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VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaofi cial.com.br – Livraria Virtual
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Proc.: TC-2894/026/14.

Órgão: Câmara Municipal de Palestina Responsável: Sandro 

Renato Bernardes (Presidente) Assunto: Contas do exercício de 

2014 – Cumprimento de decisão.

Vistos. Em face do acrescido aos autos, verifica-se o não 

recolhimento da multa de (200) duzentas UFESP´s aplicada ao 

responsável em epígrafe, conforme Acórdão publicado no DOE 

de 28/2/18 (fls. 100/101 – decisão transitada em julgado em 

21/3/18 – fls. 165). Nesse sentido deve o Cartório providenciar 

a realização da inscrição do débito constituído no sistema da 

dívida ativa da Procuradoria Geral do Estado, visando à cobran-

ça judicial.

Publique-se.

Proc.: TC- 012503/026/16.

CONVENENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABI-

TACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU Res-

ponsável: JOSÉ MILTON DALLARI SOARES CONVENIADA: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ Responsável: EDMAR 

CARLOS MAZUCATO – PREFEITO MUNICIPAL Exercício: 2014 

Valor: R$ 8.992.745,14 Advogado: POLIANE APARECIDA LIMA 

MENDONÇA – OAB/SP Nº 395.306; CÁSSIO TELLES FERREIRA 

NETTO – OAB/SP Nº 107.509.

Vistos. Defiro o pedido, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO

 EDGARD CAMARGO RODRIGUES

 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO 

EDGARD CAMARGO RODRIGUES

Processo: TC-002489/009/07

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgo-

to de Tietê – SEMAE.

Contratada: Freitas Guimarães Projeto e Construção Ltda.

Responsáveis: David Luiz Pereira Berlandi (Ex-Diretor Supe-

rintendente), Renato Tezotto Bufo (Secretário Executivo e Ex-

-Diretor Superintendente). José Roberto Dantas Bordenale 

(Atual Diretor Superintendente). Eduardo Musa de Freitas 

Guimarães – Sócio-Proprietário (contratada).

Advogado(s): Daniele Francine Torres (OAB/SP n° 202.802).

Objeto: Execução de obras para construção do sistema de 

encaminhamento e tratamento de esgoto sanitário no Muni-

cípio de Tietê, constituído por 5 estações de tratamento do 

tipo lodo ativado por batelada, expansíveis e automatizadas, 4 

estações elevatórias, 2 interceptores, 2 linhas de recalque e seus 

respectivos coletores e coletores tronco e prestação de serviços 

de operação, pelo período de 30 dias, com fornecimento de 

todos os equipamentos, materiais e mão de obra simples e 

especializada.

Em exame: Termo de Prorrogação, de 01/04/2014. Termo de 

Prorrogação, de 16/05/2014. Termo Unilateral de Aditamento, 

de 29/10/2014. Termo Unilateral de Rescisão, de 03/12/2014.

Avença assinada em 06/11/2007 para viger por 24 (vinte e 

quatro) meses foi objeto de sucessivas prorrogações, de acrésci-

mos e supressões – que, somados, suplantam o limite legal de 

25% estipulado no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 -, de reajustes e 

reequilíbrio econômico-financeiro.

Malgrado aludidas modificações, efetivadas em aparente 

afronta à Lei de Licitações e ao princípio da vinculação ao 

edital que precedeu a contratação, o pacto foi rescindido uni-

lateralmente pelo poder público depois de mais de 84 (oitenta 

e quatro) meses de sua vigência e sem a conclusão das obras 

objetivadas.

Ausentes nos autos quaisquer comprovações de recebi-

mento parcial dos itens porventura executados, tampouco de 

medidas adotadas para apuração e atribuição de responsabi-

lidade pelo atraso e/ou inexecução do quanto ajustado, bem 

como de eventual aplicação de sanção à contratada em razão 

do inadimplemento contratual.

Aliás, há notícia de que ela, contratada, poderia ser inde-

nizada por “lucros cessantes” (fls. 1716/1721); porém, inexiste 

confirmação desse pagamento ou de eventuais outros desdo-

bramentos derivados da ruptura contratual.

