de 

Oliveira Ferreira; Felipe Estevam Ferreira; José Jodacir de Sousa Júnior e 

Instituto Humanitas 360 Brasil 

Representado: Gabinete do Secretário e Assessorias da Secretaria de 

Administração Penitenciária. 

Assunto: Exame prévio do edital da Concorrência Pública nº 02/2019, do 

tipo menor preço, que tem por objeto a “execução de serviços de 

operacionalização de quatro Unidades Prisionais sob a forma de gestão 

compartilhada com o Estado”. 

Responsável: Nivaldo Cesar Restivo (Secretário). 

Subscritor do edital: Amador Donizeti Valero (Chefe de Gabinete). 

Advogados cadastrados no e-TCESP: Alexandre Augusto Lanzoni (OAB/SP 

nº 221.328), Dayane de Oliveira Ferreira (OAB/SP nº 401.192), Felipe Estevam 
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Ferreira (OAB/SP nº 291.057) e José Jadacir de Sousa Junior (OAB/SP nº 

328.679). 

Pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes 

e Dimas Ramalho e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio 

Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, e, em conformidade 

com as respectivas notas taquigráficas circunscrito estritamente à questão 

da vantajosidade do ajuste em exame, decidiu julgar improcedente a 

impugnação, sem prejuízo da determinação de aprimoramento do edital da 

Concorrência Pública nº 02/2019 do Gabinete do Secretário e Assessorias 

da Secretaria de Administração Penitenciária, consignada no corpo do 

referido voto, devendo, ainda, o órgão, atentar para a devida republicação do 

edital, nos termos reclamados pelo artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/93. 

Determinou, ainda, como já consignado na decisão anterior, que 

eventual ajuste decorrente do edital em apreço seja encaminhado a este 

Tribunal, devendo ser autuado e objeto de acompanhamento da execução 

contratual, medida esta que deverá ser realizada, no mínimo, trimestralmente. 

TC-022385.989.19-9. 

Representante: DL Global Ambiente Ltda – ME. 

Representada: Prefeitura Municipal de Descalvado. 

Assunto: Exame prévio do edital do Pregão Presencial nº 049/18, do tipo 

menor preço unitário, que tem por objeto a “contratação de serviços de 

remoção em área de transbordo e transporte dos resíduos sólidos domiciliares 

e comerciais (classe II B) gerados no Município”. 

Responsável: Antônio Carlos Reschini (Prefeito). 

Advogados cadastrados no e-TCESP: Murillo Alvarez Alves (OAB/SP nº 

365.795), Daniel Bagatini (OAB/SP nº 328.713). 

Preliminarmente, o E. Plenário, referendou o despacho por meio 

do qual foi determinada a paralisação do Pregão Presencial nº 049/18 da 

Prefeitura Municipal de Descalvado com vistas ao Exame Prévio de Edital.  
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Ato contínuo, no mérito, pelo voto dos Conselheiros Sidney 

Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins 

Costa, Cristiana de Castro Moraes e Dimas Ramalho e do Auditor Substituto de 

Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do 

Relator, circunscrito estritamente às questões analisadas, decidiu julgar 

procedente a representação, determinando à Administração que, desejando 

dar seguimento ao Pregão Presencial nº 049/18, adote as medidas corretivas 

pertinentes para dar cumprimento à lei, nos termos constantes do corpo do 

referido voto, devendo, ainda, atentar para a devida republicação do edital, nos 

termos reclamados pelo artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/93. 

O E. Plenário decidiu, ainda, aplicar multa ao Responsável - Sr. 

Antônio Carlos Reschini, Prefeito Municipal -, nos termos do artigo 104, § 1º, da 

Lei Complementar estadual nº 709/93, por descumprimento de decisão deste 

Tribunal, fixando-a no equivalente pecuniário a 160 (cento e sessenta) 

UFESPs, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa deste Tribunal no 

prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente decisão. 

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, sejam os 

autos arquivados eletronicamente. 

  TCs-022927.989.19-4 e 022953.989.19-1 

Representantes: Vale Ambiental Eireli e Noroeste Empreendimentos Eireli 

Representada: Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu. 

Assunto: Exame prévio do edital do Pregão Presencial nº 23/2019, do tipo 

menor preço global, que tem por objeto a “contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada para 27 

(vinte e sete) postos de serviços de monitor de transporte escolar para 

atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Educação no 

acompanhamento de alunos nas diversas rotas de transporte escolar do 

Município”. 

Responsável: Janete Sarti do Amaral (Prefeita). 
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Advogados cadastrados no e-TCESP: Fabrício Silva de Vasconcelos 

(OAB/SP nº 186.970), Fernando França Teixeira de Freitas (OAB/SP nº 

160.052). 

Pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes 

e Dimas Ramalho e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio 

Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, circunscrito 

estritamente às questões analisadas, decidiu julgar parcialmente procedente as 

representações, determinando à Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu 

que, desejando dar seguimento ao Pregão Presencial nº 23/2019, adote as 

medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, nos termos 

constantes do corpo do referido voto, devendo, ainda, atentar para a devida 

republicação do edital, nos termos reclamados pelo artigo 21, § 4º, da Lei 

8.666/93. 

Recomendou, ainda, a ampliação do prazo para credenciamento 

de licitantes interessadas na visita técnica. 

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, sejam os 

autos arquivados eletronicamente. 

TC-023476.989.19-9 

Representante: Cidade Nova Obras e Serviços Urbanos Ltda. 

Representada: Prefeitura Municipal de Amparo. 

Assunto: Exame prévio do edital do Pregão Presencial nº 77/2019, do tipo 

menor preço global, que tem por objeto a “contratação de empresa 

especializada em coleta manual e mecânica; transporte e disposição de 

resíduos sólidos domiciliares; fornecimento, manutenção e higienização de 

contêineres e desobstrução e limpeza mecânica de galerias e esgoto dos 

próprios municipais”. 

Responsável: Luiz Oscar Vitale Jacob (Prefeito) 

Subscritor do edital: Vicente Mário Martini Auler (Secretário Municipal de 

Administração). 



