
sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 130 (4) – 5

  COMUNICADOS

 COMUNICADOS DA SECRETARIA DIRETORIA GERAL

 

&2081,&∃∋2�6∋∗�1�����������

�
2�7ΥΛΕΞΘDΟ�ΓΗ�&ΡΘWDς�ΓΡ�(ςWDΓΡ�&2081,&∃�D�DΟWΗΥDοmΡ�ΓΗ�

ΗΘΓΗΥΗοΡς�ΓDς�6ΗΓΗς�ΓΗ�8ΘΛΓDΓΗς�5ΗϑΛΡΘDΛς��

85����,WΞΨΗΥDΨD�

5ΞD�∋ΡΠ�3ΗΓΥΡ�,������±�−DΥΓΛΠ�,ΘΓΗΣΗΘΓρΘΦΛD��

&(3�����������

7ΗΟΗΙΡΘΗς�����������������������������������������

85����6DΘWΡς��

∃Ψ��:DςΚΛΘϑWΡΘ�/ΞΛ]������±�%ΡΤΞΗΛΥmΡ�

&(3�����������

7ΗΟΗΙΡΘΗ�����������������

�

�

�

6∋∗��ΗΠ����ΓΗ�ΜDΘΗΛΥΡ�ΓΗ�������

�
&/∃8∋,2�∃1721,2�3/∃6&+,16.<�
6ΗΦΥΗWιΥΛΡ�∋ΛΥΗWΡΥ�∗ΗΥDΟ�6ΞΕςWΛWΞWΡ�

�
�

 DESPACHOS

 DESPACHOS DO PRESIDENTE

 DESPACHOS DO PRESIDENTE
Expediente: TC – 9480/026/19.
Interessada: Câmara Municipal de Tapiraí, por seu vereador 

Lucas Lopes Figueiredo. Assunto: Consulta.
Trata-se de consulta formulada pela Câmara Municipal de 

Tapiraí, por seu vereador Lucas Lopes Figueiredo.
O Expediente seguiu preliminarmente para o Gabinete 

Técnico da Presidência – GTP, que opinou pelo indeferimento 
do pedido por falta de amparo legal, entendendo a carência 
de legitimidade da parte, bem como o pedido configura asses-
soramento jurídico a caso concreto, vedado por disposições 
regimentais.

Efetivamente, a questão suscitada não merece acolhida, 
por quanto não compete a esta Corte manifestar-se sobre ques-
tões especificas, nem assessoramento jurídico, ademais, consta 
também a carência de legitimidade da parte do interessado.

Nessa conformidade, com fundamento no artigo 230 do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, INDEFIRO, 
liminarmente a consulta formulada pela Câmara Municipal de 
Tapiraí, por seu vereador Lucas Lopes Figueiredo, determinando, 
em consequência, o arquivamento do expediente.

Ao Cartório para oficiar o Consulente.
Publique-se.
Proc.: TC-14976/026/10.
ORGÃO/Interessado:Centro Estadual de Educação Tecnoló-

gica Paula Souza – CEETPS. SUBSCRITORA: Emilena Lorenzon 
Bianco, Vice-Superintendente em exercício como Diretora Supe-
rintendente. Assunto: Recurso Ordinário.

Vistos.
Considerando a manifestação precedente do Gabinete Téc-

nico da Presidência, INDEFIRO in limine o recurso formulado por 
meio do expediente TC-9967/026/19, com fundamento no arti-
go 138, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Publique-se.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO EDGARD 
CAMARGO RODRIGUES

 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO EDGARD 
CAMARGO RODRIGUES

Processo: TC-000091.989.20-2
Representante: DAC Serviços de Estacionamento Ltda. EPP
Advogado: Fabian Radloff - OAB/SC nº 13.617
Representada: Prefeitura de Sumaré
Responsável: Henrique Stein Sciascio - Secretário Municipal 

de Administração e Recursos Humanos
Objeto: Impugnações ao edital de Concorrência Pública nº 

02/2019, que objetiva a concessão onerosa para exploração, 
por particulares, do serviço de estacionamento rotativo “zona 
azul” em vias e logradouros públicos do Município

Data de sessão pública: 10/01/2020
Data da impugnação: 07/01/2020
Trata-se de representação formulada por DAC SERVIÇOS DE 

ESTACIONAMENTO LTDA EPP em face do edital de Concorrência 
Pública nº 02/2019, promovido pela PREFEITURA DE SUMARÉ, 
que objetiva a concessão onerosa para exploração, por parti-
culares, do serviço de estacionamento rotativo “zona azul” em 
vias e logradouros públicos do Município, com sessão pública 
de abertura programada para 10/01/2020.

