
  

 

 

COMUNICADO GP Nº 47/2021 
 

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

SESSÃO DE 10/11/2021 

REFERENDO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCARC 00021785.989.21-1 
MARCELA 

FURLAN BAGGIO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
ENGENHEIRO 

COELHO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 022/2021, Processo 
Administrativo n.º 2.238/2021, da 
Prefeitura Municipal de Engenheiro 
Coelho, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de informática, no ambiente 
de nuvem, para o licenciamento de 
uma solução de sistemas, com os 
respectivos serviços de implantação, 
manutenção e suporte técnico. 

08/11/2021 03/11/2021 

GCARC 00021802.989.21-0 

CLEBERSON 
CORREA 

CONSULTORIA E 
PLANEJAMENTO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
ENGENHEIRO 

COELHO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 022/2021, Processo 
Administrativo n.º 2.238/2021, da 
Prefeitura Municipal de Engenheiro 
Coelho, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de informática, no ambiente 
de nuvem, para o licenciamento de 
uma solução de sistemas, com os 
respectivos serviços de implantação, 
manutenção e suporte técnico. 

08/11/2021 03/11/2021 

GCARC 00021822.989.21-6 

EKIPSUL 
COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS 
EDUCACIONAIS 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO VICENTE 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 168/21, Processo Administrativo 
n.º 39981/21, da Prefeitura Municipal 
de São Vicente, tendo por objeto o 
registro de preços para aquisição, 
montagem e entrega de 
equipamentos de Parque Infantil, a 
serem distribuídos nas escolas da 
rede municipal, para atendimento da 
Secretaria da Educação, pelo período 
de 12 (doze) meses. 

08/11/2021 04/11/2021 

GCARC 00021937.989.21-8 
ERNESTO MUNIZ 

DE SOUZA 
JUNIOR 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
ENGENHEIRO 

COELHO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 022/2021, Processo 
Administrativo n.º 2.238/2021, da 
Prefeitura Municipal de Engenheiro 
Coelho, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de informática, no ambiente 
de nuvem, para o licenciamento de 
uma solução de sistemas, com os 
respectivos serviços de implantação, 
manutenção e suporte técnico. 

08/11/2021 04/11/2021 



  

 

 

GCARC 00022029.989.21-7 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ROSANA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 056/2021, Processo nº 
0112/2021, da Prefeitura Municipal 
de Rosana, tendo por objeto o 
registro de preços para aquisição e 
montagem de pneus novos (1ª vida), 
não podendo ser recapados, 
recauchutados ou remoldados, e 
aquisição de protetores de borracha 
e câmara de ar, com entrega 
parcelada, para atender aos diversos 
setores da Municipalidade, pelo 
período de até 12 (doze) meses. 

12/11/2021 05/11/2021 

GCARC 00022035.989.21-9 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
IRACEMAPOLIS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 30/2021, Processo Administrativo 
n.º 119/2021, da Prefeitura Municipal 
de Iracemápolis, tendo por objeto o 
registro de preços, objetivando a 
eventual e futura aquisição de pneus 
destinados a vários veículos e 
máquinas pertencentes ao 
patrimônio do Município. 

16/11/2021 05/11/2021 

GCDER 00021378.989.21-4 

RENOSTO LOPES 
& CARVALHO 

MASSON 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MOCOCA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Chamamento 
Público nº 001/2021, Processo nº 
242/2021, da Prefeitura Municipal de 
Mococa, tendo por objeto a 
contratação de entidade de direito 
privado sem fins lucrativos para 
prestação de serviços, 
gerenciamento, operacionalização, 
apoio e execução de serviços, 
atividades e assistência na atenção 
primária em saúde, média 
complexidade, assistência 
farmacêutica, vigilância 
epidemiológica, assistência de 
urgência e emergência (UPA 24h - 
Unidade de Pronto Atendimento e 
Atenção Domiciliar - EMAD e EMAP) 
no Município. 