 

 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

  

 

 
1ª Sessão Especial do Tribunal Pleno 

26 
 

Advogados cadastrados no e-TCESP: Sérgio Aparecido Gasques (OAB/SP 

nº 109.674) 

Pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes 

e Dimas Ramalho e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio 

Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator decidiu julgar 

parcialmente procedentes as impugnações, determinando à Prefeitura 

Municipal de Amparo que, desejando dar seguimento à Pregão Presencial 

nº 77/2019, adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à 

lei, nos termos constantes do corpo do referido voto, devendo, ainda, promover 

cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório e 

atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos reclamados 

pelo artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/93. 

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, sejam os 

autos arquivados eletronicamente. 

TC-022384.989.19-0 (Ref.: TC-021519.989.19-8). 

Requerente: VR Tecnologia e Mobilidade Urbana Ltda. 

Assunto: Agravo contra despacho que indeferiu liminarmente o pedido de 

paralisação da Concorrência Pública nº 07/2019, promovida pela Prefeitura 

Municipal de Jandira, que tem por objeto a “concessão onerosa para gestão 

da exploração, fiscalização, apoio e monitoramento de vagas de 

estacionamento rotativo controlado pago, denominado ‘Área Azul ou Jandira 

Park’, monitoramento social e administração de Solução de Estacionamento 

Digital no Município de Jandira/SP., contemplando todos os recursos materiais, 

de tecnologia e serviços necessários ao seu correto funcionamento". 

Responsável: Paulo Barufi (Prefeito). 

Advogada cadastrada no e-TCESP: Roberta Borges Perez Boaventura 

(OAB/SP nº 391.383). 

Pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes 

e Dimas Ramalho e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio 
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Polizeli, o E. Plenário, preliminarmente, conheceu do Agravo e, no mérito, ante 

o exposto no voto do Relator, negou-lhe provimento, confirmando integralmente 

os fundamentos do despacho combatido. 

TC-024475.989.19-0 (Ref.:TCs-017006.989.19-8 e 017321.989.19-6). 

Embargante: Prefeitura Municipal de Praia Grande. 

Assunto: Concorrência pública nº 018/2019, do tipo menor preço, que tem 

por objeto o “recapeamento de vias do município de Praia Grande, nos bairros 

Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Tupi, Ocian, Mirim, 

Maracanã, Caiçara, Real, Sítio do Campo, Glória, Antártica, Quietude, 

Anhanguera, Nova Mirim, Ribeirópolis, Esmeralda, Samambaia e Vila Sônia”. 

Em julgamento: Embargos de declaração. 

Responsável: Alberto Pereira Mourão (Prefeito). 

Subscritora do edital: Eloisa Ojea Gomes Tavares (Secretária Municipal de 

Obras Públicas) 

Advogadas cadastradas no e-TCESP: Mônica Liberatti Barbosa Honorato 

(OAB/SP nº 191.573), Tatiana Mirna de Oliveira Parisotto Carvalho (OAB/SP nº 

166.681). 

Pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, 

Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes 

e Dimas Ramalho e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio 

Polizeli, o E. Plenário, preliminarmente, conheceu dos Embargos de 

Declaração e, no mérito, ante o exposto no voto do Relator, rejeitou-os. 

RELATOR – AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO VALDENIR 

ANTONIO POLIZELI 

TC-023945.989.19-2 

Representada: Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse. 

Responsável: Norberto de Olivério Junior – Prefeito. 

Representante: Ricardo Santoro de Castro.  

Assunto: Representação visando ao Exame Prévio do Edital da Tomada de 

Preços 19/19 da Prefeitura de Santo Antonio de Posse para contratação de 
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empresa para execução do Galpão em pré-moldado (Pronto Socorro 

Avançado). 

Valor Estimado: n/c. 

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Ricardo Santoro de Castro (OABSP 

225079)  

Inicialmente, o E. Plenário referendou a decisão que suspendeu 

cautelarmente a Tomada de Preços 19/19 da Prefeitura Municipal de Santo 

Antonio de Posse. 

Ato contínuo, no mérito, pelo voto do Auditor Substituto de 

Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, Relator, e dos Conselheiros Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, o E. Plenário, ante o exposto no voto do 

Relator, decidiu julgar parcialmente procedente a representação, determinando 

à Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse que, caso queira 

republicar o edital obedeça aos prazos previstos na legislação regedora da 

matéria no que concerne ao período entre a última divulgação do edital e a 

abertura da sessão pública. 

Determinou, por fim, com o trânsito em julgado, sejam os autos 

arquivados. 

TCs-022270.989.19-7 e 022308.989.19-3 

Representantes: Nadilson de Souza Junior e Bruno da Costa Rossini. 

Representada: Prefeitura Municipal de Caçapava. 

Responsável: Dirceo Antonio Leme de Melo (Prefeito) 

Assunto: Representação contra o edital do Pregão Presencial nº 23/2019, 

objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

licença de uso de softwares de gestão pública. 

Valor estimado: n/c 

Advogados cadastrados no e/TCESP: Marcelo Palaveri – OAB/SP 114164 e 

outros (Representada); Bruno da Costa Rossin - OAB/SP 400874 

(Representante)  
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Inicialmente, o E. Plenário referendou ao despacho que recebera 

a matéria nesta via processual do Exame Prévio de Edital. 

Ato contínuo, no mérito, pelo voto do Auditor Substituto de 

Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, Relator, e dos Conselheiros Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, o E. Plenário, ante o exposto no voto do 

Relator, decidiu julgar parcialmente procedentes as representações, 

determinando à Prefeitura Municipal de Caçapava que, caso queira 

prosseguir com o certame, retifique o edital do Pregão Presencial nº 23/2019, 

nos termos do referido voto. 

Recomendou, ainda, à margem da decisão, que a Origem reavalie 

as disposições afetas ao número mínimo definido para a equipe técnica, a 

exigência de regularidade fiscal criticada, retirando-a do texto convocatório 

caso não guarde pertinência com o ramo de atividade da licitante, compatível 

como o objeto em disputa, e a possibilidade da realização técnica de uma 

forma facultativa, como meio de auxílio aos licitantes que tenham dificuldades 

na feitura de uma proposta séria e robusta, com a consequente publicação do 

novo texto e reabertura do prazo legal, à luz do que preconiza o artigo 21, § 4º, 

da Lei federal n° 8.666/93. 

Determinou, por fim, seja intimada a Representada, na forma 

regimental, e, com o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados. 

 TC - 022790.989.19-8 

Representante: Funerária Mococa Ltda. 

