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Proc.: 00004623.989.18-3.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES 

(CNPJ 46.523.114/0001-17). Advogado: RODRIGO ANTONIO 
PAES (OAB/SP 234.900) / (OAB/SP 259.960). INTERESSADO(A): 
CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS (CPF 218.840.298-76). 
Assunto: Contas de Prefeitura - Exercício de 2018. Exercício: 
2018. PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 00017024.989.18-8, 
00015781.989.18-1.

Vistos.
Realizada no último dia 9 de agosto a V Fiscalização orde-

nada de 2018 para verificar a merenda escolar.
Constam nos autos as ocorrências verificadas no Município 

a respeito que serão consideradas quando da emissão do pare-
cer prévio a ser emitido em relação às contas em referência.

ALERTO, portanto, o Senhor Prefeito Claudinei Alves dos 
Santos, responsável pelos atos de gestão do exercício de 2018, 
para conhecer o relatório da inspeção realizada, conforme o 
contido no evento 46, tornando-se ciente dos fatos e, se for de 
seu interesse, adotar as providências necessárias, reparando a 
situação relatada, evitando as medidas de estilo previstas na 
Lei Complementar nº 709/93.

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.: 00008177.989.15-9.
CONCESSOR: DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOL-

VIMENTO DAS ESTANCIAS - DADE - SECRETARIA DE TURIS-
MO (CNPJ 08.574.719/0007-33). BENEFICIÁRIO(A): PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA (CNPJ 
46.631.248/0001-51). Assunto: Convênio 139/13, de 05/12/13. 
Objeto: Elaboração de Plano Diretor de Turismo. Valor inicial: 
R$ 50.000,00. Vigência: 05/12/13 a 05/03/14. Exercício: 2015. 
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo e vista. Interessado: 
João Carlos Campanilli OAB/SP nº 226.441.

Vistos.
1- Defiro o pedido de prorrogação de prazo por mais 20 

(vinte) dias, nos termos requeridos no evento-311.
2- Para obter vista dos autos através do processo eletrôni-

co, o requerente deverá se cadastrar/habilitar, conforme deter-
mina a Resolução 01/2011.

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.

Processos: TC-13209/989/17, TC-13321/989/17, 
TC-2126/989/18 e TC-5502/989/18.

Interessados: Prefeitura Municipal de Boa Esperança do 
Sul – Fabio Luis de Souza, Prefeito Municipal. Assunto: requer 
retirada dos processos de pauta e prazo suplementar para 
manifestação.

Defiro a retirada dos processos de pauta e o prazo comple-
mentar de 5 (cinco) dias.

Publique-se.
Proc.: 00004222.989.18-8.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA 

(CNPJ 45.147.733/0001-91). Advogado: VINICIUS DE PAULA 
SANTOS OLIVEIRA MATOS (OAB/SP 236.239). Assunto: Contas 
de Prefeitura - Exercício de 2018. Exercício: 2018. PROCESSO(S) 
REFERENCIADO(S): 00007189.989.18-9.

Vistos.
Realizado o Acompanhamento das Contas Anuais - 1º Qua-

drimestre de 2018.
Constam nos autos as ocorrências verificadas no Município 

a respeito que serão consideradas quando da emissão do pare-
cer prévio a ser emitido em relação às contas em referência.

ALERTO, portanto, a Sra Prefeita Tânia Liana Toledo Yugar, 
responsável pelos atos de gestão do exercício de 2018, para 
conhecer o relatório da inspeção realizada, conforme o contido 
no evento 30, tornando-se ciente dos fatos e, se for de seu inte-
resse, adotar as providências necessárias, reparando a situação 
relatada, evitando as medidas de estilo previstas na Lei Com-
plementar nº 709/93.

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.: 00004389.989.18-7.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA (CNPJ 

46.737.219/0001-79). INTERESSADO(A): VLADIMIR ANTONIO 
ADABO (CPF 042.794.628-01). Assunto: Contas de Prefeitura - 
Exercício de 2018. Exercício: 2018.

Vistos.
Realizado o Acompanhamento das Contas Anuais - 1º Qua-

drimestre de 2018.
Constam nos autos as ocorrências verificadas no Município 

a respeito que serão consideradas quando da emissão do pare-
cer prévio a ser emitido em relação às contas em referência.