27/10/2021 25/10/2021 

GCDER 00021679.989.21-0 
VAGNER BORGES 

DIAS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPECERICA DA 
SERRA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 047/2021, da Prefeitura Municipal 
de Itapecerica da Serra, tendo por 
objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de limpeza escolar, asseio e 
conservação predial, mobiliário e 
equipamentos escolares, visando a 
obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene, com 
disponibilidade de mão-de-obra, com 
EPI´S, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos, em todas 
unidades escolares. 

10/11/2021 29/10/2021 



  

 

 

GCDER 00021721.989.21-8 
TRC TELECOM 

LTDA 

REDE MUNICIPAL 
DR. MARIO GATTI 

DE URGENCIA, 
EMERGENCIA E 

HOSPITALAR 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 216/2021, Processo n.º 
HMMG.2021.00000716-95, da Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti de 
Urgência, Emergência e Hospitalar, 
tendo por objeto  a contratação de 
empresa especializada para prestação 
de serviço de locação de Estação 
Terminal de Acesso (ETA) de banda 
larga (3G/4G LTE e WI-FI) para o 
atendimento de toda rede de 
abrangência SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência) na 
cidade. 

08/11/2021 03/11/2021 

GCDER 00021723.989.21-6 
QUALITECH 

TERCEIRIZACAO 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
INDAIATUBA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 181/2021 da 
Concorrência nº 007/2021, da 
Prefeitura Municipal de Indaiatuba, 
tendo por objeto  a contratação de 
empresa especializada na prestação 
de serviços de limpeza predial e 
limpeza hospitalar, visando à 
obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene nas 
dependências, inclusive os serviços 
de desinsetização, desratização, 
manutenção de áreas verdes (corte 
de grama e coleta de detritos) e 
limpeza de reservatórios e caixas 
d'água, com o fornecimento dos 
materiais, inclusive de higiene 
pessoal, mão de obra e 
equipamentos, sistemas tecnológicos 
para geração de dados e demais 
descrições constantes dos anexos do 
referido Edital, com prazo de 
contrato de 12 (doze) meses. 

09/11/2021 03/11/2021 

GCDER 00021833.989.21-3 

MASTER 
CONSTRUCOES E 

SERVICOS DE 
LIMPEZA EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MINEIROS DO 

TIETE 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital de Licitação nº 
49/2021 da Tomada de Preços nº 
09/2021, Processo Administrativo nº 
2204/2021, da Prefeitura Municipal 
de Mineiros do Tietê, tendo por 
objeto a contratação de empresa 
especializada em execução de 
serviços de engenharia para roçada 
mecanizada, roçada manual, 
capinação, limpeza urbana e serviços 
gerais conforme a necessidade das 
Diretorias do referido Município, 
ficando a cargo da contratada todos 
os custos, encargos, combustível, 
materiais, ferramentas, funcionários 
e demais custos que envolvam este 
Contrato. 

09/11/2021 04/11/2021 



  

 

 

GCDER 00021901.989.21-0 

FLAVIA THAIS DE 
GENARO 

MACHADO DE 
CAMPOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
INDAIATUBA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 181/2021 da 
Concorrência nº 007/2021, da 
Prefeitura Municipal de Indaiatuba, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação 
de serviços de limpeza predial e 
limpeza hospitalar, visando à 
obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene nas 
dependências, inclusive os serviços 
de desinsetização, desratização, 
manutenção de áreas verdes (corte 
de grama e coleta de detritos) e 
limpeza de reservatórios e caixas 
d'água, com o fornecimento dos 
materiais, inclusive de higiene 
pessoal, mão de obra e 
equipamentos, sistemas tecnológicos 
para geração de dados e demais 
descrições constantes dos anexos do 
referido Edital, com prazo de 
contrato de 12 (doze) meses. 

09/11/2021 04/11/2021 

GCDER 00021967.989.21-1 
RODRIGO CESAR 

DE MORAIS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SANTOS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 13048/2021, Processo n.º 
21439/2021-47, da Prefeitura 
Municipal de Santos, tendo por 
objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de 
engenharia, compreendendo a 
remoção de árvores e poda de copa, 
utilizando técnicas de escalada de 
progressão e rapel, necessários para 
o manejo da arborização urbana e 
das áreas verdes existentes em 
Santos (Morros), pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, limitado a 60 (sessenta) 
meses. 

