
  

 

 

 
 

COMUNICADO GP Nº 07/2023 
 

LISTAS DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL PLENO – RESOLUÇÃO Nº 01/2017 

SESSÃO DE 01/03/2023 

REFERENDO – ESTADUAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento das 
Propostas 

GCECR 00005476.989.23-1 
IFOOD 

BENEFICIOS E 
SERVICOS LTDA. 

SECRETARIA DOS 
TRANSPORTES 

METROPOLITANOS 
- STM 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital do Pregão Eletrônico STM nº 01/2023, 
processo administrativo nº STM-PRC-
2022/03809, do tipo menor taxa de 
administração, promovido pela Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos - STM, objetivando 
a "prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-
refeição, na forma de cartão eletrônico ou de 
tecnologia similar com chip, destinados aos 
servidores ativos em exercício e estagiários da 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para 
aquisição de refeições em estabelecimentos 
comerciais credenciados". 

17/02/2023 

 

REFERENDO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento das 
Propostas 

GCARC 00005500.989.23-1 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SERRA AZUL 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital do pregão presencial nº 001/2023, 
processo licitatório nº 003/2023, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Serra Azul, 
objetivando a formação de registro de preços 
para aquisição fracionada de pneus, destinados 
à frota dos diversos departamentos municipais. 

24/02/2023 

GCARC 00005502.989.23-9 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LARANJAL 
PAULISTA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2023, 
processo nº 004/2023, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, 
objetivando o registro de preços para aquisição 
de diversos pneus novos, para o atendimento 
dos veículos e máquinas da frota do município. 

23/02/2023 

GCARC 00005826.989.23-8 
RAFAEL DE 
ANDRADE 
SABBADINI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

TAPIRATIBA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital do Pregão Eletrônico nº 03/2023, processo 
administrativo nº 15/2023, do tipo menor preço 
por item, promovido pela Prefeitura Municipal 
de Tapiratiba, objetivando a "contratação de 
empresa especializada em licenciamento de 
Sistema de Gestão em Saúde, em plataforma 
Web, para ser utilizado pela rede municipal da 
Saúde, aplicando as melhores práticas em 
gerenciamento de projetos, compreendendo: 
gestão de implantação, gestão de pós-
implantação, treinamento, suporte técnico e 
serviços básicos". 

27/02/2023 



  

 

 

GCECR 00005381.989.23-5 
AREA AZUL 

CENTRAL PARK 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

JUNDIAI 

representação visando ao Exame Prévio do edital 
nº 034/2023, da concorrência pública nº 
012/2022, promovida pela Prefeitura Municipal 
de Jundiaí, para outorga de concessão de uso, a 
título remunerado, para implantação, uso, 
exploração, administração, operação e 
manutenção do sistema de estacionamento 
rotativo nas vias públicas do Município. 

16/02/2023 

GCECR 00005455.989.23-6 
CONSTRUTORA 

GMO LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

JUNDIAI 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital nº 034/2023, da concorrência pública nº 
012/2022, promovida pela Prefeitura Municipal 
de Jundiaí, para outorga de concessão de uso, a 
título remunerado, para implantação, uso, 
exploração, administração, operação e 
manutenção do sistema de estacionamento 
rotativo nas vias públicas do Município.  

16/02/2023 

GCECR 00005592.989.23-0 
VEROCHEQUE 

REFEICOES LTDA 

SERVICO DE AGUA 
E ESGOTO DE 

PIRASSUNUNGA - 
SAEP 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital da chamada pública nº 001/2023, 
processo licitatório 06/2023, do SERVIÇO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada para a administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 
alimentação, em formato de cartão eletrônico, 
magnético ou outros de tecnologia similar, 
equipados com chip eletrônico de segurança, 
personalizados, munidos de senha de acesso a 
ser utilizado pelos servidores do SAEP, para 
aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais, em quantidades e 
frequência variáveis, pelo período estimado de 
12 meses. 

24/02/2023 

GCECR 00005645.989.23-7 
JAIRO JOSEF 
CAMARGO 

NEVES 

SERVICO DE AGUA 
E ESGOTO DE 

PIRASSUNUNGA - 
SAEP 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital da Chamada Pública nº 01/2023, processo 
administrativo nº 06/2023, promovido pelo 
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, 
objetivando o "credenciamento de empresa 
especializada para a administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 
alimentação, em formato de cartão eletrônico, 
magnético ou outros de tecnologia similar, 
equipados com chip eletrônico de segurança, 
personalizados, munidos de senha de acesso a 
ser utilizado pelos servidores do SAEP, para 
aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais, em quantidades e 
frequência variáveis". 