Representada: Prefeitura Municipal de Mococa. 

Responsável: Felipe Niero Naufel (Prefeito Municipal). 

Assunto: Representação contra edital da Concorrência Pública nº 03/2019 

objetivando a concessão de outorga da prestação de serviços funerários no 

município de Mococa. 

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Marcio Domingos Rioli (OAB/SP no 

132.802).  

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/DadosProcesso?numeroProcesso=16115989196
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/DadosProcesso?numeroProcesso=16115989196
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Inicialmente, o E. Plenário referendou a decisão monocrática que 

concedeu a liminar pleiteada, publicada no DOE do dia 05/11/2019. 

Ato contínuo, no mérito, pelo voto do Auditor Substituto de 

Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, Relator, e dos Conselheiros Edgard 

Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas 

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, o E. Plenário, ante o exposto no voto do 

Relator, decidiu julgar parcialmente procedente a representação, determinando 

à Prefeitura Municipal de Mococa que, caso queira prosseguir com o 

certame, retifique o edital da Concorrência Pública nº 03/2019, nos termos do 

referido voto. 

Recomendou, ainda, que a Origem reavalie as demais 

prescrições do texto convocatório, especialmente as que guardarem relação 

com as que ensejam correções, a fim de verificar sua consonância com as 

normas de regência, jurisprudência e Súmulas desta Corte de Contas, com a 

consequente publicação do novo texto e reabertura do prazo legal, à luz do que 

preconiza o artigo 21, § 4º, da Lei federal n° 8.666/93. 

Decidiu, outrossim, aplicar multa de 160 (cento e sessenta) 

Ufesps ao Prefeito Municipal Sr. Felipe Niero Naufel, autoridade responsável 

pelo edital e pelo ente licitante, nos termos do inciso III do art. 104 da Lei 

Complementar Estadual 709/93, devido ao não atendimento, no prazo fixado, 

sem causa justificada, de diligência consubstanciada na requisição do edital, 

nos termos do § 2º do art. 113 da Lei 8.666/93. 

Determinou, por fim, sejam intimados Representante e 

Representada, na forma regimental, e, com o trânsito em julgado, sejam os 

autos arquivados. 

Esgotada a apreciação dos processos versando Exame Prévio de 

Edital, o PRESIDENTE assim se manifestou: 

Senhores Conselheiros, Senhores Procuradores, dou por abertos 

os trabalhos da Sessão Especial de Eleição do Corpo Diretivo desta Casa, para 

o exercício de 2020.  
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Peço ao Secretário-Diretor Geral doutor Sérgio Ciquera Rossi que 

distribua as cédulas. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, Vossa Excelência 

é convidado para o escrutínio e proclamação dos votos. O Ministério Público 

está aqui ao lado, fiscalizando.  

CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO – Primeiro 

voto: Edgard Camargo Rodrigues – Presidente; Cristiana de Castro Moraes – 

Vice-Presidente; Dimas Ramalho – Corregedor. 

Segundo voto: Edgard Camargo Rodrigues – Presidente; 

Cristiana de Castro Moraes – Vice-Presidente; Dimas Ramalho – Corregedor. 

Terceiro voto: Edgard Camargo Rodrigues – Presidente; Cristiana 

de Castro Moraes – Vice-Presidente; Dimas Ramalho – Corregedor. 

Quarto voto: Edgard Camargo Rodrigues – Presidente; Cristiana 

de Castro Moraes – Vice-Presidente; Dimas Ramalho – Corregedor. 

Quinto voto: Edgard Camargo Rodrigues – Presidente; Cristiana 

de Castro Moraes – Vice-Presidente; Dimas Ramalho – Corregedor. 

Sexto voto: Edgard Camargo Rodrigues – Presidente; Cristiana de 

Castro Moraes – Vice-Presidente; Dimas Ramalho – Corregedor. 

PRESIDENTE – Agradeço o Conselheiro Sidney Beraldo. 

Confirmamos e proclamamos a Chapa eleita: Presidente, Conselheiro Edgard 

Camargo Rodrigues; Vice-Presidente, Conselheira Cristiana de Castro Moraes 

e Corregedor, Conselheiro Dimas Ramalho. Com a palavra o Conselheiro 

Edgard Camargo Rodrigues, o Presidente eleito. 

CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES – Obrigado, 

Senhor Presidente, caros colegas e amigos, doutor Thiago Pinheiro Lima, 

doutor Sérgio Ciquera Rossi, Coronel Douglas, ao fundo.  

Senhor Presidente, é uma convocação e uma honra 

extraordinária. Convocação da qual, evidentemente, não posso me furtar, e 

vamos atendê-la satisfeito, confortado, porque reunido a verdadeiros amigos 

que temos no Tribunal, mais do que Conselheiros e colegas, são amigos. 

É uma tarefa difícil, porque sucedê-lo, com a dinâmica que Vossa 

Excelência emprestou durante este exercício às atividades da Presidência, vai 
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exigir muita imaginação e muito esforço. Vossa Excelência marcou mais este 

ano na Presidência, como nos anteriores, mas este foi bastante diferenciado. 

Vossa Excelência se esmerou na aproximação do Tribunal com a sociedade, 

com as pessoas e, para tanto, utilizando com bastante inteligência e 

intensidade os meios de comunicação.  

Daí, a grande repercussão das atividades do Tribunal, que já 

vinham acontecendo e passaram a ser, quase que diariamente, notícia. Na 

verdade, notícias favoráveis à atividade do Tribunal e as pessoas passaram a 

conhecer melhor o trabalho da Instituição.  

Refiro-me também à criação de plataformas novas, para tanto se 

utilizando dos recursos tecnológicos colocados à nossa disposição, como o 

“Visor”, o “Olho na Escola” e outras tantas atividades que marcaram 

efetivamente a atuação de Vossa Excelência. 

Com isso tudo, a pergunta que faço é: o que vou fazer agora? O 

que restou? Nem inaugurar eu posso, havia uma tradição. Estamos no quinto 

ano, Vossa Excelência foi cinco vezes Presidente e eu estou indo para a quinta 

Presidência, e a nossa tradição era a seguinte: Vossa Excelência construía, eu 

inaugurava; tínhamos um acordo não escrito e isso sempre acontecia, mas 

nem isso aconteceu. 

