
  

 

 

 
 

COMUNICADO GP Nº 29/2022 
 

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

SESSÃO DE 15/06/2022 
 

REFERENDO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCARC 00013274.989.22-7 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

SERVICO 
AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 
DE PORTO FELIZ - 

SAAE 

Representação visando ao Exame 
Prévio de edital do Pregão Presencial 
nº 025/2022, Processo nº 018/2022, 
promovido  pelo SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PORTO FELIZ - SAAE, que tem por 
objeto à aquisição de pneus novos 
(primeira vida), com certificado de 
garantia de 01 (um) ano e certificação 
do INMETRO. 

14/06/2022 06/06/2022 

GCARC 00013276.989.22-5 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BARIRI 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 50/2022 referente 
ao Pregão Presencial nº 32/2022, 
Processo Administrativo nº 
23.494/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Bariri, que 
tem por objeto o registro de preços 
para eventual aquisição de pneus, 
protetores e câmaras de ar, 
destinados à frota de veículos 
municipais, por um período de 12 
(doze) meses, de acordo com as 
necessidades da Prefeitura, conforme 
especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência ? 
Anexo I do Edital.  

14/06/2022 06/06/2022 

GCARC 00013277.989.22-4 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITARIRI 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
nº 22/2022, processo nº 931/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal 
de Itariri  objetivando o registro de 
preços para aquisição de pneus novos 
e óleos lubrificantes. 

15/06/2022 06/06/2022 

GCARC 00013485.989.22-2 
RICARDO 

FATORE DE 
ARRUDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
GUARAREMA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão presencial 
nº 34/2022, processo nº 277/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal 
de Guararema objetivando o registro 
de preços para locação de estruturas 
para festividades e eventos. 

10/06/2022 08/06/2022 

GCARC 00013486.989.22-1 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

SERVICO 
AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTOS 
- SAAE - AMPARO 

Representação visando ao Exame 
Prévio do edital de Pregão Eletrônico 
nº 18/2022, Processo Administrativo 
nº 002611/2022, promovido pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Amparo, que tem por objeto o 
registro de preços para eventual 
aquisição futura de pneus para 
reposição dos estoques do 
almoxarifado central. 

10/06/2022 08/06/2022 



  

 

 

GCARC 00013605.989.22-7 
HELLEN INGRID 
RIOS REIS LIMA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ATIBAIA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Concorrência 
Pública nº 006/2022, processo nº 
17.164/2022, promovida pela 
Prefeitura Municipal de Atibaia 
objetivando a contratação de 
empresa especializada para 
implantação de projeto de apoio 
pedagógico, destinado ao 
atendimento dos alunos do 2º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental e alunos 
do Setor de EJAI, Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos, do2º ao 4º termo do 
Ensino Fundamental, da Rede 
Municipal de Ensino. 

15/06/2022 10/06/2022 

GCARC 00013737.989.22-8 
CRISTIANE 

SAMOGIN LOPES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ATIBAIA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do edital da Concorrência 
Pública nº 006/2022, processo nº 
17.164/2022, promovida pela 
Prefeitura Municipal de Atibaia 
objetivando a contratação de 
empresa especializada para 
implantação de projeto de apoio 
pedagógico, destinado ao 
atendimento dos alunos do 2º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental e alunos 
do Setor de EJAI, Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos, do 2º ao 4º termo do 
Ensino Fundamental, da Rede 
Municipal de Ensino.  

15/06/2022 13/06/2022 

GCARC 00013744.989.22-9 
SILVIA CRISTINA 

AVELLAR 
ABRAHAO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ATIBAIA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do edital da Concorrência 
Pública nº 006/2022, processo nº 
17.164/2022, promovida pela 
Prefeitura Municipal de Atibaia 
objetivando a contratação de 
empresa especializada para 
implantação de projeto de apoio 
pedagógico, destinado ao 
atendimento dos alunos do 2º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental e alunos 
do Setor de EJAI, Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos, do 2º ao 4º termo do 
Ensino Fundamental, da Rede 
Municipal de Ensino.  

15/06/2022 13/06/2022 

GCECR 00013304.989.22-1 
JOSE EDUARDO 
BELLO VISENTIN 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BARUERI 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
SUPRI nº 152/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Barueri 
objetivando a cessão de uso de 
software de educação complementar 
como ferramenta de disponibilização 
de notícias, atualidades, curiosidades, 
conteúdos pedagógicos, eventos a 
alunos regularmente matriculados na 
Rede Municipal de Ensino 
Fundamental II, via website e sistema 
integrado, para número ilimitado de 
usuários simultâneos, bem como 
serviço de manutenção e suporte 
técnico para atualização e correção 
contínuos do portal de acesso e, 
ainda, o serviço de implantação, 
suporte assistido, produção de 
conteúdo original e reprodução de 
notícias por profissional especializado 
e orientação aos usuários. 