08/11/2021 04/11/2021 

GCDER 00022038.989.21-6 
JAMES EDUARDO 

CRISPIM 
MEDEIROS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAJAMAR 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 77/2021, Processo Administrativo 
n.º 12.624/2021, da Prefeitura 
Municipal de Cajamar, tendo por 
objeto o registro de preço para 
eventual aquisição de mobiliário 
escolar a ser usado na composição 
das salas de tecnologia. 

09/11/2021 05/11/2021 

GCECR 00021380.989.21-0 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARACATUBA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 002/2021, Processo n.º 
1.523/2021, da Prefeitura Municipal 
de Araçatuba, tendo por objeto 
objeto a aquisição de veículos, 
motocicleta, furgão e micro-ônibus a 
serem fornecidas às Secretarias 
Municipais. 

28/10/2021 25/10/2021 



  

 

 

GCECR 00021605.989.21-9 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

RIBEIRAO 
BONITO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 053/2021, Processo 
Administrativo n.º 5980/2021, da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Bonito, tendo por objeto a aquisição 
de 01 (um) veículo automotor, tipo 
VAN Passageiro, 0km (zero 
quilometro), na cor branca, a ser 
utilizado pelo Departamento 
Municipal de Saúde. 

05/11/2021 27/10/2021 

GCECR 00021634.989.21-4 MIRIAM ATHIE 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
TAUBATE 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 13/2021, da Prefeitura Municipal 
de Taubaté, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada na área de informática 
para fornecimento, para a Secretaria 
de Educação da Prefeitura Municipal 
de Taubaté, por meio de 
licenciamento de programas de 
computador (softwares aplicativos), 
de Solução Tecnológica de Gestão 
Educacional, abrangendo os serviços 
de implantação, conversão, migração 
de dados, integração com outros 
sistemas, manutenção corretiva, legal 
e evolutiva e customização, 
capacitação, suporte e atendimento, 
bem como hospedagem da solução 
em data center, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. 

04/11/2021 27/10/2021 

GCECR 00021694.989.21-1 

II-BRASIL 
INTELIGENCIA E 
INFORMACAO 

LTDA. 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

TAUBATE 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 13/2021, da Prefeitura Municipal 
de Taubaté, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada na área de informática 
para fornecimento, para a Secretaria 
de Educação da Prefeitura Municipal 
de Taubaté, por meio de 
licenciamento de programas de 
computador (softwares aplicativos), 
de Solução Tecnológica de Gestão 
Educacional, abrangendo os serviços 
de implantação, conversão, migração 
de dados, integração com outros 
sistemas, manutenção corretiva, legal 
e evolutiva e customização, 
capacitação, suporte e atendimento, 
bem como hospedagem da solução 
em data center, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. 

04/11/2021 29/10/2021 

GCECR 00021771.989.21-7 
LEOPOLDO BAFFI 

DE FAVARI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPINAS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
nº 311/2021, Processo Administrativo 
nº PMC.2021.00034544-71, da 
Prefeitura Municipal de Campinas, 
tendo por objeto o registro de preços 
de notebooks tipo Chromebook. 

08/11/2021 03/11/2021 



  

 

 

GCECR 00021808.989.21-4 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ALVARES 
FLORENCE 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 029/2021, Processo n.º 052/2021, 
da Prefeitura Municipal de Álvares 
Florence, da Prefeitura Municipal de 
Álvares Florence, tendo por objeto a 
aquisição de 1 veículo 0km, tipo van 
passageiro, para atender o 
Departamento de Educação do 
Município. 

10/11/2021 04/11/2021 

GCECR 00021839.989.21-7 
EMR 

CONSTRUTORA 
EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PALMITAL 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 037/2021, Processo n.º 057/2021, 
da Prefeitura Municipal de Palmital, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços 
de limpeza e conservação de vias 
públicas. 