ALERTO, portanto, o Senhor Prefeito Vladimir Antônio 
Adabo, responsável pelos atos de gestão do exercício de 2018, 
para conhecer o relatório da inspeção realizada, conforme o 
contido no evento 31, tornando-se ciente dos fatos e, se for de 
seu interesse, adotar as providências necessárias, reparando a 
situação relatada, evitando as medidas de estilo previstas na 
Lei Complementar nº 709/93.

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.: 00012520.989.18-7.
REQUERENTE/SOLICITANTE: CARLOS EDUARDO GODOI 

(CPF 267.498.008-74). MENCIONADO(A): CAMARA MUNICIPAL 
DE CANANEIA (CNPJ 01.977.367/0001-22). Assunto: Carlos 
Eduardo Godoi apresenta denúncia em face da Câmara Munici-
pal de Cananéia pela contratação de Marcio Santos de Oliveira, 
que está proibido de contratar com a Administração Pública 
pelos prazos de 05 (cinco) e 03 (três) anos, direta ou indireta-
mente, motivado por decisões judiciais. Exercício: 2018.

Vistos.
Ao Cartório para notificar o Requerente, encaminhando-lhe 

cópia do Evento 22.
Publique-se.

No presente caso, a princípio, entendo que os elementos 
apresentados não são suficientes para demonstrar a existência 
de flagrante ilegalidade que comprometa a competitividade da 
licitação na sua totalidade. A questão demanda uma averigua-
ção mais aprofundada não possível em sede de exame prévio 
de edital cujo rito é sumaríssimo.

Assim sendo, indefiro o pedido de paralisação da licitação, 
porém determino a notificação da Prefeitura para que no prazo 
de 03 (três) dias envie o resultado da sessão de julgamento do 
pregão que ocorrerá no dia 22/08/2018.

Publique-se.
Proc.: 00014424.989.18-4.
MENCIONADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEI-

RA PAULISTA (CNPJ 45.192.275/0001-02). ÓRGÃO DA ORIGEM: 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - TJ SP 
(CNPJ 51.174.001/0001-93). Assunto: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. DEPRE 5.1 - Serviço de Gestões 
das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras A a 
H OFICIO nº 016820/2018 de 19/06/2018. Processo DEPRE nº: 
9000415-57.2015.8.26.0500/03. Ent. Devedora: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA. Assunto: Sanções Art. 
104 do ADCT. Encaminha documentação para as providências 
cabíveis. Subscrito por ALIENDE RIBEIRO. Exercício: 2018.

Vistos.
Ao cartório para notificar o Ilsutre Subscritor, encaminhan-

do-lhe cópia do Evento 22.
Publique-se.
Proc.: 00014302.989.18-1.
MENCIONADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAN-

DOPOLIS (CNPJ 47.842.836/0001-05). ÓRGÃO DA ORIGEM: TRI-
BUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - TJ SP (CNPJ 
51.174.001/0001-93). Assunto: processo digital nº1005705-
55.2015.8.26.0189. Classe - Assunto: Execução de Título extra-
judicial - Liquidação / Cumprimento / Execução aplicação de 
multa em desfavor do município. Exercício: 2018.

Vistos.
Ao Cartório para notificar o Ilustre Subscritor, encaminha-

do-lhe cópia do Evento 24.
Publique-se.
Processos: TC-12602.989.18-8 e TC-12865.989.18-0. Acom-

panha: TC-14128.989.18-3.
Interessada: Prefeitura Municipal de Tabatinga. Advogado: 

Reginaldo José Cirino – OAB/SP 169.687.
Defiro a prorrogação de prazo requerida por mais 15 

(quinze) dias.
Publique-se.
Proc.: 00004063.989.18-0.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM (CNPJ 

46.523.288/0001-80). Assunto: Contas de Prefeitura - Exercício 
de 2018. Exercício: 2018.

Vistos.
Realizada no último dia 9 de agosto a V Fiscalização orde-

nada de 2018 para verificar a merenda escolar.
Constam nos autos as ocorrências verificadas no Município 

a respeito que serão consideradas quando da emissão do pare-
cer prévio a ser emitido em relação às contas em referência.

ALERTO, portanto, o Senhor Prefeito JARBAS EZEQUIEL 
DE AGUIAR, responsável pelos atos de gestão do exercício de 
2018, para conhecer o relatório da inspeção realizada, con-
forme o contido no evento 31, tornando-se ciente dos fatos 
e, se for de seu interesse, adotar as providências necessárias, 
reparando a situação relatada, evitando as medidas de estilo 
previstas na Lei Complementar nº 709/93.

