
  

 

 

COMUNICADO GP Nº 50/2021 
 

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

SESSÃO DE 24/11/2021 

REFERENDO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCARC 00022511.989.21-2 

FERNANDO 
SYMCHA DE 

ARAUJO MARCAL 
VIEIRA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SUMARE 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 081/2021, Licitação n.º 102/2021, 
Processo Administrativo n.º 
17491/2021, da Prefeitura Municipal de 
Sumaré, tendo por objeto o registro de 
preços para aquisição de pneus 
automotivos. 

26/11/2021 16/11/2021 

GCARC 00022681.989.21-6 

CS BRASIL 
TRANSPORTES 

DE PASSAGEIROS 
E SERVICOS 

AMBIENTAIS 
LTDA. 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SAO BERNARDO 
DO CAMPO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 551/2021, Processo de Contratação 
n.º 1815/2021, da Prefeitura Municipal 
de São Bernardo do Campo, tendo por 
objeto a contratação de empresa ou 
consórcio de empresas para a prestação 
de serviços de locação de veículos 
novos ou seminovos, com e sem 
motorista, sem combustível, com 
quilometragem livre, incluindo 
manutenção, seguro total, sistema de 
monitoramento e gestão da frota, para 
apoio e operação para a Secretaria de 
Serviços Urbanos. 

19/11/2021 17/11/2021 

GCARC 00022756.989.21-6 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SUMARE 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 081/2021, Licitação n.º 102/2021, 
Processo Administrativo n.º 
17491/2021, da Prefeitura Municipal de 
Sumaré, tendo por objeto o registro de 
preços para aquisição de pneus 
automotivos. 

26/11/2021 18/11/2021 

GCARC 00022759.989.21-3 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

GUARANTA 

Representação visando ao exame 
prévio do edital nº 042/2021, do Pregão 
Eletrônico nº 021/2021, da Prefeitura 
Municipal de Guarantã, objetivando a 
aquisição futura e eventual de pneus 
para os veículos da frota municipal. 

25/11/2021 18/11/2021 

GCARC 00022761.989.21-9 
CAMILA PAULA 

BERGAMO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CANDIDO MOTA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 042/2021, Processo n.º 1342/2021, 
da Prefeitura Municipal de Cândido 
Mota, tendo por objeto o registro de 
preço para eventual aquisição de 
pneus, câmaras de ar e protetores de 
câmaras e pneus. 

26/11/2021 18/11/2021 

GCARC 00022971.989.21-5 

FUTURA 
COMERCIO DE 

MATERIAIS 
EDUCACIONAIS 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORTOLANDIA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 246/2021 do Pregão 
Eletrônico nº 199/2021, Processo 
Administrativo nº 5495/2021, da 
Prefeitura Municipal de Hortolândia, 
tendo por objeto o registro de preços 
para fornecimento de materiais 
escolares com serviços de montagem 
em embalagens em forma de kit, com 
distribuição ponto a ponto na Rede de 
Ensino. 

24/11/2021 22/11/2021 



  

 

 

GCARC 00022974.989.21-2 

FABIO LEANDRO 
SANCHES 

MARTINS DE 
GREGORIO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SANTA ISABEL 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital do Pregão Presencial nº 
35/2021, Processo Administrativo nº 
2.885/2021, da Prefeitura Municipal de 
Santa Isabel, tendo por objeto a 
concessão para exploração do serviço 
de recolhimento de veículos 
abandonados em vias públicas e demais 
localidades, remoção e guarda de 
veículos no Município, pelo período de 
10 (dez) anos. 

25/11/2021 22/11/2021 

GCARC 00023020.989.21-6 
G8 

ARMARINHOS 
EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORTOLANDIA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 246/2021 do Pregão 
Eletrônico nº 199/2021, Processo 
Administrativo nº 5495/2021, da 
Prefeitura Municipal de Hortolândia, 
tendo por objeto o registro de preços 
para fornecimento de materiais 
escolares com serviços de montagem 
em embalagens em forma de kit, com 
distribuição ponto a ponto na Rede de 
Ensino. 

24/11/2021 23/11/2021 

GCDER 00022981.989.21-3 
RAFAEL SOLER 

MANCHINI 
ENGENHARIA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

AMPARO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 117/2021, Processo Administrativo 
n.º 7980-0/2021, da Prefeitura 
Municipal de Amparo, tendo por objeto 
a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de 
manutenção e montagens elétricas na 
iluminação do Município, com 
fornecimento de materiais, software, 
mão de obra e equipamentos 
necessários. 