Insurge-se a representante contra o grau de endividamento 
exigido no instrumento convocatório – menor ou igual a 0,50 –, 
considerando-o incompatível com o segmento dos licitantes, o 
que reduz a participação de interessados no certame.

Afirma que não há fundamento técnico a justificar a utiliza-
ção do índice sugerido nem comprovação de que é usualmente 
adotado para serviços de igual complexidade.

Reclama da ausência de estudo econômico-financeiro, a 
fim de possibilitar a mensuração do preço e do valor a ser exigi-
do da contratante, demonstrando atendimento ao princípio da 
modicidade tarifária.

Queixa-se, ainda, da falta de parâmetros para aferição da 
qualidade do serviço prestado pelo concessionário, nos termos 
do art. 23, inciso III, da Lei nº 8.987/95.

Segue tecendo críticas à inexistência de cláusula prevendo 
a necessidade de apresentação de planilha de custos, obstando 
a clareza quanto à composição de preços.

Faz objeção quanto à tolerância de 10 (dez) minutos para 
permanência de veículo estacionado sem aquisição de créditos, 

na medida em que o sistema elétrico de controle de vagas 
viabiliza o pagamento do exato período utilizado, em minutos.

Protesta contra a insuficiência de dados relativos à forma 
como se dará o “aviso de irregularidade” de estacionamento, 
bem como sua regularização ou eventual cominação de multa 
de trânsito.

Discorre, por fim, quanto à possível violação a princípios 
constitucionais e provável direcionamento do certame, por 
conta das adversidades assinaladas nesta representação.

Requer a imediata suspensão da concorrência pública e, ao 
final, a anulação do procedimento em razão das irregularidades 
observadas no edital.

Este o relatório.
Funda-se o inconformismo da autora, precipuamente, no 

índice de endividamento acima do usual, na ausência de moti-
vação para tal índice, na falta de estudo econômico-financeiro 
e da planilha de custos e nos equívocos no edital, temas já 
apreciados nos autos do TC-022991.989.19-5, que abriga repre-
sentação formulada pela mesma empresa.

Argumentos ora deduzidos não se mostram suficientes 
para alterar convencimento lá estabelecido – dada a ausência 
de demonstração de flagrante ilegalidade na conformação do 
objeto posto em disputa - e, em apreço à economia processual, 
permitem que se faça remissão ao conteúdo da decisão proferi-
da em referido processo.

Registre-se que as disposições impugnadas constavam 
integralmente na versão anterior do instrumento convocatório, 
não merecendo rediscussão em sede de exame prévio.

Ademais, a conjuntura real de acesso de interessados e 
atendimento aos princípios da competitividade e economici-
dade poderão ser avaliados em rito ordinário, nos termos das 
Instruções vigentes.

Nessas circunstâncias, adstrito aos pontos suscitados na 
inicial, indefiro o pedido de suspensão da Concorrência Públi-
ca nº 002/2019, da Prefeitura de Sumaré, e determino seja a 
presente representação encaminhada ao Arquivo, com prévio 
trânsito pelo Ministério Público.

Publique-se.
 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO EDGARD 

CAMARGO RODRIGUES
Processo: TC-020583.989.19-9 (Contrato)
Contratante: Prefeitura Municipal de Piacatu (CNPJ nº 

44.431.245/0001-49)
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB/SP 115.810)
Responsável: Euclasio Garrutti – Prefeito
Contratado: MF Engenharia e Projetos Ltda. (CNPJ nº 

31.252.563/0001-09)
Marcos José de Carvalho – Sócio Proprietário
Assunto: Contratação de empresa especializada para cons-

trução de muro de arrimo.
Em exame: Contrato nº 66/2019 - Término da vigência: 

15/01/2020.
Dependente: TC-021277.989.19-0 (Acompanhamento da 

Execução Contratual)
Face aos apontamentos da Fiscalização (evento 18 – 

TC-020583.989.19-9), com fundamento no artigo 2º, inciso 
XIII, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO responsável 
para, observado o prazo de 20 (vinte) dias, adotar providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei ou apresentar justi-
ficativas.

Em igual interregno, faculto à empresa contratada a apre-
sentação de alegações de interesse.

