
   

 

 

 
 

COMUNICADO GP Nº 09/2023 
 

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

SESSÃO DE 15/03/2023 

 

REFERENDO – MUNICIPAL 

Conselheiro  Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento das 
Propostas 

GCARC  00006414.989.23‐6 
VAGNER BORGES 

DIAS 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SAO JOSE DOS 

CAMPOS 

Representação visando ao Exame Prévio do edital do 
pregão  eletrônico  nº  388/SS/2022,  edital 
403/SS/2022,  promovido  pela  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, objetivando 
a contratação de empresa especializada em serviços 
de  limpeza  predial  e  técnico  hospitalar  para  as 
unidades de saúde do município. 

16/03/2023 

GCARC  00006458.989.23‐3 
RICARDO SUNER 

ROMERA NETO 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SAO SEBASTIAO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 
Edital  da  Concorrência  Pública  nº  019/2022, 
processo  administrativo  nº  19.959/2022, 
promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO, objetivando o registro de preços de 
serviços  especializados  de  engenharia  para 
recuperação  de  pavimentação  através  da 
operação tapa buracos. 

14/03/2023 

GCARC  00006605.989.23‐5 

PALOMA NUNES 

DA SILVA 

ANDRADE 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SAO SEBASTIAO 

Representação  visando  ao  exame  prévio  do 
edital  da  Concorrência  Pública  nº  019/2022, 
processo  administrativo  nº  19.959/2022, 
promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO, objetivando o registro de preços de 
serviços  especializados  de  engenharia  para 
recuperação  de  pavimentação  através  da 
operação tapa buracos. 

14/03/2023 

GCARC  00006663.989.23‐4 

CORDEIRO, LIMA 

SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 
edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  113/2023, 
processo  administrativo  nº  1834/2023,  do  tipo 
menor  preço  global  do  lote,  promovido  pela 
Prefeitura Municipal  de  São  José  do  Rio  Preto, 
objetivando  o  "registro  de  preços  visando  a 
possível aquisição de central de monitoramento, 
equipamentos  com  software,  aplicativos  e 
integração,  conforme  especificações  técnicas 
anexas  ao  edital  ‐  Secretaria  Municipal  de 
Trânsito, Transportes e Segurança". 

14/03/2023 

GCECR  00006440.989.23‐4 

IFOOD 

BENEFICIOS E 

SERVICOS LTDA. 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

IPERO 

Representação visando ao Exame Prévio do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 003/2023, promovido pela 
PREFEITURA MUNICIPAL  DE  IPERÓ,  objetivando  a 
contratação  de  empresa  especializada  na 
administração,  gerenciamento,  emissão, 
distribuição e fornecimento de vale alimentação, na 
forma  de  créditos  a  serem  carregados  em  cartão 
alimentação em PVC ou em outro material similar, 
com chip eletrônico de segurança, munido de senha 
de uso pessoal  intransferível,  com a  finalidade de 
ser  utilizado  pelos  servidores  da  Prefeitura 
Municipal  de  Iperó,  para  aquisição  de  gêneros 
alimentícios,  de higiene pessoal  e  de  limpeza,  em 
estabelecimentos comerciais. 

10/03/2023 



   

 

 

GCECR  00006508.989.23‐3 

VR BENEFICIOS E 

SERVICOS DE 

PROCESSAMENT

O S.A 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

IPERO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 

Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  003/2023, 

promovido  pela  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

IPERÓ,  objetivando  a  contratação  de  empresa 

especializada na administração, gerenciamento, 

emissão,  distribuição  e  fornecimento  de  vale 

alimentação,  na  forma  de  créditos  a  serem 

carregados  em  cartão  alimentação  em  PVC  ou 

em outro material  similar,  com  chip  eletrônico 

de segurança, munido de senha de uso pessoal 

intransferível,  com a  finalidade de  ser utilizado 

pelos  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de 

Iperó, para aquisição de gêneros alimentícios, de 

higiene  pessoal  e  de  limpeza,  em 

estabelecimentos comerciais. 