24/02/2023 

GCECR 00005747.989.23-4 
ALEX MESSIAS 

BATISTA 
CAMPOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SAO CAETANO DO 
SUL 

Representação visando ao Exame Prévio do edital 
da Concorrência Pública nº 01/2023, processo 
administrativo nº 02/2023, do tipo maior oferta, 
promovido pela Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul, objetivando a "concessão a título 
oneroso do serviço público de estacionamento 
rotativo de veículos automotores, nas vias e 
logradouros públicos do Município". 

27/02/2023 

GCECR 00005788.989.23-4 
GABRIEL RINALDI 

DOS SANTOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SAO CAETANO DO 
SUL 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital da Concorrência Pública nº 01/2023, 
processo administrativo nº 02/2023, do tipo 
maior oferta, promovido pela Prefeitura 
Municipal de São Caetano do Sul, objetivando a 
concessão a título oneroso do serviço público de 
estacionamento rotativo de veículos 
automotores, nas vias e logradouros públicos do 
Município. 

27/02/2023 



  

 

 

GCECR 00005825.989.23-9 

ASSISTPARK 
SISTEMA DE 

ESTACIONAMEN
TO ROTATIVO 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SAO CAETANO DO 
SUL 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital da Concorrência Pública nº 01/2023, 
processo administrativo nº 02/2023, do tipo 
maior oferta, promovida pela Prefeitura 
Municipal de São Caetano do Sul, objetivando a 
concessão a título oneroso do serviço público de 
estacionamento rotativo de veículos 
automotores, nas vias e logradouros públicos do 
Município. 

27/02/2023 

GCRMC 00005532.989.23-3 

MEGA VALE 
ADMINISTRADOR
A DE CARTOES E 
SERVICOS LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

GALIA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023, 
processo licitatório nº 006/2023, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Gália, objetivando a 
contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 
alimentação, por meio de cartões magnéticos 
com chip de segurança. 

17/02/2023 

GCRMC 00005786.989.23-6 

MEGA VALE 
ADMINISTRADOR
A DE CARTOES E 
SERVICOS LTDA 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

URBANIZACAO DE 
JABOTICABAL - 

EMURJA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Edital do Pregão Presencial nº 01/2023, processo 
nº 03/2023, promovido pela Empresa Municipal 
de Urbanização de Jaboticabal - EMURJA, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada para administração, intermediação 
e fornecimento de cartões 
eletrônicos/magnéticos com ou sem chip, na 
forma de auxílio-alimentação para compras, em 
estabelecimentos comerciais cadastrados, de 
gêneros alimentícios para os empregados da 
EMURJA, conforme previsão do Acordo Coletivo 
de Trabalho - ACT. 

27/02/2023 

GCRMC 00005803.989.23-5 
ADRIANO DE 

SOUZA LUSTOSA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

NATIVIDADE DA 
SERRA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital do Pregão Eletrônico nº 07/2023, processo 
administrativo nº 24/2023, do tipo menor preço 
por lote, promovido pela Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra, objetivando a "prestação de 
serviço de transporte escolar". 

02/03/2023 

GCRMC 00005947.989.23-2 
DPC 

CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CABREUVA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital da Tomada de Preços nº 003/2023, 
promovida pela Prefeitura Municipal de 
Cabreúva, objetivando a contratação de 
empresa de engenharia para a execução de 
construção de praça com parque infantil e 
recapeamento asfáltico da rua Sabará no bairro 
Santo Antônio, reforma e troca de equipamentos 
na praça do bairro Parque Colina, reforma do 
alambrado no Parque da Cidade no bairro 
Vilarejo de acordo com a planilha orçamentária, 
memorial descritivo, cronograma físico 
financeiro e projeto. 

03/03/2023 

GCCCM 00001087.989.23-2 
GIOVANA DE 

BIAZZI 
BERNARDES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LINS 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital do Pregão Presencial nº 001/2023, 
Processo nº 001/2023, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Lins, tendo por objeto a 
contratação de empresa para a prestação de 
serviços de transporte escolar da rede pública de 
ensino do município. 

25/01/2023 

GCCCM 00001113.989.23-0 

M U 
TRANSPORTADO
RA TURISTICA E 

LOCACAO 
IBIUNA LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LINS 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital do Pregão Presencial nº 001/2023, 
Processo nº 001/2023, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Lins, tendo por objeto a 
contratação de empresa para a prestação de 
serviços de transporte escolar da rede pública de 
ensino do município. 

25/01/2023 



  

 

 

GCCCM 00001172.989.23-8 

JUNDIA 
TRANSPORTADO

RA TURISTICA 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LINS 

Representação visando ao Exame Prévio do edital 
do Pregão Presencial nº 001/2023, Processo nº 
001/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de 
Lins, tendo por objeto a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de transporte escolar 
da rede pública de ensino do município. 