Tratando-se de processo eletrônico, consultas e/ou petições 
poderão ser exercidas por meio de regular cadastramento no 
Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal www.tce.sp.gov.br, 
consoante Resolução 1/2011.

Publique-se.
PROCESSO: TC-020114.989.19-7
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO
RESPONSÁVEIS: Manoel de Queiroz Pereira Calças, Presi-

dente do Tribunal de Justiça; Leandro Galluzzi dos Santos, Juiz 
Assessor da Presidência

ADVOGADO: PILAR ALONSO LOPEZ CID (OAB/SP 342.389)
CONTRATADA: B4 RECURSOS HUMANOS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Zenonde Cunha Barcelos
ASSUNTO: 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 

000.189/2017 - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
PREÇO

EXERCÍCIO: 2019
Dê-se conhecimento aos Excelentíssimos Doutores Manoel 

de Queiroz Pereira Calças e Leandro Galluzzi dos Santos, res-
pectivamente, Desembargador Presidente e Juiz Assessor da 
Presidência do e. Tribunal de Justiça, sobre o conteúdo do even-

to 12 do processo em epígrafe, em que se cuida do 2º termo de 
aditamento ao contrato Nº 000.189/2017/CT DE 05/09/2017, 
facultando-lhes a oportunidade de se manifestarem a respeito 
dos apontamentos feitos pela Fiscalização, observado o prazo 
de 20 dias.

No mesmo interregno, a empresa contratada também 
poderá apresentar alegações de interesse.

Publique-se.
Processo: TC-004339.989.18-8 (Contas de Prefeitura)
Órgão: Prefeitura Municipal de Taguaí (CNPJ nº 

46.223.723/0001-50)
Advogados: Douglas Aparecido Romano (OAB/SP 180672) 

e Flávio Sérgio Vaz Prado (OAB/SP 201155).
Responsável: Jair Cariovaldo Carniato – Prefeito
Em exame: Requerimento de prazo adicional para apre-

sentar justificativas (evento 52), formulado pelo Município de 
Taguaí, subscrito pelo Procurador Jurídico Municipal, Doutor 
Flávio Sérgio Vaz Prado (1º pedido).

Exercício: 2018.
Concedo o prazo de 15 (quinze) dias adicionais para cum-

primento do despacho constante do evento 39, contados a 
partir da publicação.

Publique-se.
Processo: TC-006445.989.18-9 (Acompanhamento)
Contratante: Prefeitura Municipal de Tatuí (CNPJ nº 

46.634.564/0001-87)
Responsável: Maria José Pinto Vieira de Camargo – Prefeita
Contratado: Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda. 

(CNPJ nº 49.254.634/0001-60)
Marcio Milioni – Sócio-Diretor
Assunto: Prestação de serviços para atendimento ao pro-

grama de merenda escolar da Prefeitura Municipal de Tatuí.
Em exame: Acompanhamento de execução contratual (3ª 

Visita realizada em 16/09/2019).
Dependente: TC-002004.989.18-2 (Contrato nº 112/2017 - 

Término da vigência: 04/12/2019)
Face aos apontamentos da Fiscalização (evento 91 – 

TC-006445.989.18-9), com fundamento no artigo 2º, inciso 
XIII, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO responsável 
para, observado o prazo de 20 (vinte) dias, adotar providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei ou apresentar justi-
ficativas.

Em igual interregno, faculto à empresa contratada a apre-
sentação de alegações de interesse.

Tratando-se de processo eletrônico, consultas e/ou petições 
poderão ser exercidas por meio de regular cadastramento no 
Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal www.tce.sp.gov.br, 
consoante Resolução 1/2011.

Publique-se.
PROCESSO: 013064.989.18-9
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS 

ARTES
RESPONSÁVEL: CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS, PREFEITO
ADVOGADOS: SANDRO RAMAZZINNI (OAB/SP 301.742); 

RODRIGO ANTONIO PAES (OAB/SP 234.900)
CONTRATADO: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA.
ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO - CONTRA-

TO Nº 118/2017
EXERCÍCIO:2018
EM EXAME:Pedido de Prorrogação de prazo (mais 15 dias) 

formulado pelo município, por meio de seu advogado, para 
apresentação de justificativas (evento 117).

Concedo o prazo de 10 dias adicionais para cumprimento 
do despacho constante de evento 78.