Correu, inaugurou Ituverava, vai inaugurar uma na segunda-feira 

e eu vou lá também para ver se sobra alguma coisa para inaugurar depois; 

uma caixa d’água ou outra coisa. É o que posso fazer. 

Dessa longa, não tão longa, mas dessa fila de Presidentes que 

me antecederam, farei aqui um breve histórico, antes de Vossa Excelência, 

Conselheiro Renato Martins Costa, que é o nosso embaixador, é o embaixador 

do Tribunal de Contas do Estado, até para o mundo se Vossa Excelência 

quiser. Porque na sua atividade, especialmente, Vossa Excelência marcou a 

sua última passagem pela Presidência pelo estreitamento das relações do 

Tribunal com as instituições públicas e privadas: nossas relações com a 

Assembleia Legislativa, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário.  
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Vossa Excelência, com a arte, competência e a simpatia que tem, 

com esta empatia toda conseguiu estreitar esses laços dos quais sobrevieram 

frutos que estamos colhendo agora. Por exemplo, como Vossa Excelência se 

referiu muito bem ao acordo com o Ministério Público do Estado e tantas outras 

atividades que Vossa Excelência implementou na sua Presidência. 

Antes de Vossa Excelência, o Conselheiro Sidney Beraldo, criador 

do IEGM, o verdadeiro criador. Lembro-me que em 2014, eu estava na 

Presidência, Vossa Excelência me procurou com a ideia inicial, evidentemente 

uma ideia excelente que logo comprei: “vamos fazer”, e Vossa Excelência fez. 

Do nada criou o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que já se 

transformou no índice estadual, não sei se já tem o nacional ou se vão querer 

fazer, mas Vossa Excelência é o criador, o idealizador e o concretizador desse 

instrumento valiosíssimo de controle externo. 

Estava aqui pensando nas palavras que iria dedicar a Vossa 

Excelência e lembrei, quase todos vão lembrar, do Ari Toledo. Parece que ele 

ainda está na ativa. Todos nós lembramos que ele se notabilizou por um 

sucesso musical chamado “Pau de Arara”, hoje em dia seria proibido, que 

contava as desventuras de um nordestino na cidade grande, que não teve 

sucesso e queria voltar para o Ceará. Até dizia: “Vou-me embora para o Ceará, 

porque lá tenho um nome, aqui não sou nada, sou só Zé-com-fome”. O Dimas 

deve lembrar bem dessa história. 

Essa canção, esses versos, na verdade eram de autoria de Catulo 

de Paula, poeta e compositor Cearense, já falecido, mas poucos sabiam, e 

numa entrevista do Catulo de Paula, acho que na TV Cultura, o entrevistador 

dizia para ele: “Puxa, essa canção é sua, Pau de Arara? Todos pensam que 

ela é do Ari Toledo”. “Não é”, ele respondeu, “mas o Ari Toledo também pensa 

isso”. 

O IEGM é um pouco isso, tem muita gente que pensa que o criou, 

mas é de Vossa Excelência. Deixe que pensem, Vossa Excelência deu a maior 

contribuição que podia ser dada nos últimos anos ao Instituto Rui Barbosa e à 
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difusão disso que Vossa Excelência criou por todo o país. Tem o meu 

reconhecimento e minha admiração.  

Antes de Vossa Excelência, o Dimas Ramalho. O Dimas também 

praticamente revolucionou o nosso cotidiano com novas ideias, com novas 

formas de administrar, e é o organizador das fiscalizações ordenadas que tanto 

sucesso tem feito desde então. Foi em 2016, lembro-me muito bem, Vossa 

Excelência nos convidou para o Gabinete e lá havia um telão onde se 

reproduziam em tempo real as inspeções e as fiscalizações que então 

aconteciam. 

De lá para cá, isso só melhorou a atividade do Tribunal, 

aperfeiçoou a fiscalização e hoje é um grande instrumento de controle externo, 

não só da sociedade como também do próprio administrador, que passa a ter 

ciência de distorções que pode haver no seu gerenciamento e tomar as 

providências. Cumprimento também o Doutor Dimas Ramalho, que tem minha 

admiração. 

Chegamos à Cristiana, nossa querida Vice-Presidente, receba 

meus cumprimentos, conto com Vossa Excelência para nos ajudar. Cristiana é 

uma referência no Tribunal, pelo rigor, pela postura, teimosíssima, não muda 

de jeito nenhum, é fantástico esse apego às suas próprias convicções. Por 

isso, é uma referência, é uma segurança. É muito bom acompanhar o trabalho 

de Vossa Excelência.  

 A secretária chega e fala: “Tem um prefeito aí, quer uma 

audiência com o Senhor, está preocupado com as contas.” Eu falo: “Esta bem, 

eu sou o Relator?” A secretária: “Não, é a Conselheira Cristiana.” Eu:  “Ih, pode 

esquecer.” Mas essa é a nossa querida Cristiana, a quem também endereço 

minha total admiração e respeito, perdoe-me a brincadeira.  

São com essas companhias que pretendo enfrentar o ano. 

Cheguei à quinta oportunidade que Vossas Excelências me dão, talvez 

pensando: “quem sabe dessa vez ele acerta”. Com cinco vezes talvez eu 

acerte, e vou me esforçar todos os dias para honrar a designação de Vossas 

Excelências.  Muito obrigado por tudo. 
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PRESIDENTE – Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. 

CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA – Senhor 

Presidente, o decano é Vossa Excelência, o decano do Plenário é o 

Conselheiro Edgard. Agora, vou me apropriar desse decanato remanescente 

para fazer uso da palavra rapidamente e expressar o sentimento que é meu, 

mas tenho certeza que é de todos os colegas, em relação ao dia de hoje. 

Em primeiro lugar me permitam expressar o pensamento de uma 

maneira um pouco mais informal. Primeiro lugar, Edgard, é uma alegria enorme 

votar em você e ver você na Presidência do Tribunal no ano que vem. Isso tem 

um significado profundo, um significado que nos é caro a todos e até nos 

emociona. É um privilégio o Tribunal poder contar com a sua figura rigorosa, 

inteligente, culta, um profundo conhecedor da Administração Pública, um Juiz 

de Contas de primeiríssima qualidade, alguém com quem, diariamente, todos 

nós que temos o privilégio de conviver com você, aprendemos. 