24/11/2021 23/11/2021 

GCECR 00022393.989.21-5 
B & S GESTAO 
PUBLICA S/S 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LUCELIA 

Representação visando ao exame 
prévio do Edital n°28/2021, da Tomada 
de Preço nº 08/2021, Processo 
Licitatório nº 41/2021, da Prefeitura 
Municipal de Lucélia, objetivando a  
contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços técnicos 
profissionais de assessoria e 
consultoria,  no âmbito do direito 
administrativo educacional, requisição 
Nº 515/2021 da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
conforme especificações e condições  
estabelecidas no Termo de Referência. 

19/11/2021 11/11/2021 

GCECR 00022583.989.21-5 
DPC 

CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ARUJA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 070/2021, Processo n.º 
312.255/2021, da Prefeitura Municipal 
de Arujá, tendo por objeto o registro de 
preços para contratação de empresa 
especializada para manutenção 
corretiva de prédios próprios 
municipais da Secretaria Municipal de 
Educação. 

24/11/2021 16/11/2021 

GCECR 00022764.989.21-6 
BELARIS 

ALIMENTOS 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BAURU 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 
413/2021, Processo Administrativo nº 
138.382/2021, da Prefeitura Municipal 
de Bauru, tendo por objeto a aquisição 
parcelada da quantidade estimada de 
27.140 kg de filé de tilápia congelado 
IQF e 27.460 kg de cubos de filé mignon 
suíno, sem osso, congelado IQF, com 
entrega ponto a ponto, pelo sistema de 
registro de preços. 

23/11/2021 18/11/2021 



  

 

 

GCECR 00022774.989.21-4 
PAMELA REGINA 

DE OLIVEIRA 

CAMARA 
MUNICIPAL DE 
OSVALDO CRUZ 

Representação visando ao exame prévio 
de edital do Convite n.º 002/2021, 
Processo n.º 004/2021, da Prefeitura 
Municipal de Osvaldo Cruz, tendo por 
objeto contratação de empresa 
especializada para aquisição da cessão de 
licença de uso de softwares por tempo 
determinado, treinamento e atualização 
mensal que garanta as alterações legais, 
corretivas e evolutivas, atendimento e 
suporte técnico. 

23/11/2021 18/11/2021 

GCECR 00022833.989.21-3 
LEOPOLDO BAFFI 

DE FAVARI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CAMPINAS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
n.º 313/2021, Processo Administrativo 
n.º PMC.2021.00036828-57, da 
Prefeitura Municipal de Campinas, 
tendo por objeto o registro de preços 
de tablets para uso educacional. 

24/11/2021 19/11/2021 

GCRMC 00022675.989.21-4 
DANILO GAIOZO 

MACHADO 
08467896639 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BARRETOS 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 163/2021 do Pregão 
Presencial nº 99/2021, Processo nº 
17.023/2021, da Prefeitura Municipal 
de Barretos, tendo por objeto a 
contratação de empresa especializada 
para implantação do novo sistema 
contábil para a prestação de serviços de 
manutenção de dados, geração de 
demonstrativos para análise técnica e 
gerencial sobre indicadores de gestão 
fiscal através de ferramentas que 
permitam a importação e consolidação 
dos balancetes contábeis em padrão 
XML do Sistema AUDESP (AUDITORIA 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO) dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta, 
objetivando o acompanhamento dos 
resultados mediante relatórios 
periódicos e sistematizados 
disponibilizados via internet. 

19/11/2021 17/11/2021 

GCRMC 00022727.989.21-2 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

GLICERIO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial nº 
33/2021, Processo nº 1972/2021, da 
Prefeitura Municipal de Glicério, tendo 
por objeto a aquisição de 04 (quatro) 
veículos do tipo passeio, 02 (dois) 
veículos do tipo picape e 01 (um) 
veículo do tipo furgão, ambos 0 Km e 
com o primeiro emplacamento. 

24/11/2021 18/11/2021 

GCRMC 00022767.989.21-3 
AQUARELA 

PARQUES LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BARBOSA 

Representação visando ao exame 
prévio do edital nº 059/2021, do Pregão 
Presencial nº 047/2021, da Prefeitura 
Municipal de Barbosa, objetivando o 
registro de preços para futura aquisição 
de 02 (dois) parques infantis 
(playground), a serem instalados em 
unidades escolares da rede municipal 
de ensino. 