Publique-se.
Processo: TC-005285.989.18-2 (Contas de Câmara)
Órgão: Câmara Municipal de São Bernardo do Campo
(CNPJ nº 49.528.110/0001-10)
Advogados: Suely Duarte de Matos (OAB/SP 45106); Maga-

li Paiva (OAB/SP 198521); Eric Cesar Marques Ferraz (OAB/SP 
220888); Juliana Saretta Veríssimo (OAB/SP 259174); David 
Daniel Schmidt Neves dos Santos (OAB/SP 266505); William de 
Andrade Dornas (OAB/SP 285888) e Daiane Fernandes Barateia 
(OAB/SP 357531).

Responsáveis: Pery Rodrigues dos Santos – Presidente, à 
época.

José Soares de Oliveira – Vice-Presidente, à época.
Juarez Tadeu Ginez – Presidente
Em exame: Requerimento de 10 (dez) dias de prazo adicio-

nais para apresentar justificativas (evento 50), formulado pela 
Câmara Municipal de São Bernardo, subscrito pelo Advogado, 
Doutor William de Andrade Dornas – OAB/SP 285888 (2º pedi-
do).

Exercício: 2018.
Concedo o prazo de 10 (dez) dias adicionais para cumpri-

mento do despacho constante do evento 28.
Publique-se.
PROCESSO: 011559.989.19-9
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ 

RESPONSÁVEL: ELAINE ALVARES SILVEIRA ROCHA, PREFEITA
ADVOGADO: BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI (OAB/SP 

264.085) / LARISSA PEREIRA DA SILVA (OAB/SP 400.501)
CONTRATADO: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIZ MANTOVAN
ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA-

TUAL CONTRATO: 035/2019 - Aquisição de cestas básicas – 2ª 
Visita. Vigência: 31/12/2019

EXERCÍCIO: 2019
Em face dos apontamentos da Fiscalização (evento 38), 

com fundamento no inciso XIII do artigo 2º da Lei Complemen-
tar nº 709/93, NOTIFICO a responsável acima identificada para 
que adote providências necessárias ao exato cumprimento da 
lei ou ofereça justificativas, observado o prazo de 20 (vinte) 
dias.

Faculto à contratada oportunidade para que no mesmo 
interregno apresente alegações de interesse.

Tratando-se de processo eletrônico, consulta e/ou petição 
deverá ser exercida por meio de regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página deste 
Tribunal: www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 
01/2011.

Publique-se.
Processos: TC-013203.989.19-9 (contrato)
TC-014148.989.19-7 (acompanhamento)
Contratante: Fundação para o Remédio Popular – FURP 

(CNPJ Nº 43.640.754/0001-19)
Responsáveis: Afonso Celso de Barros Santos - Superin-

tendente
Luis Ricardo Strabelli – Gerente Geral da Divisão Adminis-

trativa e Financeira
Contratada: Antibióticos do Brasil Ltda. (CNPJ nº 

05.439.635/0001-03)
José Augusto Flauzino - Procurador
Objeto: Fornecimento de Cefalexina Monoidratada Com-

pacta – 1825 Kg – Código FURP 11.10.34991, no valor unitário 
de R$ 430,00.

Matéria: Contrato – Exercício 2019
Em exame: Contrato 086277050100 (Término da vigência: 

13/04/2019).
Acompanhamento da Execução Contratual.
Sigam os autos à Procuradoria da Fazenda do Estado e 

Ministério Público de Contas.
Publique-se.
Processo: TC-020233.989.19-3 (Contrato de gestão)
Contratante: Autarquia Municipal de Saúde – IS – Itapece-

rica da Serra (CNPJ nº 09.583.958/0001-27)
Responsável pela contratante: Claudio Silvestre Rodrigues 

Junior – Superintendente Interino

Organização Social: Associação Metropolitana de Gestão – 
AMG (CNPJ nº 07.400.978/0001-90)

Responsável pela OS: Fábio Cardoso Omito – Presidente
Gerenciada: Unidades de Saúde do Município de Itapece-

rica da Serra (Pronto Socorro e Maternidade Zoraide Eva das 
Dores e Pronto Socorro Jardim Jacira)

Assunto: Contratação de empresa especializada para cons-
trução de muro de arrimo.

Em exame: Contrato nº 007/2019 - Término da vigência: 
02/07/2020.

Dependente: TC-022563.989.19-3 (Prestação de Contas)
Face aos apontamentos da Fiscalização (evento 29 – 

TC-020233.989.19-3), com fundamento no artigo 2º, inciso 
XIII, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO responsável 
para, observado o prazo de 20 (vinte) dias, adotar providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei ou apresentar justi-
ficativas.