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.: 00004472.989.18-5.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA (CNPJ 

45.135.043/0001-12). Assunto: Contas de Prefeitura - Exercício 
de 2018. Exercício: 2018. PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 
00007214.989.18-8.

Vistos.
Realizada no último dia 9 de agosto a V Fiscalização orde-

nada de 2018 para verificar a merenda escolar.
Constam nos autos as ocorrências verificadas no Município 

a respeito que serão consideradas quando da emissão do pare-
cer prévio a ser emitido em relação às contas em referência.

ALERTO, portanto, o Senhor Prefeito Aparecido Goulart, 
responsável pelos atos de gestão do exercício de 2018, para 
conhecer o relatório da inspeção realizada, conforme o contido 
no evento 45, tornando-se ciente dos fatos e, se for de seu inte-
resse, adotar as providências necessárias, reparando a situação 
relatada, evitando as medidas de estilo previstas na Lei Com-
plementar nº 709/93.

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.: 00004662.989.18-5.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (CNPJ 

45.944.428/0001-20). Assunto: Contas de Prefeitura - Exercício 
de 2018. Exercício: 2018. PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 
00014714.989.18-3.

Vistos.
Realizada no último dia 9 de agosto a V Fiscalização orde-

nada de 2018 para verificar a merenda escolar.
Constam nos autos as ocorrências verificadas no Município 

a respeito que serão consideradas quando da emissão do pare-
cer prévio a ser emitido em relação às contas em referência.

ALERTO, portanto, o Senhor Prefeito Ovídio Alexandre 
Azzini, responsável pelos atos de gestão do exercício de 2018, 
para conhecer o relatório da inspeção realizada, conforme o 
contido no evento 31, tornando-se ciente dos fatos e, se for de 
seu interesse, adotar as providências necessárias, reparando a 
situação relatada, evitando as medidas de estilo previstas na 
Lei Complementar nº 709/93.

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.
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VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaofi cial.com.br – Livraria Virtual

· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h

 DESPACHOS

 DESPACHOS DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE: TC-006027/026/18 - Ref. Proc. TC-032431/ 
026/07 RECORRENTE: Messias Cândido da Silva, ex-Prefeito 
do Município de Cajamar ADVOGADA: Dr.ª Michela Fonseca da 
Silva, OAB/SP nº 404.532 ASSUNTO: Regularização da repre-
sentação processual Vistos. Acolho a manifestação do Gabinete 
Técnico da Presidência (fl. 714) e assino o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação deste despacho no DOE, para 
que o Recorrente apresente o instrumento de mandato, sob 
pena de indeferimento do processamento do recurso.

Publique-se.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO 
ANTONIO ROQUE CITADINI

 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO RELATOR 
ANTONIO ROQUE CITADINI
Expediente: TC – 8339/026/18 (Ref. ao TC – 6451/026/14).
Interessado: Paulo Fernando Barufi da Silva, Prefeito Muni-

cipal de Jandira, por meio de seu representante legal, Dr. Yuri 
Marcel Soares Oota OAB/SP n° 305.226. Assunto: Requerimento 
de prorrogação de prazo.

Defiro o requerido pelo prazo de 10 (dez) dias a partir da 
data da publicação para a adoção das medidas e providências.

Publique-se.
Expediente: TC-415/014/17.
Interessado: Ana Alice Braga Vieira – Vereadora de Apare-

cida. Assunto: Comunica possíveis irregularidades referentes a 
reajustes, efetuados através de Decreto editado pela Prefeitura 
Municipal de Aparecida, dos valores que servem de base para 
o cálculo do ITBI em proporções nove vezes a mais em relação 
aos valores que estavam em vigor.

Vistos.
Considerando que a fiscalização às fls. 40 informou que 

a matéria foi abordada em item específico do Relatório das 
Contas do Município de Aparecida, referentes ao exercício 
de 2017 (H.1. DENÚNCIA /REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES - 
TC-6820/989/16), a matéria será devidamente analisada no 
julgamento das contas referidas.

Assim, ao cartório para providenciar a digitalização 
do presente expediente e sua referenciação aos autos do 
TC-6820/989/16.