Diante desses aspectos, das falhas apontadas pela fis-

calização (laudo às fls. 1860/1867), e em homenagem aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, assino aos 

contratantes e aos responsáveis o prazo de 30 (trinta) dias para 

que, nos termos do inciso XIII do artigo 2º da Lei Complementar 

nº 709/93, adotem as providências necessárias ao exato cum-

primento da Lei ou apresentem alegações de interesse.

Autorizadas vista e extração de cópia dos autos, em Car-

tório.

Publique-se.

PROCESSOS: TC-001218/009/09, 001487/009/09 e 

001782/009/10

Órgão Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Laranjal 

Paulista.

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público: Cen-

tro Educacional Pitágoras - atual Instituto Pitágoras.

Responsáveis: Roberto Fuglini (Ex-Prefeito) e Maria Cristina 

Buffoni (Presidente da Organização Social, à época). Alcides 

Moura de Campos Junior (Atual Prefeito).

Advogado(s): Elisandra Murilho Trevizan (OAB/SP nº 

249.373), Mariana Bim Sanches (OAB/SP nº 226.192), Eduval 

Messias Serpeloni (OAB/SP nº 208.631) e outros.

OBJETO: Operacionalização técnica dos serviços de saúde.

Situação: Termo de Parceria e prestações de contas dos 

exercícios de 2008 e 2009 julgados irregulares por decisão da e. 

Primeira Câmara, sessão de 18/10/2016.

ASSUNTO: Notificado para recolher a multa que lhe foi 

imposta, o apenado, Sr. Roberto Fuglini (Ex-Prefeito), requereu 

às fls. 391 (TC-001218/009/09) o parcelamento da dívida. 

Manifestação da e. Presidência e notificação ao interessado 

(fls. 397/399). Inscrição do débito (multa) em dívida ativa (fls. 

405). Instado a devolver numerário repassado e reprovado nas 

prestações de contas, o Instituto Pitágoras nada apresentou, 

tampouco a municipalidade compareceu aos autos.

A despeito das notificações encaminhadas aos responsá-

veis para adoção de providências derivadas da decisão que jul-

gou irregulares os atos examinados e determinou a devolução 

ao erário municipal dos valores desaprovados das respectivas 

prestações de contas, nada foi informado nos autos.

Nessas condições, assino o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista comprove as 

medidas adotadas para o cumprimento da decisão exarada 

nestes autos.

Publique-se.

Processo: TC-000394/007/10

Contratante: Prefeitura Municipal de Guararema

Responsável Pela Contratante: Sr. Marcio Luiz Alvino de 

Souza – Prefeito Municipal.

Contratada: Via Nova Pavimentação e Construções Ltda.

Objeto: Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas 

do bairro Lambari

Em Exame: Concorrência e Contrato

Vistos.

Tendo em conta aspectos ainda não enfrentados pela 

origem face à hodierna manifestação da Secretaria-Diretoria 

Geral (fls. 777/784) nos procedimentos em exame, assino novo 

prazo de 15 (quinze) dias para esclarecimento das questões 

suscitadas, nos termos e para os fins do inciso XIII do art. 2° da 

Lei Complementar n° 709/93.

Vista e extração de cópia dos autos em Cartório.

Publique-se.

Considerando as falhas apontadas pelos Órgãos Instrutivos 

da Casa, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complemen-

tar n. º 709/93, assino ao responsável e demais interessados, 

o prazo de 30 (trinta) dias, para que tomem conhecimento do 

contido nos autos e apresentem as alegações que forem de seu 

interesse.

Publique-se e notifique-se via sistema, esclarecendo que 

por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 

Resolução 01/2011, a íntegra das manifestações dos órgãos 

deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos 

poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no refe-

rido Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.

tce.sp.gov.br.

Proc.: 00006469.989.16-4.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

Advogado: EMERSON LEANDRO CORREIA PONTES (OAB/SP 

163.714) INTERESSADO(A): TOSHIO TOYOTA (CPF 836.817.288-

87 Assunto: Contas de Prefeitura - Exercício de 2017 Exercício: 

2017.

Vistos. No evento 43, o responsável Senhor Toshio Toyota 

solicita dilação de prazo para apresentação de suas justificati-

vas. Defiro por 15 (quinze) dias, contados da publicação.

Publique-se.