22/11/2021 18/11/2021 

GCRMC 00022775.989.21-3 
JOSE EDUARDO 
BELLO VISENTIN 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BARUERI 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
SUPRI n.º 348/2021, da Prefeitura 
Municipal de Barueri, tendo por objeto 
o programa de gestão do serviço de 
educação do Município com serviços de 
implantação contemplando pré-
instalação, instalação, parametrização, 
adaptação, conversão de dados, 
integração, teste e treinamento, 
incluindo o suporte técnico e 
operacional. 

24/11/2021 18/11/2021 



  

 

 

GCRMC 00022785.989.21-1 
DPC 

CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPEVI 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital da Concorrência 
Pública nº 13/2021, Processo SUPRI 
nº 457/2021, da Prefeitura Municipal 
de Itapevi, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada para construção da 
Arena Vila da Paz, inclusive material, 
mão de obra e equipamentos: sendo 
Lote 01 a construção da Arena e Lote 
02 o fornecimento e instalação de 
gramado sintético. 

26/11/2021 18/11/2021 

GCRMC 00022815.989.21-5 
M7 TECIDOS E 
ACESSORIOS 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
nº 080/2021, Processo nº 
8.385/2021, da Prefeitura Municipal 
de Cruzeiro, tendo por objeto o 
registro de preços para aquisição de 
kits escolares para uso dos alunos da 
rede municipal de ensino. 

23/11/2021 19/11/2021 

GCSEB 00022642.989.21-4 
JAMES EDUARDO 

CRISPIM 
MEDEIROS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO VICENTE 

Representação visando ao Exame 
Prévio de Edital do Pregão Presencial 
nº 157/2021, Processo Administrativo 
nº 37981/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de 
material escolar em formato de 
módulos padronizados (kits), para os 
alunos da rede municipal de ensino 
do Município. 

19/11/2021 17/11/2021 

GCSEB 00022666.989.21-5 
VEROCHEQUE 

REFEICOES LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

TAUBATE 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 302/21, da Prefeitura Municipal de 
Taubaté, tendo por objeto a 
contratação de empresa 
especializada em serviços de 
administração, fornecimento, 
gerenciamento e emissão de cartões 
eletrônicos ou magnéticos e 
aplicativo para dispositivo móvel com 
visualização de saldo, extrato e 
realização de compras, ambos com 
senha individual e recarga mensal 
destinado à aquisição de gêneros 
alimentícios para famílias em situação 
de vulnerabilidade ou extrema 
vulnerabilidade e emissão de cartões 
e aplicativo para dispositivo móvel 
com visualização de saldo, extrato e 
realização de compras para cestas 
básicas, ambos com senha individual 
a serem distribuídas aos servidores 
da Prefeitura para aquisição exclusiva 
de gêneros alimentícios em rede de 
estabelecimentos previamente 
cadastrados dentro do Município, por 
um período de 12 (doze) meses, 
prorrogáveis por períodos sucessivos 
de acordo com a Lei. 
 

23/11/2021 17/11/2021 



  

 

 

GCSEB 00022716.989.21-5 
CASSIA DE 
CARVALHO 
FERNANDES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Concorrência Pública 
n.º 03/2021, Processo Administrativo 
n.º 1.845/2021, tendo por objeto a 
contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de coleta, 
transporte e destinação final de 
resíduos sólidos domiciliares, 
comerciais e públicos, com destinação 
final e serviços, incluindo mão de obra, 
equipamentos e materiais. 

24/11/2021 18/11/2021 

GCSEB 00022778.989.21-0 
MELVIN BRASIL 

MAROTTA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Concorrência Pública 
nº 03/2021, Processo Administrativo nº 
1.845/2021, tendo por objeto a 
contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de coleta, 
transporte e destinação final de 
resíduos sólidos domiciliares, 
comerciais e públicos, com destinação 
final e serviços, incluindo mão de obra, 
equipamentos e materiais. 

