
  

 

 

 
 

COMUNICADO GP Nº 25/2022 
 

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

SESSÃO DE 08/06/2022 

 

REFERENDO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCARC 00013175.989.22-7 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

AMERICANA 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 074/2022, Processo nº 1.377/2022, 
da Prefeitura Municipal de Americana, 
tendo por objeto o registro de preços 
para aquisição de pneus para os 
veículos próprios da Secretaria de 
Educação, com entrega parcelada. 

10/06/2022 03/06/2022 

GCCCM 00012957.989.22-1 
CASSIA DE 
CARVALHO 
FERNANDES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MOCOCA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão presencial 
nº 028/2022, processo licitatório nº 
171/2022, promovido pela Prefeitura 
Municipal de Mococa objetivando a   
contratação de empresa para locação 
de 05 (cinco) veículos (tipo ônibus) 
destinados a prestação de serviços de 
transporte urbano gratuito no 
município de Mococa e Distritos de 
Igaraí e São Benedito das Areias, com 
fornecimento de motorista 
(devidamente habilitado, 
uniformizado e com identificação), 
combustível, rastreamento veicular 
(para aferição e controle de 
quilometragem). 

03/06/2022 31/05/2022 

GCECR 00012966.989.22-0 
DEIANE PEREIRA 

DA SILVA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARUJA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Chamamento 
Público nº 002/2022, processo nº 
320543/2022, lançado pela Prefeitura 
Municipal de Arujá com o objetivo de 
escolher entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social na área de atuação 
de Unidade de Pronto Atendimento 
Municipal - 24 horas, para celebrar 
CONTRATO DE GESTÃO, com vistas a 
operacionalização e a Execução dos 
Serviços de Saúde em UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 
PAM BARRETO - 24 HORAS. 

03/06/2022 31/05/2022 

GCECR 00013204.989.22-2 
RICARDO SUNER 
ROMERA NETO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ROSEIRA 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Pregão Presencial 
nº 016/2022, processo nº 813/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal 
de Roseira objetivando a contratação 
de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos da frota municipal, 
conforme termo de referência e 
especificações constantes no Edital. 

08/06/2022 05/06/2022 



  

 

 

GCRMC 00013026.989.22-8 
REFEICOES BRAS 

FOOD LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LOUVEIRA 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital da Concorrência nº 
001/2022, Processo Licitatório nº 
120/2022, promovido Prefeitura 
Municipal de Louveira, que tem por 
objeto a Contratação de empresa 
especializada para gestão técnica, 
administrativa e operacional da 
alimentação escolar, visando ao 
preparo e fornecimento de refeições 
aos alunos da Rede Municipal e 
Estadual de Ensino, incluindo o 
fornecimento de mão de obra, sendo 
responsável pela garantia da 
qualidade e execução das refeições 
servidas através de supervisão técnica 
avaliativa das rotinas de produção, 
distribuição, higienização dos 
espaços, destinados a rotina, 
certificando a segurança alimentar; 
com operacionalização das refeições 
servidas no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, incluindo o 
controle sanitário de pragas e vetores, 
limpeza dos reservatórios de água e 
troca do elemento filtrante do filtro 
central. 

03/06/2022 01/06/2022 

GCRMC 00013132.989.22-9 

SANTO ANDRE 
PLANOS DE 

ASSISTENCIA 
MEDICA LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MAUA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 052/2022, Processo de Compras nº 
53915/2021, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Mauá, tendo 
por objeto prestação de serviços de 
assistência médica, estabelecidas na 
Lei Federal nº 9.656/98, e destinadas 
aos servidores municipais ativos, 
pensionistas e seus dependentes, 
conforme especificações constantes 
do Anexo I do edital. 

07/06/2022 02/06/2022 

GCSEB 00013126.989.22-7 
ERNESTO MUNIZ 

DE SOUZA 
JUNIOR 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SAO SIMAO 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 024/2022, processo administrativo 
municipal nº 060/2022, promovida 
pelo Prefeitura Municipal de São 
Simão objetivando a contratação de 
empresa especializada em, prestação 
de serviços e fornecimento de licença 
de uso de software de nota fiscal 
eletrônica municipal, com 
implantação, treinamento e suporte 
técnico, conforme especificações 
descritas no edital e no Termo se 
Referência ? Anexo I. 

06/06/2022 02/06/2022 

GCSEB 00013284.989.22-5 
LUCAS AUGUSTO 

PALHIARI 
DUARTE 

CAMARA 
MUNICIPAL DE 
JACUPIRANGA 

Representação visando ao Exame Prévio 
do Edital nº 002/2022 referente à Carta 
Convite nº 002/2022, Processo nº 
019/2022, promovido pela Câmara 
Municipal de Jacupiranga, tendo por 
objeto contratação de empresa 
especializada para prestar serviços 
técnicos de modernização e Gestão 
Pública, visando atender as áreas de: 
Orçamento-Programa, Execução 
Orçamentária, Contabilidade Pública e 
Tesouraria; Administração de Pessoal e 
Patrimônio, com prestações de serviços 
de conversão, 
instalação/implementação, capacitação, 
suporte técnico, manutenção, na 
modalidade licenciamento mensal, já 
inclusas as alterações legais e 
manutenções corretivas. 