 

10/03/2023 

GCECR  00006595.989.23‐7 

M7 TECIDOS E 

ACESSORIOS 

LTDA 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SOROCABA 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 

Edital  do  Pregão  Eletrônico  368/2022,  CPL  nº 

692/2022,  promovido  pela  PREFEITURA 

MUNICIPAL  DE  SOROCABA,  objetivando  o 

registro  de  preços  de  pincel  e  apagador  para 

quadro branco. 

 

13/03/3023 

GCECR  00006644.989.23‐8 
LIDER ASFALTO 

RAPIDO EIRELI 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

ESTIVA GERBI 

Representação  que  visa  ao  Exame  Prévio  do 

edital do Pregão Presencial nº 12/2023, processo 

administrativo  nº  379/2023,  do  tipo  menor 

preço  global,  promovido  pela  Prefeitura 

Municipal  de  Estiva  Gerbi,  objetivando  o 

"registro  de  preços  para  aquisição  futura  e 

parcelada  de  CBUQ  (concreto  betuminoso 

usinado  a  quente),  bem  como  de  emulsão 

asfáltica,  durante  o período de 12 meses,  para 

manutenção das vias públicas do município".  

15/03/2023 

GCECR  00006688.989.23‐5  SAMUEL CORREA 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

ITAOCA 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 

edital  do  pregão  presencial  nº  006/2023, 

processo licitatório nº 015/2023, do tipo menor 

preço  global,  promovido  pela  PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAOCA, objetivando a prestação 

de  serviços médicos,  com  fornecimento de um 

Clínico Geral, pelo período de 07 (sete) meses, na 

Unidade  Básica  de  Saúde  do  Município, 

conforme Termo de Referência.  

15/03/2023 

GCCCM  00006137.989.23‐2 
RICARDO SUNER 

ROMERA NETO 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SAO BERNARDO 

DO CAMPO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 

Edital  da  Concorrência  Internacional  nº 

10.001/2023,  processo  nº  2868/2022, 

promovido  pela  Prefeitura  Municipal  de  São 

Bernardo do Campo, objetivando a contratação 

de empresa de engenharia para a  execução da 

ampliação  e  requalificação  da  Estrada  dos 

Alvarengas ? PROSABs/CAF. 

06/03/2023 

GCCCM  00006154.989.23‐0 

CASSIA DE 

CARVALHO 

FERNANDES 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SAO BERNARDO 

DO CAMPO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 

edital  da  Concorrência  Internacional  nº 

10.001/2023,  processo  n°  2868/2022, 

promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 

BERNARDO  DO  CAMPO,  objetivando  a 

contratação  de  empresa  de  engenharia  para  a 

execução  da  Ampliação  e  Requalificação  da 

Estrada dos Alvarengas ‐ PROSABs/CAF. 

06/03/2023 

GCCCM  00006416.989.23‐4 
VERTEX 

SERVICOS E 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

VALINHOS 

Trata‐se  de  representação  visando  ao  Exame 

Prévio  do  edital  da  concorrência  pública  nº 

01/2023,  processo  administrativo  nº 

09/03/2023 



   

 

 

CONSTRUCOES 

LTDA 

30.065/2022,  promovida  pela  Prefeitura 

Municipal  de  Valinhos,  objetivando  a 

"contratação  de  empresa  de  engenharia 

especializada  para  execução  de  serviços  de 

manutenção,  ampliação  e  melhorias  na 

iluminação pública da cidade, incluindo descarte 

de  materiais  inservíveis,  bem  como  a 

implantação  e  operação  de  sistema  de  tele 

gestão,  com  o  fornecimento  de  materiais, 

equipamentos e mão de obra especializada". 