24/11/2021 18/11/2021 

GCSEB 00022779.989.21-9 
LUIS GUSTAVO 

DE ARRUDA 
CAMARGO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Concorrência 
Pública nº 03/2021, Processo 
Administrativo nº 1.845/2021, tendo 
por objeto a contratação de empresa 
especializada para execução de 
serviços de coleta, transporte e 
destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais e públicos, 
com destinação final e serviços, 
incluindo mão de obra, equipamentos 
e materiais. 

24/11/2021 18/11/2021 

GCSEB 00022972.989.21-4 
RICARDO 

FATORE DE 
ARRUDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital da Concorrência 
Pública n.º 03/2021, Processo 
Administrativo n.º 1.845/2021, da 
Prefeitura Municipal de Cubatão, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa especializada para execução 
de serviços de coleta, transporte e 
destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais e públicos, 
com destinação final e serviços, 
incluindo mão de obra, equipamentos 
e materiais. 

24/11/2021 22/11/2021 

 
CONHECIMENTO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

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 



  

 

 

GCARC 00022617.989.21-5 
BRUNO DA 

COSTA ROSSIN 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MOGI DAS 
CRUZES 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 175/2021, Processo n.º 
28.059/2021, da Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes, tendo por objeto 
a contratação de empresa para 
prestação de serviços de 
fornecimento e implantação de 
sistema de gestão eletrônica de 
documentos, elaboração, tramitação, 
certificação eletrônica e controle de 
atendimentos de demandas internas 
e externas, no modelo SAAS 
(Software as a Service) - Software 
como Serviço. 

22/11/2021 17/11/2021 

GCARC 00022711.989.21-0 
RICARDO 

FATORE DE 
ARRUDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MOGI DAS 
CRUZES 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
nº 175/2021, Processo nº 
28.059/2021, da Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes, tendo por objeto 
a contratação de empresa para 
prestação de serviços de 
fornecimento e implantação de 
sistema de gestão eletrônica de 
documentos, elaboração, tramitação, 
certificação eletrônica e controle de 
atendimentos de demandas internas 
e externas, no modelo SAAS 
(Software as a Service) - Software 
como Serviço. 

22/11/2021 18/11/2021 

GCDER 00022139.989.21-4 
DIAGNOSTICO 

VIDA GESTAO E 
SAUDE LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
EMBU-GUACU 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital do Pregão Presencial 
nº 0033/2021, Processo 
Administrativo nº E - 9.146/2021, da 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa médica e equipe 
multiprofissional especializada para a 
execução e operacionalização de 
atividades em serviços de saúde 
(Unidade de Pronto Atendimento e 
Unidade Mista de Saúde), destinados 
a complementar e atender às 
necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

17/11/2021 08/11/2021 

GCDER 00022352.989.21-4 
FELIPE 

MARQUEZELLI 
CHAGAS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
GUARULHOS 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico 
nº 356/21-DLC, Processo 
Administrativo nº 24603/21, da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, 
tendo por objeto o registro de preços 
de materiais escolares. 

17/11/2021 11/11/2021 

GCDER 00022376.989.21-6 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

AGUAS DA 
PRATA 

Representação visando o Exame Prévio 
do edital do Pregão Presencial nº 
015/2021, da Prefeitura de Águas da 
Prata, objetivando é a aquisição de 02 
veículos automotores zero KM, 01 
veículo sedan e um 01 veículo Van 17+1 
lugares, para emprego nas atividades 
operacionais da Municipalidade, em 
específico para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal da Educação. 

16/11/2021 11/11/2021 



  

 

 

GCDER 00022394.989.21-4 
MARCIO 
ALMEIDA 
SANTOS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
EMBU-GUACU 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 0033/2021, Processo 
Administrativo n.º E - 9.146/2021, da 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa médica e equipe 
multiprofissional especializada para a 
execução e operacionalização de 
atividades em serviços de saúde 
(Unidade de Pronto Atendimento e 
Unidade Mista de Saúde), destinados 
a complementar e atender às 
necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

17/11/2021 11/11/2021 

GCDER 00022395.989.21-3 
VINICIUS 
TAVARES 

BENICIO LOPES 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
EMBU-GUACU 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 0033/2021, Processo 
Administrativo n.º E - 9.146/2021, da 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa médica e equipe 
multiprofissional especializada para a 
execução e operacionalização de 
atividades em serviços de saúde 
(Unidade de Pronto Atendimento e 
Unidade Mista de Saúde), destinados 
a complementar e atender às 
necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

17/11/2021 11/11/2021 

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 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 00022561.989.21-1 

POWER-
SEGURANCA E 

VIGILANCIA 
EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPECERICA DA 
SERRA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital nº 067/2021 do 
Pregão Presencial nº 050/2021, da 
Prefeitura Municipal de Itapecerica 
da Serra, tendo por objeto o registro 
de preços para contratação de 
empresa especializada para prestação 
de serviços de vídeo monitoramento 
nas Unidades Escolares do Município. 