Então, é uma alegria enorme vê-lo ascender pela quinta vez e o 

privilégio é nosso, é da nossa Instituição, que isso aconteça na Presidência do 

Tribunal.  

A seu lado, dois colegas mais novos de Tribunal, mas de enorme 

valor e provados por suas experiências pretéritas e pelo que aqui igualmente 

nos ensinam no dia a dia, a Cristiana na Vice-Presidência e o Dimas na 

Corregedoria. Tenho certeza que será uma administração muito frutuosa para a 

nossa Instituição, que com este comando seguro, prenuncia um ano de 2020 

repleto de realizações. 

Não posso deixar de me dirigir também a você, Roque, você que 

com tanta relutância aceitou a Presidência do Tribunal, em dezembro do ano 

passado. Digo “em dezembro do ano passado”, pois foi só então que 

conseguimos convencê-lo, pela quinta vez também, a assumir a Presidência da 

Casa. Veja que não estávamos errados, mas sim, certos. Você fez uma 

administração muito exitosa, muito empreendedora, dinâmica, que marcará 

certamente a história do Tribunal. 
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Um ano em que o Tribunal abriu-se para o conhecimento público 

de maneira integral e isso foi muito bom, levou o nosso nome para fronteiras 

que antes estavam inexploradas. Permitiu que a compreensão do nosso 

trabalho, por essa difusão tão importante, se estabelecesse em todos os 

órgãos da Administração que nos são jurisdicionados, mas especialmente no 

âmbito da sociedade, que tem em relação à nossa instituição, como ao serviço 

público em geral, uma posição sempre muito preconceituosa. A demonstração 

de tudo aquilo que fazemos, parece-me o melhor antídoto, o melhor remédio 

para que essa ideia errônea seja afastada. 

Você está absolutamente de parabéns, foi uma gestão 

extraordinariamente bem-sucedida. Valeu a pena todos os sacrifícios que sei 

que você teve que se impor para, ao longo desse ano, poder desempenhar tão 

bem. Assim, com esse sentimento de gratidão em relação a quem sai e de 

alegria e esperança em relação a quem entra, que deixo meu abraço e minha 

saudação. Muito obrigado. 

PRESIDENTE – Palavra do Conselheiro Sidney Estanislau 

Beraldo.  

CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO – Senhor 

Presidente, senhores Conselheiros, senhores Procuradores, posso dar uma 

palavrinha? Depois do Decano não é muito comum _Decano em exercício_,  

mas apenas uma palavrinha breve. Não gostaria de deixar passar em branco. 

Quero reforçar as palavras do Conselheiro Renato, especialmente 

quando ele mencionou a alegria de estarmos hoje votando no Conselheiro 

Edgard. É um momento realmente de muita emoção. E eu estava me 

lembrando de meu estado de espírito, quando saí de casa para votar no 

Presidente República, na última eleição, e o estado de espírito de estar aqui, 

votando hoje. É com muita tranquilidade e alegria que estamos entregando a 

gestão da nossa instituição.  

Quero cumprimentar também o Presidente Roque pelo dinamismo 

e por tudo que já foi colocado. Mas especialmente registrar esse ambiente 

harmônico que vivemos aqui. Esse é um ponto extremamente importante. Em 
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um momento de tanta turbulência, com as instituições todas sendo colocadas à 

prova, percebemos que o Tribunal tem cumprido seu papel, tem ampliado sua 

credibilidade junto à sociedade em função de todo esse trabalho. Muito bem 

colocado pelo Conselheiro Edgard: é como se fosse uma corrida de bastão, 

cada um passando o bastão para o outro e cumprindo o seu papel.  

É extremamente importante fazer esse registro. E temos absoluta 

certeza e tranquilidade de que teremos o ano de 2020 com muito progresso 

nas mãos do Conselheiro Edgard, da Conselheira Cristiana e do Conselheiro 

Dimas Ramalho. 

PRESIDENTE – Conselheiro Dimas Ramalho. 

CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO – Senhor Presidente, 

senhores Conselheiros, senhores Procuradores, não se deve falar depois 

Decano em exercício, mas como sou filho do meio, não sou nem o mais novo, 

nem o mais o antigo, gostaria de falar sobre duas questões. 

Primeiro, renovar o que você falou informalmente, amigo Roque, e 

o que o Conselheiro Beraldo e o Conselheiro Renato falaram: é muito bom 

votar no Edgard para Presidente. Talvez ele não tenha a noção do que significa 

para nós, que temos a honra de votar nele para presidir este Plenário. 

Nós somos julgadores, cada um tem sua vida, nós não nos 

frequentamos diariamente, mas os afetos você não precisa dizer, você mostra, 

as pessoas percebem. Então, também me sinto muito feliz e honrado em votar 

no Edgard Camargo Rodrigues para que seja nosso Presidente. O Tribunal 

estará em excelentes mãos, corretas, sérias, honradas. Ao lado dele, a 

Conselheira Cristiana, que traz também um sopro de novidade. 

O Conselheiro Citadini, o Conselheiro Renato sabe, ele sempre foi 

assim, desde a faculdade: irrequieto, instigante, moderno, não dá sossego para 

ninguém. Essa que é a verdade, e é bom que seja assim. No quinto mandato 

ele se renova e nós sabemos o quanto foi difícil falar para ele ser Presidente, e 

o que ele fez demonstra que nós acertamos. 

Realmente, no que eu puder ajudar a esta nova Mesa, eu o farei. 
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Quero ressaltar o papel fundamental dos Auditores que se 

sucederam aqui, substituindo os Conselheiros, de maneira correta, honrada, 

com bons votos, com parceria. 

Saudar o Ministério Público de Contas, através do Doutor Thiago, 

que correu interior inteiro e assim conheceu todo o Estado de São Paulo, aliás, 

fazendo belos discursos, fiquei até preocupado, mas o doutor Roque conseguiu 

levá-lo pelo interior inteiro.  

E os funcionários, todos aqui, todos os departamentos, na pessoa 

do nosso Secretário-Diretor Geral, que completa mais de 50 anos de Tribunal, 

e que recebe título toda semana no interior de São Paulo inteiro. Vou dia 14, 

inclusive, ele nem sabe, em Boa Esperança do Sul, honrá-lo, porque realmente 

ele representa a nossa Corte. 