10/06/2022 06/06/2022 



  

 

 

GCECR 00013407.989.22-7 
COMERCIAL 

LICYTARE EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BARUERI 

Representação visando ao Exame 
Prévio do edital do Pregão Eletrônico 
SUPRI nº 152/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Barueri 
objetivando a cessão de uso de 
software de educação complementar 
como ferramenta de disponibilização 
de notícias, atualidades, curiosidades, 
conteúdos pedagógicos, eventos a 
alunos regularmente matriculados na 
Rede Municipal de Ensino 
Fundamental II, via website e sistema 
integrado, para número ilimitado de 
usuários simultâneos, bem como 
serviço de manutenção e suporte 
técnico para atualização e correção 
contínuos do portal de acesso e, 
ainda, o serviço de implantação, 
suporte assistido, produção de 
conteúdo original e reprodução de 
notícias por profissional especializado 
e orientação aos usuários. 

10/06/2022 08/06/2022 

GCECR 00013640.989.22-4 

NETBIL 
EDUCACIONAL E 
INFORMATICA 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PIRAJUI 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Tomada de Preços 
nº 009/2022, processo nº 044/2022, 
promovida pela Prefeitura Municipal 
de Pirajuí objetivando a contratação 
de empresa especializada na venda de 
Sistema de Ensino para atendimento 
aos alunos e professores da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental anos 
iniciais, para a Secretária de Municipal 
de Educação do Município. 

20/06/2022 13/06/2022 

GCRMC 00013387.989.22-1 
ANSELMO 
NOGUEIRA 

JUNIOR 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PIRACICABA 

Representação visando ao exame prévio 
de edital da Concorrência nº 15/2022, 
processo nº 30.269/2022, promovida 
pela Prefeitura Municipal de Piracicaba 
objetivando a 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, com o fornecimento de 
mão de obra, equipamentos e 
ferramentas. 

10/06/2022 07/06/2022 

GCRMC 00013388.989.22-0 
ALESSANDRO 
NASSER DOS 

SANTOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PIRACICABA 

Representação visnado ao Exame 
Prévio de Edital da Concorrência nº 
15/2022, Processo nº 30.269/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal 
de Piracicaba,que tem por objeto a 
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 07/06/2022 

GCRMC 00013626.989.22-2 
RUBEN DARIO 

GARCIA 
RODRIGUES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CARAGUATATUBA 

Representação visando ao Exame Prévio 
de Edital de Pregão Eletrônico nº 
068/2022, processo nº 14724/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba objetivando registro de 
preços de locação mensal de desktops, 
notebooks, workstations, all in one, 
tablets e monitores, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo I. 

15/06/2022 13/06/2022 



  

 

 

GCSEB 00013447.989.22-9 
RICARDO 

SANTORO DE 
CASTRO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BOITUVA 

Representação visando ao Exame Prévio de 
Edital de Pregão Presencial nº 36/2022, 
processo administrativo nº 5873/22, 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
Boituva objetivando registro de preços para 
aquisição de mobiliário para educação, nas 
quantidades e especificações descritas no 
Anexo I - Termo de Referência deste edital. 

13/06/2022 08/06/2022 

GCSEB 00013614.989.22-6 
CASSIA DE 
CARVALHO 
FERNANDES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARTUR 
NOGUEIRA 

Representação visando ao Exame Prévio de 
Edital da Concorrência Pública nº 002/2022, 
Processo n° 1762-6/2021, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, que 
tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
manutenção e conservação de jardins, 
praças, corredores centrais e áreas verdes 
(edificadas ou não), incluindo os serviços de 
coleta, transporte, tratamento e o local de 
tratamento e destinação final dos resíduos 
oriundos desses serviços, bem como todo 
material, mão de obra e equipamentos 
necessários serão de responsabilidade da 
licitante vencedora. 

15/06/2022 10/06/2022 

GCSEB 00013616.989.22-4 
CEDRO 

PAISAGISMO 
EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARTUR 
NOGUEIRA 

Representação visando ao Exame Prévio 
de Edital da Concorrência 002/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
Artur Nogueira, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de 
manutenção e conservação de jardins, 
praças, corredores centrais e áreas 
verdes (edificadas ou não) incluindo os 
serviços de coleta, transporte, 
tratamento e o local de tratamento e 
destinação final dos resíduos oruindos 
desses serviços, bem como todo 
material, mão de obra e equipamentos 
necessários serão de responsabilidade 
da licitante vencedora. 