18/11/2021 16/11/2021 

GCRMC 00022581.989.21-7 

INTEGRAL 
PROJETOS E 

COMERCIO DE 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPECERICA DA 
SERRA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 050/2021, da Prefeitura Municipal 
de Itapecerica da Serra, tendo por 
objeto o registro de preços para 
contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de vídeo monitoramento nas 
unidades escolares do Município. 

18/11/2021 16/11/2021 

GCRRM 00019866.989.21-3 
CARLOS 

AUGUSTO LEME 
DA FONSECA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SERRANA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 
080/2021, Processo nº 171/2021, da 
Prefeitura Municipal de Serrana, tendo 
por objeto o registro de preço para 
contratação de empresa especializada 
em serviços de leitura de hidrômetro 
com entrega simultânea, corte parcial, 
corte total (supressão), religação de 
abastecimento de água, com 
fornecimento de materiais e mão de 
obra. 

30/09/2021 28/09/2021 

GCRRM 00021944.989.21-9 
JESSE ROMERO 

ALMEIDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO JOAO DA 

BOA VISTA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Pregão Presencial nº 
42/2021, da Prefeitura Municipal de 
São João de Boa Vista, objetivando a 
contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de informática, em ambiente 
de nuvem, para o licenciamento de 
uma solução de sistemas, com os 
respectivos serviços de implantação 
(contemplando: disponibilização em 
nuvem, migração de dados e 
treinamento de usuários), 
manutenção (preventiva, corretiva e 
de ordem legal), suporte técnico 
(funcional e operacional, com visitas 
técnicas periódicas e suporte ?on 
site?), que atenda às especificações e 
detalhamentos contidos no Termo de 
Referência, contemplando diversos 
módulos. 

09/11/2021 04/11/2021 

GCRRM 00022724.989.21-5 
A3D COMERCIO 

EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

QUADRA 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital de Pregão Presencial 
nº 18/2021, Processo Administrativo 
nº 54/2021, Protocolo nº 1026/2021, 
da Prefeitura Municipal de Quadra, 
tendo por objeto a contratação de 
empresa para fornecimento de 
veículo tipo van, 16 (dezesseis) 
lugares, zero quilômetro, para uso da 
Secretaria Municipal de Saúde - 
Emenda Estadual 2021.021.20417. 

22/11/2021 18/11/2021 



  

 

 

GCSEB 00022110.989.21-7 

UNIFORMES 
PROFISSIONAIS 

COMERCIAL 
EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PENAPOLIS 

Representação visando ao exame 
prévio do Pregão Eletrônico nº 
165/2021, da Prefeitura Municipal de 
Penápolis, objetivando o Registro de 
Preços para eventual aquisição de 
uniforme escolar (camiseta de manga 
curta, camiseta regata, jaqueta unissex, 
bermuda masculina e bermuda 
feminina), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas 
no edital e seus anexos. 

10/11/2021 08/11/2021 

 
SUSPENSÃO – MUNICIPAL 

Conselheiro Nº Processo Representante Representado(a) Objeto 
Data Final 

Recebimento 
das Propostas 

Data da 
Impugnação 

GCDER 00023024.989.21-2 

FUTURA 
COMERCIO DE 

MATERIAIS 
EDUCACIONAIS 

LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

VINHEDO 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 054/2021, Processo Administrativo 
n.º 6.217/2021, da Prefeitura Municipal 
de Vinhedo, tendo por objeto o registro 
de preços para aquisição de kits de 
material escolar para atendimento dos 
alunos da rede municipal de ensino. 

26/11/2021 23/11/2021 

GCDER 00023041.989.21-1 
ILUMITECH 

CONSTRUTORA 
LTDA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
PRAIA GRANDE 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital de Pregão Presencial nº 
035/2021, Processo Administrativo nº 
1.308/2021, da Prefeitura Municipal de 
Praia Grande, tendo por objeto o 
registro de preços para aquisição e 
instalação de luminária de led. 