Após, arquivem-se.
Publique-se.
Proc.: TC 16506/026/09.
Órgão: Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê. Responsável: Sr. Miron Rodrigues da Cunha – Diretor Pre-
sidente à época. Assunto: Admissão de Pessoal – Tempo Deter-
minado. Interessado: Marcos Paulo Lallo Sartori. Exercício: 2008.

Vistos.
O E. Plenário ao analisar o Recurso Ordinário, decidiu em 

preliminar pela nulidade da r. sentença de fls. 98/103, por falta 
de notificação, do então responsável da Fundação Agência 
Hidrográfica do Alto Tietê.

Nessa conformidade, assino ao Sr. Miron Rodrigues da 
Cunha, Diretor Presidente à época, bem como ao interessado, 
o prazo de 30 dias úteis, para que tomem conhecimento do 
contido nos autos, justifiquem ou aleguem o que for de seus 
interesses.

Publique-se.
Expediente: TC-003516/026/18.
Interessado: Câmara Municipal de São Carlos – Senhor 

Luiz Carlos Fernandes da Cruz. Assunto: Solicitação de Vista do 
TC-000737/026/15.

Vistos.

Indefiro o requerido, tendo em vista que ainda não existem 
manifestações após a juntada dos memoriais complementares 
apresentados pelo interessado.

Após a instrução poderá o interessado formular novo 
pedido.

Publique-se.
Proc.: TC-012862/026/15.
Interessados: Prefeitura Municipal de Poá, por meio de seu 

Prefeito Giancarlo Lopes da Silva. Assunto: Prazo para cumpri-
mento de decisão.

Vistos.
1. Ciente.
2. Determino o sobrestamento dos autos em Cartório pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, o processo deverá retor-
nar concluso ao meu Gabinete.

3. Alerto ao Senhor Giancarlo Lopes da Silva, Prefeito 
Municipal de Poá, que o não atendimento das providências 
devidas, bem como a falta de informação a este Tribunal, no 
prazo acima fixado, sem causa justificada, poderá ensejar apli-
cação de multa prevista no artigo 104, da Lei Complementar 
Estadual nº 709/93, e remessa dos autos ao Ministério Público 
Estadual, nos termos legais.

Publique-se.
Proc.: 00018012.989.18-2.
Representante: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 

00.604.122/0001-97). Advogado: GUILHERME PACHECO MAR-
QUES BEZERRA (OAB/SP 404.097). REPRESENTADO(A): PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE COSMORAMA (CNPJ 45.162.054/0001-
91). Advogado: ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB/SP 
301.038). Assunto: Representação contra o edital do Pregão 
Presencial nº 72/2018, tendo por objeto a contratação de 
empresa para a prestação de serviços de implantação, geren-
ciamento, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e 
manutenção de auxílio alimentação, através de cartões mag-
néticos, destinados aos servidores da prefeitura municipal, para 
a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros e gêneros alimen-
tícios em estabelecimentos comerciais do ramo pertinente. 
Exercício: 2018.

Vistos.
A empresa Trivale Administração Ltda insurge-se contra o 

edital de Pregão Presencial nº 72/2018, da Prefeitura Municipal 
de Cosmorama, que tem por objeto a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de implantação, gerenciamento, 
administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manuten-
ção de auxílio alimentação, através de cartões magnéticos.

A petição foi protocolada nesta Corte no dia 20/08/2018 
enquanto que a data de abertura das propostas está marcada 
para o dia 22/08/2018.

A Representante alega, em síntese, que a Administração 
não cumpriu a regra de publicação do edital no mínimo 08 dias 
úteis antes da abertura dos envelopes. Ressalta também que 
não houve disponibilidade do edital por meio eletrônico, e, após 
solicitação via e-mail também não foi atendido.

Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspensão 
da licitação.

É o relatório.
DECIDO.
Em que pesem as alegações da Representante, não é 

possível a concessão da liminar e determinar a paralisação do 
certame.

Nesta Corte existe o entendimento de que a determinação 
de paralisação de certames licitatórios, só é cabível quando 
constatada ilegalidade que prejudique a isonomia do certame 
ou capaz de determinar a eliminação de potencial concorrente.

Α ΙΜΠΡΕΝΣΑ ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ ΣΑ γαραντε α αυτεντιχιδαδε δεστε δοχυmεντο
θυανδο ϖισυαλιζαδο διρεταmεντε νο πορταλ ωωω.ιmπρενσαοφιχιαλ.χοm.βρ
θυιντα−φειρα, 23 δε αγοστο δε 2018 ◊σ 00:55:49.