Temos aqui no Tribunal, Presidente Roque, todo dia uma lição de 

tolerância, nós somos diferentes, adaptei-me aqui no Tribunal. O que penso 

muitas vezes não prevalece, mas a tolerância, a democracia, a colegialidade, 

aqui se impõem.  

Nós não temos disputa nas eleições. É uma coisa impressionante, 

o pessoal não acredita que nós nem conversamos, mas é uma coisa natural. 

Então, neste momento que o Brasil passa, de tanta intolerância, de tanta 

disputa, de tanto ódio, nós aqui podemos dar esse exemplo de convivência em 

harmonia, apesar de pensarmos, em vários momentos, de forma diferente. Que 

seja assim e caminhemos em harmonia no próximo ano e nos que seguirão. 

Parabéns a todos, muito obrigado. 

PRESIDENTE – O Procurador-Chefe da Fazenda Estadual tem a 

palavra. 

PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA DO ESTADO - Eminente 

Presidente, Conselheiro Antonio Roque Citadini, queria aproveitar o momento, 

primeiramente, para cumprimentá-lo pelo desempenho da sua gestão durante o 

exercício de 2019. Aliás, desempenho este muito bem ressaltado pelos seus 

ilustres pares. 
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Cumprimentar também o eminente Conselheiro Edgard Camargo 

Rodrigues, eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes e eminente 

Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, eleitos por unanimidade. A julgar pelo 

tempo que Vossas Excelências já desempenharam essas funções, com certeza 

o êxito é certo. 

Então, recebam os cumprimentos da Procuradoria da Fazenda do 

Estado junto a este Tribunal. Muito obrigado. 

PRESIDENTE – Doutor Thiago Pinheiro Lima, Procurador-Geral 

do Ministério Público de Contas. 

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS – Senhor Presidente, senhores Conselheiros, medirei as palavras 

para não falar muito, mas doutor Edgard, duas preliminares, como Advogado e 

Procurador é necessário ser feito. Primeiro, sou nordestino e não vim de pau 

de arara; segundo, esqueci, mas vou lembrar. 

Doutor Edgard, quero, em nome do Ministério Público, 

parabeniza-lo por esta eleição e dizer que o Ministério Público continuará 

sendo um parceiro leal, ético, mantendo uma relação amistosa durante a sua 

gestão.  

Parabenizar também a doutora Cristiana, que como disse o 

Doutor Edgard, é muito firme, e o Ministério Público gosta. 

Da mesma forma, parabenizar o Doutor Dimas Eduardo Ramalho, 

que além do feito extraordinário e de ter tido a ideia e a implementação da 

Fiscalização Ordenada, no ano de 2016, também foi o autor de algo que reputo 

muito importante, que se trata da transmissão das nossas sessões pela 

internet, isso aumentou a transparência, e as pessoas podem ter um contato 

maior com esta Corte de Contas. 

Sempre que chega o final do ano, lembro-me de um ensinamento 

dos meus pais, no sentido de que a maior virtude do ser humano é a gratidão. 

Neste momento, como faço todos os anos, fecho para balanço. Todas as 

noites, ao colocar a cabeça no travesseiro, começo a pensar e a reviver tudo  
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aquilo que passou ao longo do ano. Sou muito crítico, autocrítico dos erros, e 

sou muito grato a tudo aquilo que as pessoas que me cercam fizeram ao longo 

do ano. 

Aqui, vejo no nosso Plenário diversas pessoas, uma equipe de 

funcionários competentes e dedicados deste Tribunal.  

Como disse o Doutor Dimas, tive a grata oportunidade, a feliz 

oportunidade, de conhecer as diversas regiões do Estado de São Paulo. Visitei 

19 unidades regionais. Aqui, vejo o nosso Diretor de Rio Preto, o Namir, que, 

assim como todos os seus colegas, nos recebeu de braços abertos e pude 

constatar a competência e a dedicação desses diretores, que são muito bem 

geridos pelo doutor Sérgio. 

Este ano, com o Doutor Roque na Presidência – vou revelar uma 

coisa aos senhores que ele já sabe. No início de 2018, quando ele disputava a 

eleição para a Presidência do Corinthians, torci muito pela sua eleição, porque 

eu dizia para ele que não queria que ele fosse Presidente, e ele sabe as 

razões, mas, Doutor Renato, hoje podemos comemorar a vitória, o sucesso da 

derrota. Digo a ele, também, que a quinta Presidência foi a melhor de todas, 

porque concretizou o ditame constitucional de aproximação dessa Corte de 

Contas com a sociedade.  

Os diversos mecanismos implementados: Mapa de Câmaras, 

Mapa de Obras Paralisadas, aplicativo Olho na Escola, Visor dos Alertas, tudo 

isso foi de extrema relevância para que a mídia e a sociedade, através de 

11.967 reportagens e matérias veiculadas nos diversos meios de comunicação, 

pudessem ter a exata noção do trabalho desempenhado por esta Corte de 

Contas. 

Portanto, o Tribunal, neste ano, ganhou outro patamar de 

visibilidade social, e as pessoas passaram a entender e a compreender a 

relevância deste Tribunal. Parabenizo o Doutor Antonio Roque Citadini, que, 

mesmo nas nossas discordâncias, sempre foi muito respeitoso, tolerante, e nós  
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pudemos construir juntos esse resultado maravilhoso que o Tribunal agora 

consegue alcançar. 

Muito obrigado. 

PRESIDENTE – Senhores Conselheiros, senhores Procuradores, 

Secretário-Diretor Geral, cabe-me ao encerrar, dizer algumas palavras, e a 

primeira coisa que eu desejo falar, Edgard, é que todos devem ver, nesse ato 

da sua eleição, todas as qualidades particulares que tem e que nos alegram 

muito por elegê-lo Presidente, sua competência e sua dedicação.  Também 

aproveito para cumprimentar o Tribunal como um todo. 

O Conselheiro Beraldo lembrou que eleição, como nós fazemos, 

ocorre pouco. Eu mesmo, neste ano, tomei conhecimento de vários tribunais, e 

todos nós sabemos onde a disputa pela presidência é total, algo assim 

inimaginável, e nós resolvemos de uma forma pacífica, correta, e é sempre 

bom ressaltar esse espírito de colaboração que existe entre todos nós. 