Proc.: 00004059.989.18-6.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS Responsável: 

Manoel Ironides Rosa Advogado: KLEYTON EDUARDO RODRI-

GUES SAITO (OAB/SP 347.876) INTERESSADO(A): MANOEL 

IRONIDES ROSA (CPF 033.761.228-57) Assunto: Contas de 

Prefeitura - Exercício de 2018 Exercício: 2018.

Vistos. No evento 56, a Municipalidade de Bastos solicita 

dilação de prazo para apresentação de suas justificativas. Defiro 

por 15 (quinze) dias, contados da publicação.

Publique-se.

Proc.: 00004040.989.18-8.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA RESPON-

SÁVEL: Jairo Aparecido Mascia – Prefeito Assunto: Relatório da 

Fiscalização - 1º Quadrimestre - Contas de Prefeitura - Exercício 

de 2018 Exercício: 2018 PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 

00013443.989.18-1.

Visto. Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 

709/93, notifico o responsável para tomar ciência do Relatório 

da Fiscalização - 1º Quadrimestre - 2018, e se for o caso, adotar 

medidas saneadoras. Cumpre registrar que a matéria constará 

em itens específicos do Relatório da Fiscalização referente às 

contas do exercício de 2018, ocasião em que o interessado 

poderá apresentar defesa e demonstrar a regularização de 

eventuais falhas.

Publique-se e notifique-se via sistema, esclarecendo que 

por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 

Resolução 01/2011, a íntegra das manifestações dos órgãos 

deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos 

poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referi-

do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.

tce.sp.gov.br.

Proc.: TC-024419/026/09.

Contratante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. 

Contratada: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda. Objeto: For-

necimento de combustível tipo álcool etílico. Em exame: Termo 

Aditivo nº 01/2010, de 08/03/2010. Termo Aditivo nº 02/2011, 

de 26/01/2011. Termo Aditivo nº 03/2011, de 29/03/2011. 

Termo Aditivo nº 04/2011, de 17/05/2011. Termo Aditivo nº 

05/2011, de 13/06/2011. Termos de Apostilamento nºs 01/2010 

e 02/2010. Termo de Rescisão, de 16/03/2012. Responsáveis: 

Marco Aurélio Bertaiolli – Prefeito, à época. Nilmar de Cássia 

Ferreira – Secretário de Serviços Urbanos, à época.

Vistos. Considerando o apontado pela Unidade Regional 

de São José doas Campos, UR-07, no relatório de fls.690/702, 

nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar 

Estadual nº 709/93, notifico a Prefeitura de Mogi das Cruzes, 

os responsáveis, Sr. Marco Aurélio Bertaiolli – Prefeito, à época, 

Sr. Nilmar de Cássia Ferreira – Secretário de Serviços Urbanos, 

à época, a contratada, Vega Distribuidora de Petróleo Ltda., e 

demais interessados, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

tomem conhecimento do contido nos autos e apresentem, se 

desejarem, as alegações que entenderem necessárias na defesa 

de seus direitos, comprovando-as no que couber. Autorizo vista 

e extração de cópias às partes interessadas.

Publique-se.

Proc.: TC-033994/026/10.

Interessada: Prefeitura do Município de Guarulhos. Em 

Exame: Adoção de Providências – Cumprimento de Decisão.

Vistos. Considerando que a E. Tribunal Pleno, na Sessão 

07 de março de 2018, negou provimento ao Recurso Ordinário 

interposto, mantendo inalterada a r. Decisão, (fls.454/459), 

determino que se notifique o atual Prefeito de Guarulhos, 

Sr. Gustavo Henric Costa, para que, observado o prazo de 30 

(trinta) dias, informe a este Tribunal sobre as medidas adotadas 

para apuração de responsabilidades em face das irregularida-

des apontadas, bem como eventuais prejuízos ao erário munici-

pal. Alerto que é de competência do Chefe do Executivo apurar 

as irregularidades apontadas por esta Egrégia Corte de Contas, 

conforme disposto no artigo 2º, inciso XXVII, da Lei Comple-

mentar nº 709/93, cabendo a este determinar as providências 

de praxe cabíveis ao exato cumprimento mediante a instau-

ração de processo de sindicância, remetendo, sua conclusão 

e, inclusive, a documentação comprobatória correspondente. 