25/11/2021 23/11/2021 

GCECR 00022784.989.21-2 
DPC 

CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITAPEVI 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital da Concorrência Pública 
nº 12/2021, Processo SUPRI nº 
506/2021, da Prefeitura Municipal de 
Itapevi, tendo por objeto a contratação 
de empresa especializada para 
execução de obras de construção da 
Escola de Tempo Integral - COHAB. 

25/11/2021 18/11/2021 

GCRRM 00022760.989.21-0 
CEDRO 

PAISAGISMO 
EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

BAURU 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 
466/2021, Processo Administrativo nº 
49.572/2021, da Prefeitura Municipal 
de Bauru, tendo por objeto a 
contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de roçada 
manual, roçada mecanizada e 
capinação nas áreas públicas (canteiros 
e praças), sendo: 2.000.000,00m² de 
roçada manual, 4.000.000,00m² de 
roçada mecanizada, transporte de 
5.000 toneladas de resíduos 
provenientes da roçada manual e/ou 
mecanizada, 1.000 toneladas de 
resíduos de grandes volumes e 1.000 
toneladas de terra e resíduos de 
construção civil, nas vias públicas, em 
canteiros, praças e demais locais 
públicos. 

26/11/2021 18/11/2021 

GCRRM 00022842.989.21-2 
DPC 

CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

OSASCO 

Representação visando ao Exame 
Prévio do Edital da Concorrência nº 
006/2021, Processo Administrativo nº 
03.279/2021, da Prefeitura Municipal 
de Osasco, tendo por objeto a 
contratação de empresa de engenharia 
para construção do Complexo Cidade 
da Polícia, a ser edificado em área 
pública localizada na Rua Iolanda 
Tredezini Mossi, 33, Vila Yolanda, 
Osasco/SP. 

26/11/2021 19/11/2021 



  

 

 

GCSEB 00022962.989.21-6 
DIEGO PAIXAO 

DE SOUZA 

CAMARA 
MUNICIPAL DE 

JACAREI 

Representação visando ao exame 
prévio do Edital do Pregão Presencial 
nº 16/2021, da Câmara Municipal de 
Jacareí, objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviços 
de Sistema Integrado de Gestão 
Pública, incluindo a   licença de uso, 
instalação, implantação, treinamento, 
manutenção de solução integrada 
entre os sistemas, conversão, 
migração de dados, nas áreas de 
Finanças Públicas 
(Contabilidade, Orçamento, 
Tesouraria), Recursos Humanos 
(Administração de Pessoal, Controle 
de Frequência e Folha de  
Pagamento), Compras e Licitações 
(em todas as modalidades), Controle 
Interno, Almoxarifado e Controle 
Patrimonial. 

25/11/2021 22/11/2021 

GCSEB 00022965.989.21-3 
THALES APORTA 

CATELLI 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PARAIBUNA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 44/2021, Processo Administrativo 
n.º 1889/2021, da Prefeitura 
Municipal de Paraibuna, tendo por 
objeto a contratação de empresa 
para licenciamento de sistemas de 
informação para gestão pública, 
totalmente desenvolvido em 
tecnologia compatível para utilização 
em ambiente web, incluindo serviços 
de configuração, migração de dados, 
customização, manutenção, suporte 
técnico e treinamento, para atender 
todos os departamentos e órgãos da 
Prefeitura. 

25/11/2021 22/11/2021 

GCSEB 00022980.989.21-4 
ANDRE MAURO 
VEIGA BARBOSA 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PARAIBUNA 

Representação visando ao exame 
prévio de edital do Pregão Presencial 
n.º 44/2021, Processo Administrativo 
n.º 1889/2021, da Prefeitura 
Municipal de Paraibuna, tendo por 
objeto a contratação de empresa 
para licenciamento de sistemas de 
informação para gestão pública, 
totalmente desenvolvido em 
tecnologia compatível para utilização 
em ambiente web, incluindo serviços 
de configuração, migração de dados, 
customização, manutenção, suporte 
técnico e treinamento, para atender 
todos os departamentos e órgãos da 
Prefeitura. 

25/11/2021 22/11/2021 

 

São Paulo, 24 de novembro de 2021. 
 

CRISTIANA DE CASTRO MORAES 
PRESIDENTE 
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