Não era assim quando eu cheguei, nem quando Vossa Excelência 

chegou, está lembrado? Nós tivemos problemas sérios, porque era uma 

competição pelo cargo, que felizmente não existe mais. 

Aqui já foi dito que eu não queria ser Presidente, inclusive que o 

doutor Thiago não queria que eu fosse Presidente, é uma colocação que ele 

sempre faz, ele torcia para que eu não o fosse. O Conselheiro Renato e todos 

lembraram que eu realmente não queria, mas não queria por uma questão 

muito clara, eu já tinha sido quatro vezes Presidente e dá impressão que é 

apego da gente pelo cargo, que é a situação do Conselheiro Edgard, pois 

também ele não tem apego nenhum e se ele pudesse ele saia daqui dizendo 

para assumirem. 

Prosseguindo, eu preciso fazer uns agradecimentos antes de ler 

um pequeno relatório preparado pela SDG, de acordo com inúmeros dados que 

foram coletados. 

Quero agradecer primeiro aos Conselheiros, que ajudaram o 

quanto puderam e o quanto não puderam, é preciso agradecer a todos por  
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isso. Quero também agradecer os Auditores, que substituíram e que foram tão 

bem. Ao Ministério Público, que muitos achavam que eu teria desentendimento 

com ele, mas acabamos avançando nas relações. A relação do Ministério 

Público hoje com o Tribunal é muito boa, ele tem a sua competência, fala o que 

quer e ninguém restringe nada, ou seja, tem sido uma relação de colaboração 

com a Instituição da qual fazem parte. Isso é algo a destacar. 

Quero também agradecer a todos os Diretores, na pessoa do 

Sérgio e de tantos mais com quem trabalhei muito próximo neste ano, o Fábio, 

o pessoal da Diretoria do Sérgio, o Portella, o Carsola e os departamentos 

todos. Também ao Malek, que segura dinheiro ali na mão e não quer gastar, 

mas agradecê-lo pelo tanto que nos ajudou. Ao pessoal do cerimonial e da 

imprensa, ao Bispo, que foram tão importantes. 

Vi que todos falaram – o que é uma verdade e também não vou 

ser cínico de dizer que não vejo – que este ano foi importante para nós na 

comunicação social, na imprensa. Foi. Há pouco estava aqui um jornalista que 

é da TV Globo, o Léo, que foi embora porque na hora em que o Conselheiro 

Beraldo terminou o voto ele já foi fazer a matéria. Estivemos o ano inteiro em 

contato com ele. 

Quero dizer que realmente o balanço do Tribunal na mídia é muito 

grande, muito importante. Em dezembro do ano passado, a discussão na mídia 

era uma Emenda que mudava os Tribunais de Contas, outra que alterava a 

forma dos Tribunais, era uma insatisfação. Desapareceu, a Emenda está lá e 

ninguém fala nela, nem os que a propuseram, tampouco os que a apoiavam. 

Isso tem muito a ver com o espaço que o Tribunal ganhou na mídia. 

Como eu disse, não sou cínico de não ver ou não constatar isso, 

mas quero dizer uma coisa importante: tudo o que foi para a mídia foi 

produzido pelo Tribunal. Foi trabalho dos nossos funcionários, que estavam 

exercendo suas atividades e cumprindo seus deveres.  

Segundo, é preciso dizer o seguinte, tenho um contato muito 

próximo com o futebol, como todo mundo sabe. No futebol é necessário treinar,  
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dedicar-se, contratar bons jogadores e tal, mas é preciso um pouco de sorte. 

Se não houver sorte... Quantas vezes já vi a bola bater na trave e se ela 

tivesse entrado o campeão seria outro. Está aí o Dimas para lembrar, se o 

Marcos tivesse saído bem naquela bola,   provavelmente o  Palmeiras  teria um  

título. O Corinthians, se na época houvesse o VAR, quando o Marcelinho bateu 

o pênalti o juiz teria mandado voltar. Então é preciso sorte. 

Este foi um ano de sorte do Tribunal. Por quê? Porque fizemos 

algo relevante para a sociedade e a mídia viu. Tudo que falamos aqui, de 

Ordenadas, alertas, mapas, tudo isso é a vida das pessoas. Elas sentem que 

aquilo está diretamente vinculado à sua vida. Nós fazíamos isso, só não 

conseguíamos encontrar bem a forma de nos conectar.  

Recordo-me, e o Bispo deve lembrar bem, uma das primeiras 

Ordenadas que fizemos era na área de transporte escolar. Em determinado 

momento recebi, mandado pelo Bispo, uma matéria que saiu em uma dessas 

televisões da fronteira, de longe, uma repetidora da Globo ou do SBT, não sei 

bem, e foi uma matéria curiosa, que me marcou muito. Essa matéria veiculada 

era sobre a Ordenada na área de transporte, e, como é certo, apareceram 

problemas de todo tipo no transporte. Apareceu uma mulher na televisão, uma 

senhora simples, dizendo o seguinte: “Olha, já falei umas 20 vezes que o pneu 

desse ônibus estava careca. Precisou o Tribunal ir lá para dizer que o pneu era 

careca e o Prefeito mandar trocar no dia seguinte”.  

Depois, até falei com o Bispo, nós temos que recuperar essa 

entrevista pelo valor que ela dá. Quer dizer, o Tribunal está próximo do cidadão 

e dos problemas. Sei que é uma situação desconfortável, nós tivemos 

secretário e Prefeito que não gostaram, diretor de hospital que se queixou, mas 

nós somos órgão para isso. Se esquecermos disso, esqueceremos o cidadão 

que está ali.  

Sempre brinco com o Sérgio, que é uma coisa dolorosa para nós, 

de formação jurídica, chegarmos numa situação em que um Parecer Jurídico  
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de 80 páginas, que cita Norberto Bobbio, não chega ao povo, mas que a par 

dos processos a serem resolvidos, nós temos que chegar ao povo. 

Quero destacar algo que me parece importante. Fui Presidente 

pela quinta vez, e é uma realidade, cada Presidência é uma Presidência. Digo 

mais, o mundo hoje é outro, diferente do que era quando fui Presidente pela 

quarta vez. Há outro mundo aí que nós precisamos nos conectar, as mídias 

 

são outras, a forma de comunicação é outra. Não é que devamos ficar 

correndo atrás, mas nós devemos entender esse mundo que está aí, e que, no 

fundo, nos permite cumprir o nosso papel. 