10/11/2021 04/11/2021 

GCECR 00022100.989.21-9 
RICARDO 

FATORE DE 
ARRUDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPECERICA DA 
SERRA 

Representação visando ao exame 
prévio do Edital nº 65/2021, do 
Pregão Presencial nº 48/2021, 
objetivando a contratação de 
empresa especializada para a 
prestação de serviços de tratamento, 
filtração, purificação de água potável, 
higienização de caixa de água e 
realização de análise de água, com o 
fornecimento de equipamentos e  
materiais  necessários,    a  serem  
realizados  nas  unidades  
escolares do Município de Itapecerica 
da Serra. 

10/11/2021 08/11/2021 

GCRMC 00021486.989.21-3 
CASAMAX 

COMERCIAL 
LTDA 

COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMEN

TO DE NOVA 
ODESSA - CODEN 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Licitação 
Eletrônica n.º 0004/2021, da 
Companhia de Desenvolvimento de 
Nova Odessa, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada, visando à construção 
de redes de distribuição de água 
potável, adutora de recalque e 
reservatório metálico elevado na 
região Pós Anhanguera (Chácaras 
Recreio Represa, Chácaras Acapulco e 
Recanto Las Palmas). 

28/10/2021 26/10/2021 

GCRMC 00021616.989.21-6 
JAMES EDUARDO 

CRISPIM 
MEDEIROS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

OSASCO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 051/2021, Processo Administrativo 
n.º 10.632/2021, da Prefeitura 
Municipal de Osasco, tendo por objeto 
o registro de preços para aquisição de 
material escolar (kit montado). 

04/11/2021 27/10/2021 

GCRMC 00021681.989.21-6 

LASS MAQUINAS 
E 

EQUIPAMENTOS 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARARAS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 114/2021, da Prefeitura Municipal 
de Araras, tendo por objeto registrar 
o menor preço para aquisições de 
coletores compactador de resíduos 
sólidos, tratores agrícola, caminhões 
toco e retroescavadeiras, destinado 
ao complemento da frota municipal. 

05/11/2021 29/10/2021 



  

 

 

GCRMC 00021683.989.21-4 
LEOPOLDO BAFFI 

DE FAVARI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPINAS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 308/2021, Processo n.º 
PMC.2021.00036856-1, da Prefeitura 
Municipal de Campinas, tendo por 
objeto o registro de preços de 
notebooks. 

05/11/2021 29/10/2021 

GCRMC 00021764.989.21-6 RENATA SAYDEL 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
COTIA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
nº 72/2021, Processo Administrativo 
nº 28.205/2021, da Prefeitura 
Municipal de Cotia, tendo por objeto 
o registro de preços para aquisição e 
instalação de parques infantis 
(playground área externa). 

08/11/2021 03/11/2021 

GCRMC 00021807.989.21-5 
DPC 

CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARUJA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital da Tomada de Preços 
nº 004/2021, Processo nº 
313.216/2021, da Prefeitura 
Municipal de Arujá, tendo por objeto 
a contratação de empresa 
especializada para execução de 
ampliação de calçadas e 
recapeamento asfáltico na Vila 
Gastronômica, Vila Pedroso, 
Arujá/SP. 

12/11/2021 03/11/2021 

GCRMC 00021821.989.21-7 

BIOGESP - 
ASSOCIACAO DE 

GESTAO E 
EXECUCAO DE 

SERVICOS 
PUBLICOS E 

SOCIAIS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

IBIUNA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital n 42/2021 do 
Chamamento Público nº 03/2021, 
Processo nº 13153/2021, da 
Prefeitura Municipal de Ibiúna, tendo 
por objeto a seleção de Organização 
Social para gerenciamento e 
execução de ações e serviços de 
saúde nas Unidades da ESF - 
Estratégia de Saúde da Família, 
Unidade de Atenção Básica e do NASF 
do referido Município. 