08/06/2022 06/06/2022 



  

 

 

GCSEB 00013302.989.22-3 
DANILO GAIOZO 

MACHADO 
08467896639 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPIRA 

Representação visando ao exame 
prévio do edital nº 000119/2022, 
referente à Chamada Pública nº 
008/2022, processo nº 00253/2022, 
promovida pela Prefeitura Municipal 
de Itapira objetivando o 
credenciamento de pessoas jurídicas 
para implantação de sistema 
informatizado de gestão de 
arrecadação e recebimentos de 
impostos, tributos, taxas, 
emolumentos e multas do município, 
bem como, guias de arrecadação de 
outros serviços, inscritos ou não 
inscritos em dívida ativa, ajuizados ou 
não, sem ônus para a Prefeitura, 
mediante o uso de cartões de crédito 
e débito, disponibilizando alternativas 
para quitação dos débitos. 

08/06/2022 06/06/2022 

 
CONHECIMENTO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCARC 00012646.989.22-8 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
COSMOPOLIS 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital do Pregão Eletrônico 
nº 064/2022, Processo Licitatório nº 
3.718/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, 
que tem por objeto o Registro de 
Preços para futura e eventual 
aquisição de pneus e acessórios para 
uso da Frota da Prefeitura Municipal. 

02/06/2022 26/05/2022 

GCCCM 00012583.989.22-3 

FERNANDO 
OLIVEIRA 

CAMBUHY 
INFORMATICA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
BEBEDOURO 

Representação visando ao Exame Prévio 
de Edital nº 31/2022 referente ao 
Pregão Presencial nº 15/2022, processo 
nº 49/2022, promovido pela Prefeitura 
Municipal de Bebedouro objetivando 
contratação de empresa especializada 
para Prestação de Serviços de Conexão 
de Internet, com IP ? Estatístico com 
velocidades de Download e Upload 
simétricos. A conectividade deverá 
disponibilizar IPv4 público/32 e quando 
houver necessidade IPv6 públicos/48. A 
contratada deverá fornecer os 
equipamentos necessários em 
comodato, visando acessos permanente 
e completo para conexão à rede mundial 
de computadores? INTERNET, com 
Velocidade, Instalação, Configuração, 
Manutenção e Suporte Técnico, 
devendo estar disponível 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, durante os 7 
(sete) dias da semana, destinados a 
diversos departamentos da Prefeitura e 
a diversos setores do Departamento 
Municipal de Saúde (ESFs, Vetores e 
Zoonoses, CEREST, SESMET e Vigilância 
Epidemiológica). 

27/05/2022 25/05/2022 

GCECR 00010184.989.22-6 

ANDREIA 
RENATA 

CABRELON 
SIMON 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPOS DO 
JORDAO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da concorrência 
pública nº 001/2022, processo nº 
25.474/2021, promovida pela 
Prefeitura Municipal de Campos do 
Jordão objetivando o registro de 
preços para aquisição de 
equipamentos e materiais para o 
Sistema de Segurança e Central de 
Monitoramento, com software e 
integração. 

26/04/2022 18/04/2022 



  

 

 

GCECR 00012366.989.22-6 
JAIRO JOSEF 
CAMARGO 

NEVES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BRAGANCA 
PAULISTA 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Pregão Presencial 
nº 107/2022, processo SMA/DLCA nº 
13.266/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Bragança 
Paulista objetivando contratação de 
empresa especializada para 
administração de sistema de cartão 
alimentação magnético, eletrônico, 
com chip ou similar, destinado à 
aquisição de gêneros alimentícios, de 
higiene e limpeza, em 
estabelecimentos comerciais, 
conforme especificações constantes 
do edital. 

26/05/2022 22/05/2022 

GCRRM 00012526.989.22-3 
COOPERLOC 

CONSTRUCOES 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ILHABELA 

Representação visando ao exame 
prévio do edital nº 076/2022, 
referente à Concorrência nº 
006/2022, promovida pela Prefeitura 
Municipal de Ilhabela objetivando a 
contratação de empresa especializada 
com fornecimento de material e mão 
de obra para construção do 
Reservatório de Retenção - Perequê. 

27/05/2022 24/05/2022 

 
SUSPENSÃO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCRMC 00013021.989.22-3 
VIVIAN COSTA 

FELIPE 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PIRACICABA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital da Concorrência 
Pública nº 15/2022, Processo nº 
30.269/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, 
tendo por objeto execução de serviços 
de manutenção, limpeza, jardinagem 
e conservação de áreas verdes 
urbanas, parques, praças, centros de 
lazer, próprios públicos, verde viário e 
campos de futebol ? com remoção e 
capinação manual de vias e 
logradouros públicos - no município 
de Piracicaba, com o fornecimento de 
mão de obra, equipamentos e 
ferramentas. 

10/06/2022 01/06/2022 

 

São Paulo, 8 de junho de 2022. 
 

DIMAS RAMALHO 
PRESIDENTE 
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