15/06/2022 10/06/2022 

GCSEB 00013739.989.22-6 
IVANI FERREIRA 

DOS SANTOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

RIO CLARO 

Representação visando ao exame prévio 
de edital do Pregão presencial nº 
44/2022, protocolo nº 868/2022, 
requisição nº 9094-9095/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
Rio Claro objetivando a contratação de 
empresa de engenharia para prestação 
de serviço de recuperação asfáltica: 
recapeamento asfáltico, fresagem 
continuada de pavimento asfáltico, e 
microrrevestimento asfáltico. 

15/06/2022 13/06/2022 

 
CONHECIMENTO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCECR 00012782.989.22-2 

ZENITE 
ENGENHARIA DE 
CONSTRUCOES 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
ITAPETININGA 

Representação visando ao Exame Prévio 
de Edital da Tomada de Preços nº 
015/2022, processo nº 44932/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
Itapetininga objetivando contratação de 
empresa de engenharia para execução 
de obras de reconstrução de ponte de 
madeira sobre o rio Itapetininga e 
pavimento em bloco de concreto 
sextavado ? lajota. local: estrada 
municipal Francisco Cesar Rosa - Vila 
Sotemo - contrato de repasse nº 
100648/2021, de acordo com projetos, 
memoriais descritivos, planilha de 
levantamento de eventos e cronograma 
de eventos, conforme contrato junto a 
Secretaria de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo ? Secretaria 
Municipal de Obras. 

02/06/2022 30/05/2022 



  

 

 

GCRRM 00012569.989.22-1 
NICOLAS JOSE 

ROSSI DA SILVA 

COMPANHIA DE 
INFORMATICA DE 
JUNDIAI - CIJUN 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 326/2022, processo administrativo 
nº CIJ.00529/2022, promovido pela 
Companhia de Informática de Jundiaí - 
CIJUN objetivando contratação de 
empresa especializada na prestação 
de serviços de implantação e 
fornecimento de solução de 
videomonitoramento, com menor 
valor global, composta por câmeras IP, 
switches POE, licenças de segurança 
de sistema de segurança unificado 
GENETEC, serviços de instalação, 
garantia e suporte técnico, conforme 
condições e requisitos apresentados 
no termo de referência, anexo I. 

31/05/2022 25/05/2022 

GCRRM 00012688.989.22-7 
RICARDO 

FATORE DE 
ARRUDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

VINHEDO 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 050/2022, processo nº 2.190/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal 
de Vinhedo objetivando registro de 
preços para aquisição de máscaras 
faciais, álcool em gel 70% e álcool 
etílico 70%, conforme edital e anexos. 

31/05/2022 26/05/2022 

GCRRM 00012836.989.22-8 

ESN PRESTACAO 
DE SERVICOS 
GUARARAPES 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPOLIS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do pregão eletrônico 
nº 54/2022, processo nº 1488/2022, 
promovido pela Prefeitura Municipal 
de Itápolis objetivando a contratação 
de empresa especializada na 
prestação de serviços de transbordo, 
transporte e disposição final de 
resíduos sólidos urbanos e resíduos de 
estabelecimentos comerciais e de 
prestadores de serviços, em aterro 
devidamente licenciado por órgão 
competente. 

01/06/2022 30/05/2022 

GCRRM 00013014.989.22-2 

IBGS INSTITUTO 
BRASILEIRO DE 

GESTAO EM 
SAUDE 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MIRASSOL 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Chamamento 
Público nº 004/2022 (1ª Retificação), 
processo nº 073/2022, promovida 
pelo Prefeitura Municipal de Mirassol 
objetivando a seleção de entidades de 
direito privado sem fins lucrativos, 
qualificadas pelo Município de 
Mirassol, como Organização Social na 
área de saúde, para celebrar Contrato 
de Gestão para a gestão, 
operacionalização e execução dos 
serviços de saúde da UPA - Unidade de 
Pronto especificada no Edital. 

06/06/2022 01/06/2022 

GCSEB 00012682.989.22-3 
COMERCIAL 

LICYTARE EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
COSMOPOLIS 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital de Pregão Presencial 
nº 054/2022, processo licitatório nº 
4.872/2022, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
objetivando registro de preços para 
futura e eventual aquisição de 
materiais de limpeza para as 
Secretarias do Município de 
Cosmópolis, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital. 

30/05/2022 26/05/2022 



  

 

 

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 

 
 

São Paulo, 15 de junho de 2022. 
 

DIMAS RAMALHO 
PRESIDENTE 
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