25/01/2023 

GCDER 00005470.989.23-7 
ALESSANDRO 
NASSER DOS 

SANTOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAMPO LIMPO 

PAULISTA 

Representação visando ao Exame Prévio do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 014/23, Processo nº 
384/23, promovido pela Prefeitura Municipal de 
Campo Limpo Paulista, objetivando o registro de 
preços contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de obras/serviços de 
infraestrutura urbana em vias do município com 
pavimentação, recapeamento asfáltico, 
microdrenagem e condições gerais de execução dos 
serviços. 

24/02/2023 

GCDER 00005538.989.23-7 
BRUNO CESAR 

OCTAVIO 
CAPARELLI 

INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA 
SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE 
CAJAMAR 

Representação visando ao Exame Prévio do Pregão 
Presencial nº 01/2023, processo n° 154/2022, 
promovido pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, objetivando 
a contratação de empresa especializada para 
licenciamento, migração e conversão das bases de 
dados históricos e atuais; instalação e implantação, 
treinamento, manutenção de softwares 
administrativos e financeiros para a gestão do 
IPSSC. 

23/02/2023 

GCDER 00005750.989.23-8 
ISADORA BESSA 

RUEDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

TAUBATE 

Representação visando ao Exame Prévio do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 01/2023, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Taubaté, objetivando a 
contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia elétrica para manutenção, e 
expansão de iluminação pública do Município. 

27/02/2023 

GCDER 00005787.989.23-5 

LUCIANA 
VIANNA 

TAVARES 
PADILHA 
BORGES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

DOBRADA 

Representação visando ao Exame Prévio do Edital 
do Pregão Presencial nº 005/2023, processo 
administrativo nº 009/2023, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Dobrada, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços 
de administração, gerenciamento e fornecimento 
de vale alimentação por meio de cartão eletrônico. 

28/02/2023 

 
CONHECIMENTO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento das 
Propostas 

GCCCM 00001906.989.23-1 

MOTTA 
BERNACHE 
SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PIRANGI 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2023, processo 
nº 07/2023, promovido pela Prefeitura 
Municipal de Pirangi, objetivando a contratação 
de empresa para prestação de serviços em 
consultoria e assessoria na Área Educacional e 
Jurídica para o Departamento de Educação. 

09/02/2023 

GCDER 00001640.989.23-2 
HM SISTEMAS 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BATATAIS 

Representação visando ao Exame Prévio de 
Edital (Retificado) de Pregão Eletrônico nº 
78/2022, Processo n° 1078/2022, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Batatais, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de solução informatizada de 
gestão de saúde para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

06/02/2023 

GCDER 00001711.989.23-6 
IGB SISTEMAS 

WEB EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BATATAIS 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Pregão Presencial nº 078/2022, processo 
administrativo n° 1078/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Batatais, objetivando a 
contratação de empresa especializada para 
fornecimento de solução informatizada de 
gestão de saúde para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

06/02/2023 



  

 

 

GCDER 00001905.989.23-2 MIRIAM ATHIE 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
ARUJA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
edital do Pregão Eletrônico nº 20/2023, processo 
administrativo n° 328.412/2023, do tipo menor 
preço unitário, promovido pela Prefeitura 
Municipal de Arujá, objetivando o "registro de 
preços para aquisição de cestas básicas". 

09/02/2023 

GCDER 00001972.989.23-0 
VEROCHEQUE 

REFEICOES LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPECERICA DA 
SERRA 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Edital do Pregão Presencial nº 003/2023, 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
Itapecerica da Serra, objetivando a contratação 
de empresa especializada para fornecimento e 
administração de vale alimentação na forma de 
cartão eletrônico com chip. 

13/02/2023 

 
SUSPENSÃO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento das 
Propostas 

GCRMC 00005720.989.23-5 SAMUEL CORREA 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
ITAOCA 

Representação que visa ao Exame Prévio do edital 
da Tomada de Preços nº 07/2023, processo 
administrativo nº 13/2023, do tipo menor preço 
global, promovido pela Prefeitura Municipal de 
Itaoca, objetivando a "prestação de serviços de 
assessoria, orientação, treinamento e consultoria 
administrativa e jurídica na forma presencial na 
preparação e acompanhamento de processos 
licitatórios, inclusive sessões de julgamento, 
fornecendo subsídios para decisões em recursos, 
impugnações administrativas, junto ao Tribunal de 
Contas com carga horária presencial durante 15 
(quinze) horas semanais, durante horários de 
expediente a serem determinados pela Contratante 
a ser prestado pessoalmente por componente 
efetivo do quadro societário da empresa que 
detenha formação e qualificação técnica (inscrição 
em entidade classista) para a ministrar treinamento 
à equipe de funcionários, dentro das dependências 
do Paço Municipal no Município". 