GCDER  00006460.989.23‐9 

ATLANTICA 

CONSTRUCOES 

COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

TATUI 

Representação visando ao Exame Prévio do Edital 

da Concorrência Pública nº 006/2022, processo nº 

265/2022, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TATUÍ, objetivando o registro de preços para a 

contratação  de  empresa  especializada  para  a 

prestação  de  serviços  técnicos  para  operação  e 

manutenção  predial  preventiva  e  corretiva  dos 

sistemas de  instalações  elétricas,  hidrossanitárias, 

pluviais, manutenção  e  conservação  e  reparo  das 

instalações civis, telhados e suas estruturas, calhas, 

rufos,  sistemas  de  captação  de  águas  pluviais, 

forros,  portas,  janelas,  caixilhos  metálicos,  caixas 

d?água, caixas de gordura, sistema de descarte de 

esgotos  e  águas  servidas,  manutenção  de  pisos 

internos  e  externos,  calçadas,  alvenarias  de 

fechamento,  lajes,  vidros,  pinturas  e  dos 

equipamentos e serviços eventuais nas instalações 

civis  dos  edifícios  pertencentes  ao  sistema 

municipal de educação do município de Tatuí. 

10/03/2023 

GCDER  00006555.989.23‐5 

LYGIA MARIA 

SOUZA RAMOS 

FIRMANI 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

SAO BERNARDO 

DO CAMPO 

Representação visando ao Exame Prévio do edital 

do  pregão  eletrônico  referente  ao  processo  de 

contratação nº 00423/2023‐ PE 119 ‐ PE 119/2023, 

promovido  pela  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, objetivando o registro de 

preços  para  eventual  aquisição  de  tela  interativa 

destinada à Secretaria de Educação. 

13/03/2023 

GCDER  00006629.989.23‐7 

PROATIVA 

SOLUCOES 

HOSPITALARES E 

EMPRESARIAIS 

LTDA 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

ECHAPORA 

Representação visando ao Exame Prévio do edital 

de  chamamento  público  nº  001/2023,  processo 

administrativo  nº  017/2023,  promovido  pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ, tendo por 

objeto a conjugação de esforços (parceria) visando 

a  execução  de  programas  e  serviços  na  área  de 

saúde,  com administração e desenvolvimento das 

atividades do Pronto Atendimento (PA), da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e das 03 (três) Unidades de 

Estratégia  da  Saúde  da  Família  (ESF),  incluindo  o 

Núcleo  de  Apoio  à  Saúde  da  Família  (NASF),  por 

meio  de  serviços  médicos,  odontológicos  e 

técnicos,  para  atendimento  nos  estabelecimentos 

de Saúde do Município. 

15/03/2023 

GCDER  00006662.989.23‐5 
GABRIEL RINALDI 

DOS SANTOS 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

BERTIOGA 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 

Edital  da  Concorrência  nº  06/2023,  processo 

administrativo  nº  7431/2022,  promovido  pela 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BERTIOGA, 

objetivando  a  contratação  de  empresa 

especializada  em  serviços  técnicos  de 

engenharia  para  realização  dos  serviços  de 

manutenção  na  rede  de  iluminação  pública  do 

município.  

15/03/2023 

 
 
 
 



   

 

 

CONHECIMENTO – MUNICIPAL 

Conselheiro  Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento das 
Propostas 

GCECR  00006050.989.23‐5 

ASSOCIACAO 

FUNDO DE 

INCENTIVO A 

PESQUISA ‐ AFIP 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

ITUPEVA 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 
Edital  do  Pregão  Presencial  nº  003/2023, 
processo  nº  1350‐8/2023,  promovido  pela 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITUPEVA, 
objetivando  a  contratação  de  empresa 
especializada  para  prestação  de  serviços  de 
exames  laboratoriais,  com  fornecimento  de 
materiais,  em  todas  as  Unidades  de  Saúde  do 
Município, destinados a Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo período de 120 (cento e vinte) dias. 