Portanto, as medidas e providências deverão ser tomadas pela 

atual Administração, sendo que o não atendimento, no prazo 

fixado, salvo motivo justificado, poderá acarretar na aplicação 

de multa nos termos do artigo 104, § 1º, da Lei Complementar 

n.º 709/93, e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, 

independente de nova notificação.

Publique-se.

Proc.: TC-000879/006/11.

Interessada: Prefeitura do Município de Serrana. Em Exame: 

Adoção de Providências – Cumprimento de Decisão. Responsá-

vel: Valério Antonio Galante – Prefeito Municipal.

Vistos. Considerando que a E. Tribunal Pleno negou provi-

mento ao Recurso Ordinário interposto, mantendo inalterada 

a r. Decisão, determino que se notifique o atual Prefeito de 

Serrana, Sr. Valério Antonio Galante, para que, observado o 

prazo de 30 (trinta) dias, informe a este Tribunal sobre as 

medidas adotadas para apuração de responsabilidades em face 

das irregularidades apontadas, bem como eventuais prejuízos 

ao erário municipal. Alerto que é de competência do Chefe do 

Executivo apurar as irregularidades apontadas por esta Egrégia 

Corte de Contas, conforme disposto no artigo 2º, inciso XXVII, 

da Lei Complementar nº 709/93, cabendo a este determinar as 

providências de praxe cabíveis ao exato cumprimento mediante 

a instauração de processo de sindicância, remetendo, sua con-

clusão e, inclusive, a documentação comprobatória correspon-

dente. Portanto, as medidas e providências deverão ser tomadas 

pela atual Administração, sendo que o não atendimento, no 

prazo fixado, salvo motivo justificado, poderá acarretar na apli-

cação de multa nos termos do artigo 104, § 1º, da Lei Comple-

mentar n.º 709/93, e remessa de cópia dos autos ao Ministério 

Público, independente de nova notificação.

Publique-se.

Proc.: TC 5940/026/18.

Órgão  Concessor : Sec re ta r ia  de  Economia  e 

Planejamento(atual Secretaria de Planejamento e Gestão). 

Responsável: Sr. Francisco Vidal Luna – Secretário de Economia 

e Planejamento. Órgão Beneficiário: Prefeitura Municipal de 

Santos. Responsável: Sr João Paulo Tavares Papa – Prefeito à 

época. Assunto: Prestação de Contas – Convênio. Valor: R$ 

5.322.516,90. Exercício: 2010.

Vistos. Diante da instrução da 1ª Diretoria de Fiscalização 

– DF.01, que apurou as ocorrências, no que tange à execução 

física e financeira do convênio, no parecer conclusivo do poder 

público e no desatendimento às Instruções desta Corte, assino 

aos responsáveis o prazo de 30 dias úteis para justificarem ou 

alegarem o que for de seus interesses. Após, com ou sem res-

posta do notificados, manifeste-se a PFE e MPC.

Publique-se.
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São Paulo, 15 de agosto de 2018. 
RENATO MARTINS COSTA 

PRESIDENTE 

 DESPACHOS

 DESPACHOS DO PRESIDENTE

 PROCESSO: 00016548.989.18-5 REQUERENTE/SOLICITAN-

TE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO ASSUNTO: 

Solicito informações quanto a legalidade de aprovação de lei 

180 dias anteriores ao final da função de Presidente da Câmara, 

em ano diverso ao ano de eleição municipal. EXERCÍCIO: 2018 

A Câmara Municipal de Monteiro Lobato vem consultar esta 

Egrégia Corte de Contas a respeito da aplicação do artigo 21 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à legalidade de aprova-

ção de lei nos 180 dias anteriores ao final do mandato de Presi-

dente do Legislativo. Instado a se manifestar, o GTP considerou 

que responder ao questionamento formulado constitui aprecia-

ção de caso concreto, além de restar caracterizado, na hipótese, 

pedido de assessoramento jurídico para respaldar o consulente 

na adoção de procedimentos internos. De fato, o pleito encontra 

vedação no artigo 226 do Regimento Interno, que preceitua que 

o Tribunal de Contas resolverá consultas que lhe forem feitas 

acerca de dúvidas suscitadas na matéria de sua competência, 

desde que não envolvam caso concreto ou ato consumado, 

além de poder configurar-se indevido assessoramento ao juris-

dicionado. Sendo assim, na conformidade do artigo 230 do 

Regimento Interno, indefiro liminarmente o processamento do 

expediente como consulta.