06/03/2023 

GCCCM 00001921.989.23-2 

CS BRASIL 
TRANSPORTES 

DE PASSAGEIROS 
E SERVICOS 

AMBIENTAIS 
LTDA. 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SANTOS 

Representação visando ao Exame Prévio da 
Concorrência Pública nº 001/2022, processo nº 
54.532/2021-38 promovido pela Prefeitura 
Municipal de Santos, objetivando a concessão 
administrativa para prestação dos serviços públicos 
integrados de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 

15/02/2023 

GCCCM 00002105.989.23-0 

SA GESTAO DE 
SERVICOS 

ESPECIALIZADOS 
EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SANTOS 

Representação visando ao Exame Prévio da 
Concorrência Pública nº 001/2022, processo nº 
54.532/2021-38 promovido pela Prefeitura 
Municipal de Santos, objetivando a concessão 
administrativa para prestação dos serviços 
públicos integrados de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos. 

15/02/2023 

GCDER 00005882.989.23-9 

SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 

METROPOLITAN
O E URBANO DE 

PASSAGEIROS DA 
REGIAO 

METROPOLITAN
A DE CAMPINAS - 

SETCAMP 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPINAS 

Representação visando ao Exame Prévio do Edital 
da Concorrência nº 11/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Campinas, objetivando a 
concessão comum da prestação e exploração do 
serviço de transporte coletivo público de 
passageiros na cidade de Campinas - SP, dividida em 
2 (dois) Lotes, com 3 (três) áreas operacionais 
preferenciais cada um, com a finalidade de atender 
às necessidades atuais e futuras de deslocamento 
da população, envolvendo operação regular do 
serviço de transporte coletivo público na 
modalidade convencional; operação regular do 
serviço de transporte coletivo público na 
modalidade seletivo e operação (limpeza, 
manutenção, reparos e vigilância) dos terminais e 
estações do Bus Rapid Transit (BRT). 

02/03/2023 



  

 

 

GCDER 00005888.989.23-3 
EDINILSON 

FERREIRA DA 
SILVA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPINAS 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Edital da Concorrência nº 11/2022, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, 
objetivando a concessão comum da prestação e 
exploração do serviço de transporte coletivo 
público de passageiros na cidade de Campinas - 
SP, dividida em 2 (dois) Lotes, com 3 (três) áreas 
operacionais preferenciais cada um, com a 
finalidade de atender às necessidades atuais e 
futuras de deslocamento da população, 
envolvendo operação regular do serviço de 
transporte coletivo público na modalidade 
convencional; operação regular do serviço de 
transporte coletivo público na modalidade 
seletivo e operação (limpeza, manutenção, 
reparos e vigilância) dos terminais e estações do 
Bus Rapid Transit (BRT). 

02/03/2023 

GCDER 00005889.989.23-2 
ITT ITATIBA 

TRANSPORTES 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPINAS 

Representação visando ao Exame Prévio do 
Edital da Concorrência nº 11/2022, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, 
objetivando a concessão comum da prestação e 
exploração do serviço de transporte coletivo 
público de passageiros na cidade de Campinas - 
SP, dividida em 2 (dois) Lotes, com 3 (três) áreas 
operacionais preferenciais cada um, com a 
finalidade de atender às necessidades atuais e 
futuras de deslocamento da população, 
envolvendo operação regular do serviço de 
transporte coletivo público na modalidade 
convencional; operação regular do serviço de 
transporte coletivo público na modalidade 
seletivo e operação (limpeza, manutenção, 
reparos e vigilância) dos terminais e estações do 
Bus Rapid Transit (BRT). 

02/03/2023 

GCDER 00005890.989.23-9 
AGROMAQUINAS 
LOCACOES LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPINAS 

Representação visando ao Exame Prévio da 
Concorrência nº 11/2022, promovido pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 
objetivando a concessão comum da prestação e 
exploração do Serviço de Transporte Coletivo 
Público de Passageiros na cidade de Campinas - 
SP, dividida em 2 (dois) Lotes, com 3 (três) áreas 
Operacionais Preferenciais cada um, com a 
finalidade de atender às necessidades atuais e 
futuras de deslocamento da população, 
envolvendo operação regular do serviço de 
transporte coletivo público na Modalidade 
Convencional; operação regular do serviço de 
transporte coletivo público na Modalidade 
Seletivo e operação (limpeza, manutenção, 
reparos e vigilância) dos terminais e estações do 
Bus Rapid Transit (BRT). 

02/03/2023 

 
 
 

São Paulo, 1º de março de 2023. 
 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
PRESIDENTE 
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