02/03/2023 

 
 

SUSPENSÃO – MUNICIPAL 

Conselheiro  Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento das 
Propostas 

GCRRM  00006738.989.23‐5 

FUTURA 

COMERCIO DE 

MATERIAIS 

EDUCACIONAIS 

LTDA 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

CARAGUATATUBA 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 
edital do pregão eletrônico nº 11/2023, processo 
interno  nº  8318/2023,  promovido  pelo 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARAGUATATUBA, 
objetivando  o  registro  de  preços  de  material 
escolar. 

16/03/2023 

GCCCM  00006679.989.23‐6 
VEROCHEQUE 

REFEICOES LTDA 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

PLANALTO 

Representação  visando  ao  
Exame  Prévio  do  edital  de  concorrência  nº 
005/2023,  ordem  processual  nº  035/2023, 
promovida  pela  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 
PLANALTO,  objetivando  a  contratação  de 
empresa para fornecimento de vale alimentação 
em cartão magnético com chip para funcionários 
da  Prefeitura  Municipal,  conforme  Termo  de 
Referência. 

16/03/2023 

GCCCM  00006709.989.23‐0 

JAIRO JOSEF 

CAMARGO 

NEVES 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

PLANALTO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 
edital  de  concorrência  nº  005/2023,  ordem 
processual  nº  035/2023,  promovida  pela 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PLANALTO, 
objetivando  a  contratação  de  empresa  para 
fornecimento  de  vale  alimentação  em  cartão 
magnético  com  chip  para  funcionários  da 
Prefeitura  Municipal,  conforme  Termo  de 
Referência. 

16/03/2023 

GCCCM  00006716.989.23‐1 

MEGA VALE 

ADMINISTRADOR

A DE CARTOES E 

SERVICOS LTDA 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

PLANALTO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 
edital  da  Concorrência  nº  05/2023,  ordem 
processual  nº  035/2023,  do  tipo  menor  preço 
global, promovida pela Prefeitura Municipal de 
Planalto, objetivando a "contratação de empresa 
para  fornecimento  de  vale  alimentação  em 
cartão magnético com chip para funcionários da 
Prefeitura  Municipal,  conforme  Termo  de 
Referência". 

16/03/2023 

GCDER  00006737.989.23‐6 

TATIANA MIRNA 

DE OLIVEIRA 

PARISOTTO 

CARVALHO 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Representação  visando  ao  exame  prévio  do 
edital do Pregão Eletrônico nº 13/2023, processo 
administrativo  nº  12566/2021,  promovido  pela 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CUBATÃO, 
objetivando  a  contratação  de  empresa  para 
serviços  de  coleta,  transporte,  triagem  e 
destinação  final  dos  resíduos  sólidos 
provenientes  com  reciclagem  do  material:  da 
construção  civil  ?  RSCC,  de  demolições,  de 
volumosos inertes e resíduos florestais (resíduos 
de  poda  de  árvore)  dos  pequenos  geradores  e 
dos  serviços  de  manutenção  em  próprios  no 
município. 

16/03/2023 



   

 

 

GCDER  00006753.989.23‐5 

KAIQUE 

MARQUES 

PADIAL 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Representação  visando  ao  Exame  Prévio  do 
edital do Pregão Eletrônico nº 13/2023, processo 
administrativo  nº  12566/2021,  promovido  pela 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CUBATÃO, 
objetivando  a  contratação  de  empresa  para 
serviços  de  coleta,  transporte,  triagem  e 
destinação  final  dos  resíduos  sólidos 
provenientes  com  reciclagem  do  material:  da 
construção  civil  ‐  RSCC,  de  demolições,  de 
volumosos inertes e resíduos florestais (resíduos 
de  poda  de  árvore)  dos  pequenos  geradores  e 
dos  serviços  de  manutenção  em  próprios  no 
município. 

16/03/2023 

 
 

São Paulo, 15 de março de 2023. 
 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
PRESIDENTE 