05/11/2021 04/11/2021 

GCRMC 00022041.989.21-1 
ANA CRISTINA 
NASCIMENTO 

SANTOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

FRANCO DA 
ROCHA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 023/2021, Processo Interno nº 
7274/2021, da Prefeitura Municipal 
de Franco da Rocha, tendo por objeto 
o registro de preços para contratação 
de empresa especializada para 
fornecimento e aplicação de concreto 
asfáltico para execução de tapa 
buracos e serviços simples e comuns 
de engenharia de campo em diversos 
locais do Município. 

09/11/2021 05/11/2021 

GCRMC 00022107.989.21-2 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MARACAI 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
nº 001/2021, Processo nº 066/2021, 
da Prefeitura Municipal de Maracaí, 
tendo por objeto o registro de preço 
de veículo tipo van 0km para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

10/11/2021 08/11/2021 



  

 

 

GCSEB 00021692.989.21-3 
PAMELA REGINA 

DE OLIVEIRA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LUCELIA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 31/2021 do 
Pregão Presencial nº 18/2021, 
Processo nº 44/2021, da Prefeitura 
Municipal de Lucélia, tendo por 
objeto a contratação de empresa 
especializada em cessão de direito de 
uso de programas de computador, 
assessoria e consultoria em 
informática, suporte técnico, 
inclusive instalação, configuração e 
manutenção dos programas. 

05/11/2021 29/10/2021 

GCSEB 00021724.989.21-5 

RENOSTO LOPES 
& CARVALHO 

MASSON 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

AGUDOS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Chamada Pública 
n.º 06/2021, Processo Administrativo 
.nº 4326/2021, da Prefeitura 
Municipal de Agudos, tendo por 
objeto o processo de seleção de 
entidade de direito privado sem fins 
lucrativos e as filantrópicas, 
qualificadas ou que vierem a se 
qualificar como organização social no 
âmbito do Município, para celebração 
de contrato de gestão objetivando: 
gerenciamento e execução de ações e 
serviços complementares de saúde, 
no Programa: Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA (24 horas), para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

08/11/2021 03/11/2021 

 

CONHECIMENTO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCARC 00021131.989.21-2 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

NARANDIBA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 022/2021, da Prefeitura Municipal 
de Narandiba, tendo por objeto o 
registro de preços pelo prazo de 12 
(doze) meses para futuras e eventuais 
aquisições de pneus novos, 
devidamente certificados pelo 
Inmetro, com entregas parceladas de 
acordo com a necessidade da 
Administração. 

21/10/2021 19/10/2021 

GCDER 00020321.989.21-2 
VICTOR HUGO 

XAVIER DE 
ALMEIDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

TAUBATE 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital da Tomada de Preços 
nº 06-II/21, da Prefeitura Municipal de 
Taubaté, tendo por objeto a 
contratação de empresa técnica 
especializada na área de consultoria de 
gestão pública, em especial nas áreas 
de: planejamento orçamentário, 
contabilidade, finanças, tesouraria, 
compras, licitações e contratos 
administrativos e recursos humanos, 
com emissão de pareceres e orientação 
no cumprimento das normas legais e na 
formalidade correta dos procedimentos 
administrativos, buscando maior 
eficiência da Administração. 

08/10/2021 04/10/2021 



  

 

 

GCDER 00020901.989.21-0 
M7 TECIDOS E 
ACESSORIOS 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

UBATUBA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 68/2021, Processo n.º 
11850/2021, da Prefeitura Municipal 
de Ubatuba, tendo por objeto o 
registro de preços de materiais de 
escritório para atender a toda a 
Prefeitura (com itens exclusivos 
ME/EPP e outros itens para 
ampla participação). 

18/10/2021 14/10/2021 

GCDER 00020937.989.21-8 
RICARDO 

FATORE DE 
ARRUDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SERRA NEGRA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 141/2021, Processo 
Administrativo n.º 294/2021, da 
Prefeitura Municipal de Serra Negra, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa especializada em prestação 
de serviços mensais de paisagismo, 
jardinagem, poda e limpeza de grama 
e pequenas árvores, incluindo o 
fornecimento de equipamentos, mão 
de obra e ferramentas necessárias. 