Publique-se.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO
 ANTONIO ROQUE CITADINI

 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO RELATOR

ANTONIO ROQUE CITADINI

Proc.: 00013660.989.18-7.

Órgão: COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER 

- SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (CNPJ 

47.173.729/0002-04) BENEFICIÁRIO(A): CONFEDERA-

CAO BRASILEIRA DE ATLETISMO (CNPJ 29.983.798/0001-

10) INTERESSADO(A): PAULO GUSTAVO MAIURINO (CPF 

248.755.478-97) JOSE AURICCHIO JUNIOR (CPF 032.551.488-

71) Advogado: MARCELO PALAVERI (OAB/SP 114.164) Assunto: 

Transferência de recursos financeiros para cobertura parcial 

das despesas com a realização do evento esportivo intitulado 

"XXXIII Troféu Brasil Caixa de Atletismo", realizado de 09 a 12 

de outubro de 2014 na cidade de São Paulo. Exercício: 2014 

Interessados: Carlos Renato Cardoso Pires de Camargo e Marce-

lo Palavéri - OAB/SP nº 114.164 Assunto: Prorrogação de prazo.

Vistos. Defiro o pedido de prorrogação de prazo por mais 

30 (trinta) dias, nos termos requeridos no evento - 37.

Publique-se. e notifique-se via sistema, esclarecendo que 

por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 

Resolução 01/2011, a íntegra das manifestações dos órgãos 

deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos 

poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referi-

do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.

tce.sp.gov.br.

Proc.: 00015293.989.18-2.

Órgão: COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER - 

SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (CNPJ 

47.173.729/0002-04) BENEFICIÁRIO(A): CONFEDERACAO 

BRASILEIRA DE ATLETISMO (CNPJ 29.983.798/0001-10) 

Advogado: FABIO NADAL PEDRO (OAB/SP 131.522) / (OAB/

SP 145.436) / CELIO OKUMURA FERNANDES (OAB/SP 

182.588) INTERESSADO(A): PAULO GUSTAVO MAIURINO (CPF 

248.755.478-97) JOSE AURICCHIO JUNIOR (CPF 032.551.488-

71) Assunto: Transferência de recursos financeiros para cober-

tura parcial das despesas com a realização do evento esportivo 

intitulado "GP INTERNACIONAL CAIXA SÃO PAULO DE ATLE-

TISMO". Exercício: 2014 Interessados: Carlos Renato Cardoso 

Pires de Camargo, Célio Okumura Fernandes OAB/SP nº182.588, 

Daniel Antonio Anholon Pedro OAB/SP nº180.650, Leniane 

Mosca OAB/SP nº 145.436, Fábio Nadal Pedro OAB/SP nº 

131.522 Assunto: Prorrogação de prazo.

Vistos. Defiro os pedidos de prorrogações de prazos por mais 

60 (sessenta) dias, nos termos requeridos nos evento 29 e 31.

Publique-se. e notifique-se via sistema, esclarecendo que 

por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 

Resolução 01/2011, a íntegra das manifestações dos órgãos 

deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos 

poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referi-

do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.

tce.sp.gov.br.

Proc.: 00004393.989.18-1.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL Responsável: 

AGLIBERTO GONÇALVES - PREFEITO MUNICIPAL Advogado: JOSE 

RAMIRES NETO (OAB/SP 185.265) Assunto: Relatório da Fiscaliza-

ção - 1º Quadrimestre - Exercício de 2018 Exercício: 2018.

Visto. Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 

709/93, notifico o responsável para tomar ciência do Relatório 

da Fiscalização - 1º Quadrimestre - 2018, e se for o caso, adotar 

medidas saneadoras. Cumpre registrar que a matéria constará 

em itens específicos do Relatório da Fiscalização referente às 

contas do exercício de 2018, ocasião em que o interessado 

poderá apresentar defesa e demonstrar a regularização de 

eventuais falhas.

Publique-se e notifique-se via sistema, esclarecendo que 

por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 

Resolução 01/2011, a íntegra das manifestações dos órgãos 

deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos 

poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referi-

do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.

tce.sp.gov.br.