Então, Edgard, você vai ser Presidente no ano que vem, que bom. 

Só que você vai assumir uma Presidência, não é que ela vai ser diferente das 

outras, é que o mundo o ano que vem vai ser muito diferente daquele da sua 

Presidência de quatro anos atrás. Por quê? Porque há mudança no mundo, e 

isso vai ocorrer com todos. É a velocidade das transformações na comunicação 

e em tudo, estamos vendo o mundo virando de cabeça para baixo. Então, 

temos que sempre nos preparar para o que virá, o avvenire, como dizem os 

italianos, porque muda tudo, amanhã pode ser que o que nós fizemos neste 

ano já não corresponda mais exatamente às necessidades do mundo. 

Queria, aproveitando esta oportunidade, trazer para o Plenário, 

desde já fazendo um agradecimento a todos, a Vossas Excelências e a todos 

os funcionários, um registro feito por SDG, e que considero importante 

destacar, deste ano de 2019. 

Foram julgados 20.598 processos, é muito. Sendo que 10.247 

foram julgados singularmente por Conselheiros e Auditores; 3.495 julgados 

pela Primeira Câmara; 3.557 pela Segunda Câmara e 2112 pelo Plenário.  

Destaco que tivemos 1.053 Exames Prévios. É um número alto, 

mas mostra um mecanismo muito importante do Tribunal, que são os Exames 

Prévios.  



 

 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

  

 

 
1ª Sessão Especial do Tribunal Pleno 

45 
 

Tivemos 177 processos com determinação de encaminhar ao 

Ministério Público. Nos julgamentos houve determinação de devolução de 

valores no montante de R$ 110 milhões, sendo, pela Primeira Câmara, R$ 41 

milhões, e pela Segunda Câmara, R$ 67 milhões. São valores significativos. 

Aplicação de multa, um total de quase R$ 3 milhões, sendo que a 

Primeira Câmara aplicou R$ 1,3 milhão, e a Segunda, R$ 1,5 milhão. 

Importante trabalho chamado de Fiscalização Ordenada, como foi 

aqui lembrado, foram realizadas nove no decorrer deste ano, sendo que duas 

foram repetidas, com o intuito de se ter a comparação com a anterior, para 

assim medir a melhoria nos itens fiscalizados. Em todas as ocasiões o Tribunal 

teve uma excepcional cobertura de mídia, que enviou repórteres e 

acompanhou a divulgação em tempo real. Foram vistoriadas áreas nas quais 

se observa maior interesse da população: Educação, saúde e segurança 

pública. 

Foi estabelecido, no início do ano, um calendário para 

conhecimento dos jurisdicionados e da população, e nas datas estabelecidas 

tivemos a publicação pela imprensa dos alertas exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o que foi importante. 

Para dar maior visibilidade, foi desenvolvida pela DTI uma 

plataforma que sintetiza, na página principal, a quantidade de municípios 

alertados, e dentre outros dados, identifica por tipo de infração, também 

aqueles reincidentes e os que não enviaram os documentos. 

A DTI desenvolveu também o aplicativo Olho na Escola, que já 

está em pleno vigor e objetiva fazer do Tribunal um canal de comunicação 

entre a população e a escola, com as informações sendo levadas ao 

conhecimento das Secretarias Estadual e Municipais de Educação. Implantado 

em 11 de outubro, ele permite o registro de reclamação, sugestão e elogios. 

Mostra sempre os dados em tempo real, sendo que na última verificação se 

tem o registro de 101 reclamações, 59 sugestões e surpreendentemente 249 

elogios.  
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O Tribunal tem avançado no desenvolvimento de plataformas que 

contém informações úteis aos jurisdicionados e à sociedade, tendo-se, com os 

lançamentos feitos neste ano de 2019, um conjunto significativo de aplicativos: 

Painel de obras atrasadas e paralisadas – esse dá um grande impacto na 

população, e uma grande impopularidade na Administração, mas não tem 

problema, é o nosso dever, Painel de fiscalizações ordenadas; Visor social dos 

relatórios dos alertas da Lei de Responsabilidade Fiscal; Observatório Fiscal, que 

permite cada vez mais não só a sociedade, mas como a mídia, ter acesso aos 

números; Os mapas das Câmaras Municipais, esse largamente criticado pelas 

Câmaras, mas de importância para informar a população; o Olho na Escola e o 

Painel de Resíduos Sólidos. 

Essas são as principais questões trazidas pela SDG, e que faço 

questão de registrar. 

Por último, registro os agradecimentos a todos os servidores, a todas 

as Regionais do Tribunal, aos dedicados funcionários, lembrando que 

comparecemos a todas as Regionais do Tribunal. 

Desejar, finalmente, ao Edgard, que seja um ano proveitoso. Todos 

aqui, os Conselheiros, nós vamos ajudar no que precisar, porque tem que ter, eu 

fui ajudado, todos foram ajudados quando na Presidência. É essencial o empenho 

de todos para o Tribunal. 

Como eu disse, o ano que vem vai ser diferente, não é este ano, é 

um ano novo, cabe-nos buscar os caminhos no ano que vem. Talvez, de 2019, 

fique o seguinte: Nós vamos ser permanentemente incomodados pela mídia, que 

vai procurar cada vez mais no Tribunal as respostas para as questões da 

Administração Pública, e o Tribunal, não tenho dúvida, deve se transformar, nos 

próximos anos, no grande banco de informação sobre atos da administração, cada 

vez mais se aproveitando das novas mídias e dos novos mecanismos de 

fiscalização que a informática permite. 

A todos deixo o meu especial agradecimento por este ano de 

trabalho. Muito obrigado e parabéns ao Edgard. 

Com os meus cumprimentos, está encerrada a sessão. Parabéns 

aos eleitos. 
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Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinquenta e sete 

minutos, foi encerrada a sessão, da qual mandei lavrar a presente ata que, depois 

de lida e aprovada, vai subscrita e assinada. Eu,                        ,Sérgio Ciquera 

Rossi, Secretário-Diretor Geral, a subscrevi. 
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