20/10/2021 15/10/2021 

GCRMC 00020796.989.21-8 
MURILO 

RONCHESEL 

FACULDADE DE 
DIREITO DE 

FRANCA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Tomada de Preços 
n.º 01/2021, Processo Administrativo 
n.º 12/2021, da Faculdade de Direito 
de Franca, tendo por objeto a 
contratação de agência de 
publicidade para criação de plano de 
mídia e intermediação, agindo por 
conta e ordem da FDF, na aquisição 
de espaço publicitário para 
veiculação de anúncios. 

18/10/2021 13/10/2021 

GCRMC 00021000.989.21-0 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

NOVAIS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 013/2021, Processo n.º 048/2021, 
da Prefeitura de Novais, tendo por 
objeto a aquisição de veículo 
automotivo tipo furgão, Novo, 0 KM, 
destinado ao desenvolvimento das 
ações da Educação Básica do 
Município. 

22/10/2021 16/10/2021 

GCRMC 00021186.989.21-6 
LEGACY TECH 

SOLUCOES 
URBANAS LTDA. 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

TATUI 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital de Pregão Presencial 
nº 054/2021, Processo Administrativo 
nº 188/2021, da Prefeitura Municipal 
de Tatuí, tendo por objeto a 
contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção 
do Sistema de Iluminação Pública do 
Município, nas praças e logradouros 
públicos, mediante a 
operacionalização e desenvolvimento 
de todas as atividades necessárias. 

25/10/2021 20/10/2021 

GCRRM 00018447.989.21-1 
LUCIMARIA 
GOMES DOS 

SANTOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
GUARULHOS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 308/21, Processo Administrativo n.º 
30050/21, da Prefeitura Municipal de 
Guarulhos, tendo por objeto o registro 
de preços para prestação de serviços, 
por agrupamentos, de recuperação de 
pavimentos. 

17/09/2021 09/09/2021 



  

 

 

GCRRM 00018559.989.21-5 
VIVIAN COSTA 

FELIPE 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
GUARULHOS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 308/21-DLC, Processo 
Administrativo n.º 30050/21, da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, 
tendo por objeto o registro de preços 
para prestação de serviços, por 
agrupamentos, de recuperação de 
pavimentos. 

17/09/2021 10/09/2021 

GCRRM 00018737.989.21-0 
DIEGO 

GREGORIO 
BATISTA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
GUARULHOS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 308/21-DLC, Processo 
Administrativo n.º 30050/21, da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, 
tendo por objeto o registro de preços 
para prestação de serviços, por 
agrupamentos, de recuperação de 
pavimentos. 

17/09/2021 13/09/2021 

GCSEB 00020349.989.21-0 

SIND NACIONAL 
EMPR 

ARQUITETURA E 
ENGENHARIA 
CONSULTIVA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARTUR 
NOGUEIRA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital de Concorrência 
Pública nº 002/2021, da Prefeitura 
Municipal de Artur Nogueira, tendo 
por objeto a contratação de empresa 
de engenharia e/ou arquitetura para 
a prestação de serviços técnicos de 
arquitetura e/ou engenharia: 
levantamentos planialtimétricos 
cadastrais, sondagens e estudos de 
solo, projetos estruturais, tanto 
metálicos como em concreto armado 
e fundações, projetos prediais em 
hidráulica, que envolvem rede de 
água, esgoto e drenagem, projetos 
prediais elétricos e de padrão de 
entrada, que envolvem redes de 
energia, telefonia e internet, projetos 
de climatização predial, projetos e 
assessoria técnica para obtenção de 
CLCB e/ou AVCB junto ao Corpo de 
Bombeiros. 