Proc.: 00006820.989.16-8.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA Res-

ponsável: ERNALDO CÉSAR MARCONDES Advogado: PAOLA 

SORBILE CAPUTO (OAB/SP 238.204) Assunto: Contas de 

Prefeitura - Exercício de 2017 Exercício: 2017 PROCESSO(S) 

REFERENCIADO(S): 00018130.989.17-1, 00000121.989.18-0.

Vistos. No evento 115, a Municipalidade de Aparecida soli-

cita dilação de prazo para apresentação de suas justificativas. 

Defiro por 15 (quinze) dias, contados da publicação.

Publique-se.

Proc.: 00017545.989.18-8.

Representante: SINOP UNIFORMES EIRELI (CNPJ 

27.269.712/0001-67) REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE ESTIVA GERBI (CNPJ 67.168.856/0001-41) Assun-

to: Representação contra o edital do Pregão Presencial nº 

044/2018, Processo Administrativo nº 084/2018, tendo por 

objeto o registro de preços visando à aquisição futura e par-

celada de uniformes escolares, jalecos, camisetas em malha PV 

destinados a diversas Secretarias Municipais. Exercício: 2018.

Vistos. A empresa SINOP Uniformes Eireli - ME insurge-se 

contra o Edital de Pregão Presencial nº 044/2018, da Prefeitura 

Municipal de Estiva Gerbi objetivando o REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UNIFORMES 

ESCOLARES, JALECOS, CAMISETAS EM MALHA PV DESTINADO 

A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A petição foi protoco-

lada nesta Corte no dia 13/08/2018, enquanto que a data de 

abertura das propostas está marcada para o dia 16/08/2018. A 

Representante alega, em síntese, que o edital apresenta ilega-

lidade ao exigir dos participantes a apresentação de amostras 

e laudos no momento da sessão. Ressalta que a jurisprudência 

dos Tribunais indica a necessidade de concessão de prazo para 

o vencedor apresentar as amostras. Dessa forma, requer a con-

cessão de liminar e consequente suspensão da licitação para 

devida correção do edital. É o relatório.

DECIDO. Analisando a Representação ofertada, verifico, 

a princípio, que se destaca possível afronta à Lei 8666/93 e 

à jurisprudência deste Tribunal. A meu ver, o questionamento 

apresentado merece uma análise prévia, sob pena de even-

tual afastamento de potencias interessados e consequente 

comprometimento do certame. Diante do exposto, recebo a 

matéria como Exame Prévio de Edital, determinando a imediata 

paralisação da licitação em tela até ulterior deliberação por 

esta Corte. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que 

a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi apresente as justificativas 

que tiver sobre a matéria.

Publique-se.

Proc.: 00017572.989.18-4.

Representante: MARMITARIA EIRELI (CNPJ 86.472.693/ 

0026-99) Advogado: KEZIA CAMARGO DELEFRATI (OAB/

SP 378.799) REPRESENTADO(A): CENTRO DE PROGRESSAO 

PENITENCIARIA DR RUBENS ALEIXO SENDIN DE MONGAGUA 

- SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA (CNPJ 

96.291.141/0024-76) Responsável: Alfredo Arthur de Almeida 

– DIRETOR TÉCNICO III. Assunto: Representação visando ao 

Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2018, Pro-

cesso nº 118/17CPPM, do tipo menor preço, que tem por objeto 

a aquisição de material permanente para utilização na cozinha 

da unidade prisional. Exercício: 2018.

Vistos. Examino a representação formulada por MARMI-

TARIA EIRELLI, visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 08/2018 (processo 118/17 CPPM - OFERTA DE 

COMPRA N0 3801210000120180C00050), do tipo menor preço, 

promovido pelo CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA 

"DR. RUBENS ALEIXO SENDIN” DE MONGAGUÁ – SECRETARIA 

DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, objetivando a aquisição 

de material permanente para utilização na cozinha dessa 

Unidade Prisional. A petição foi protocolada nesta Corte em 

13/08/18, fora do horário do expediente, sendo distribuída ao 

meu Gabinete ontem (14/08/18), tendo a data para entrega dos 

envelopes marcada para amanhã (16/08/2018), às 09h30m. A 

representante, em resumo, pede a suspensão liminar do cer-

tame, reclamando de falhas existentes, consoante o seguinte: 

é exigida informação de marca na planilha de proposta (item 

5.8.3.1 do edital); deve ser previsto de forma clara se haverá 

garantia, tendo em vista o teor do item editalícia 13.1 e a 

previsão contida no Termo de Referência; não resta claro no 

item 4 do Termo de Referência se a contratada deverá efetuar a 

instalação dos equipamentos, tendo em vista que há a previsão 

“quando for o caso”; não há planilha orçamentária e nem data 

base no edital; e, não há dotação orçamentária. Registro ainda, 

que o presente me foi distribuído, por prevenção, levando em 

conta a conexão da matéria com a tratada nos autos dos TCS 

14196.989.18-0 (arquivado). Feito o relato, passo a decidir.

Em que pese a inicial da Representante, aliada à documen-

tação juntada, não é possível atender ao pleito e determinar 

a paralisação do certame. No presente caso, as alegações da 

mencionada peça, apresentada de última hora em prejuízo 

da devida análise, não me convencem da existência de clara 

afronta à legislação, enquanto a determinação desta Corte é 

no sentido de que a suspensão de procedimentos é medida 

de natureza excepcional, de maneira que deve ser admitida 

somente diante de flagrantes ilegalidades, de modo a não 

prejudicar o interesse público traduzido na aquisição pretendi-

da. Nesse sentido, a par de outras eventuais considerações, a 

hipótese envolve arguição sobre duvidosa interpretação dada 

pela impugnante a respeito de alguns pontos indicados, visto 

que, reporta-se, por exemplo, ao item 13.1, quando tal condição 

consigna, expressamente, que não será exigida a “prestação de 

garantia para a contratação”, enquanto o Termo de referência 

refere-se, distintamente, a “prazo para garantia de materiais”, 

além do que é preciso destacar que se trata de Pregão, sem 

que a impugnante tenha solicitado qualquer esclarecimento à 

origem, o que também era possível e razoável, segundo a lei 

e o próprio ato convocatório. Assim, INDEFIRO o pedido, deter-

minando seu arquivamento, sem julgamento de mérito. Não 

obstante, deverá a Administração avaliar os questionamentos 

feitos, e se for o caso, adotar as providências cabíveis para cum-

primento da legislação e da jurisprudência desta Corte, ficando 

alertada que a presente decisão não lhe aproveita por ocasião 

do julgamento ordinário da matéria.

Publique-se.

Proc.: 00011762.989.18-4.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU (CNPJ 

44.563.583/0001-34) CONTRATADO(A): ECO SYSTEM PRE-

SERVACAO MEIO AMBIENTE (CNPJ 02.067.846/0001-74) 

INTERESSADO(A): SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO (CPF 

299.911.158-46) Assunto: Edital n.º 10/2018 Licitação: Pregão 

Presencial n.º 08/2018 Contrato n.º 22, de 02/02/2018 Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de coleta de amostras e análises físicas, químicas e 

microbiológicas para os poços e minas, sistema de distribuição, 

efluentes e corpo d´àgua do Município de Ipaussu. Vigência: 

02/02/2018 a 31/12/2018 Valor: R$ 128.200,00 Exercício: 2018 

PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00013237.989.18-1.

Proc.: 00013237.989.18-1.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU (CNPJ 

44.563.583/0001-34) CONTRATADO(A): ECO SYSTEM PRE-

SERVACAO MEIO AMBIENTE (CNPJ 02.067.846/0001-74) 

INTERESSADO(A): SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO (CPF 

299.911.158-46) Assunto: Edital n.º 10/2018 Licitação: Pregão 

Presencial n.º 08/2018 Contrato: n.º 22, de 02/02/2018 Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de coleta de amostras e análises físicas, químicas e 

microbiológicas para os poços e a mina, sistema de distribuição, 

efluentes e corpo d'água do Município de Ipaussu. Vigência: 

02/02/2018 a 31/12/2018 Valor: R$ 128.200,00 Exercício: 2018 

PROCESSO PRINCIPAL: 11762.989.18-4.

Α ΙΜΠΡΕΝΣΑ ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ ΣΑ γαραντε α αυτεντιχιδαδε δεστε δοχυmεντο
θυανδο ϖισυαλιζαδο διρεταmεντε νο πορταλ ωωω.ιmπρενσαοφιχιαλ.χοm.βρ
θυιντα−φειρα, 16 δε αγοστο δε 2018 ◊σ 01:27:51.