07/10/2021 05/10/2021 

GCSEB 00020565.989.21-7 

RENOSTO LOPES 
& CARVALHO 

MASSON 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

AMPARO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial nº 
089/2021, Processo Administrativo nº 
9076/2021, da Prefeitura Municipal de 
Amparo, tendo por objeto a 
contratação de empresa especializada 
em manutenção e conservação urbana, 
compreendendo: limpeza e 
conservação de praças, canteiros 
centrais de vias, áreas verdes do 
município com remoção e transporte 
dos detritos vegetais; raspagem 
mecânica de passeios, guias, sarjetas e 
outros locais; roçagem mecânica de 
taludes e encostas; tomografia de 
árvores; poda, remoção e destocagem 
de árvores; recomposição do contra 
piso dos locais onde árvores forem 
removidas; compostagem dos resíduos 
vegetais; varrição manual; 
desobstruição mecânica de bocas de 
lobo; ramais e galerias de águas 
pluviais; pintura de guias e sarjetas e 
serviços correlatos. 

14/10/2021 06/10/2021 



  

 

 

GCSEB 00020692.989.21-3 
A.TONANNI 

CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

AMPARO 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 089/2021 do 
Pregão Presencial nº 089/2021, 
Processo Administrativo nº 
9076/2021, da Prefeitura Municipal 
de Amparo, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada em manutenção e 
conservação urbana, 
compreendendo: limpeza e 
conservação de praças, canteiros 
centrais de vias, áreas verdes do 
Município, com remoção e transporte 
dos detritos vegetais; raspagem 
mecânica de passeios, guias, sarjetas 
e outros locais; roçagem mecânica de 
taludes e encostas; tomografia de 
árvores; poda, remoção e 
destocagem de árvores; 
recomposição do contrapiso dos 
locais onde árvores forem removidas; 
compostagem dos resíduos vegetais; 
varrição manual; desobstrução 
mecânica de bocas de lobo; ramais e 
galerias de águas pluviais; pintura de 
guias e sarjetas e serviços correlatos. 

14/10/2021 08/10/2021 

GCSEB 00020932.989.21-3 
RICARDO 

FATORE DE 
ARRUDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SERRA NEGRA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 143/2021, Processo 
Administrativo n.º 296/2021, da 
Prefeitura Municipal de Serra Negra, 
tendo por objeto o registro de preços 
para prestação de serviços de 
recepção, limpeza, assistente 
administrativo e merendeira. 

22/10/2021 15/10/2021 

GCSEB 00021524.989.21-7 
ANDRE LUIZ 

PORCIONATO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BRAGANCA 
PAULISTA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 240/2021, Processo SMA n.º 
31.764/2021, da Prefeitura Municipal 
de Bragança Paulista, tendo por 
objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviço em regime de locação, 
instalação, manutenção e 
desmontagem de decoração de Natal 
para 2021. 

28/10/2021 26/10/2021 

 
SUSPENSÃO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCRMC 00022209.989.21-9 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

NOVAIS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
nº 15/2021, Processo nº 053/2021, 
da Prefeitura Municipal de Novais, 
tendo por objeto a aquisição de 
veículo automotivo tipo furgão, novo, 
0 km, destinado ao desenvolvimento 
das ações da Educação Básica do 
Município. 

12/11/2021 09/11/2021 



  

 

 

GCRRM 00022118.989.21-9 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ESPIRITO SANTO 
DO TURVO 

Representação visando ao Exame 
Prévio do edital do Pregão Eletrônico 
nº 032/2021, da Prefeitura Municipal 
de Espírito Santo do Turvo, 
objetivando a aquisição de 01(uma) 
VAN 0 KM com capacidade mínima de 
15 passageiros, com acessibilidade, 
para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

11/11/2021 08/11/2021 

GCSEB 00022141.989.21-0 

NUTRICIONALE 
COMERCIO DE 

ALIMENTOS 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MAIRIPORA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital do Pregão Presencial 
nº 052/2021, Processo nº 
14.514/2021, da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã, tendo por objeto o 
registro de preços para eventual, 
futura e de forma parcelada aquisição 
de gêneros alimentícios estocáveis 
para composição da alimentação 
escolar e atendimento às 
necessidades alimentares dos alunos 
matriculados nas Unidades Escolares 
do Município e necessidade das 
demais Secretarias Municipais. 

11/11/2021 09/11/2021 

 
 
 

São Paulo, 10 de novembro de 2021. 
 

CRISTIANA DE CASTRO MORAES 
PRESIDENTE 
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