Em igual interregno, faculto à empresa contratada a apre-
sentação de alegações de interesse.

Tratando-se de processo eletrônico, consultas e/ou petições 
poderão ser exercidas por meio de regular cadastramento no 
Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal www.tce.sp.gov.br, 
consoante Resolução 1/2011.

Publique-se.
Expediente: TC-022241.989.19-3
Solicitante: On Line Papelaria e Informática EIRELI (CNPJ nº 

09.666.393/0001-41)
Mencionado: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
(CNPJ nº 46.523.130/0001-00)
Assunto: On Line Papelaria e Informática EIRELI-EPP, por 

intermédio de seu Advogado, Doutor Maurício Duarte Paula 
Souza (OAB/RJ 105555), encaminha petição às providências 
deste egrégio Tribunal de Contas, com denúncia de possíveis 
irregularidades no pregão presencial nº 059/2019, realizado 
pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, relativo ao 
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais escola-
res na forma de kit.

Referente ao:TC-004969.989.19-3 – acompanhamento 
do exame das contas anuais de 2019 da Prefeitura Municipal 
de Itapecerica da Serra, que se encontra em fase de instrução 
pela DF-07.

Passe o expediente a subsidiar a instrução do exame das 
Contas de 2019 da Prefeitura Municipal Itapecerica da Serra, 
objeto do processo TC-004969.989.19-3, incumbida a equipe 
responsável de tratar a matéria em item próprio do relatório 
de inspeção.

Publique-se.
Expediente: TC-022242.989.19-2
S o l i c i t a n t e :  G 8  A r m a r i n h o s  L t d a . ( C N P J  n º 

14.232.132/0001-53)
Mencionado: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra 

(CNPJ nº 46.523.130/0001-00)
Assunto: G8 Armarinhos Ltda., por intermédio de seu 

representante legal, Senhora Julia Zeri Salomão, encaminha 
petição às providências deste egrégio Tribunal de Contas, com 
denúncia de possíveis irregularidades no pregão presencial nº 
059/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da 
Serra, relativo ao Registro de Preços para eventual aquisição de 
materiais escolares na forma de kit.

Referente ao: TC-004969.989.19-3 – acompanhamento 
do exame das contas anuais de 2019 da Prefeitura Municipal 
de Itapecerica da Serra, que se encontra em fase de instrução 
pela DF-07.

Passe o expediente a subsidiar a instrução do exame das 
Contas de 2019 da Prefeitura Municipal Itapecerica da Serra, 
objeto do processo TC-004969.989.19-3, incumbida a equipe 
responsável de tratar a matéria em item próprio do relatório 
de inspeção.

Publique-se.
Processo: TC-020951.989.19-3 (aditamento)
Contratante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha 

(CNPJ nº 46.523.080/0001-60)
ADVOGADOS: (OAB/SP 262.182) / JOZIANE OLIVEIRA 

(OAB/SP 303.747) / PATRICIA BUENO PARANHOS (OAB/SP 
395.077)

Responsável:Francisco Daniel Celeguim de Morais – Pre-
feito

Contratado: W.R.G. Aguiar Junior Veículos (CNPJ nº 
04.318.963/0001-99)

Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior - Responsável
Assunto: Contratação de empresa especializada para pres-

tação de serviço de locação de ambulâncias suporte básico 
tipo B, conforme especificações e demais exigências contidas 
do anexo I.

Em exame: 2º Termo Aditivo (prorrogação da vigência 
contratual)

Referente ao: TC-019523.989.17-6 (Contrato nº 69/2017 – 
Término da vigência: 19/07/2020).

Face aos apontamentos da Fiscalização (evento 14 – 
TC-020951.989.19-3), com fundamento no artigo 2º, inciso 
XIII, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO responsável 
para, observado o prazo de 20 (vinte) dias, adotar providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei ou apresentar justi-
ficativas.

Em igual interregno, faculto à empresa contratada a apre-
sentação de alegações de interesse.

Tratando-se de processo eletrônico, consultas e/ou petições 
poderão ser exercidas por meio de regular cadastramento no 
Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal www.tce.sp.gov.br, 
consoante Resolução 1/2011.

Publique-se.
Processo: TC-004343.989.18-2 (Contas de Prefeitura)
Órgão: Prefeitura Municipal de Taquarituba (CNPJ nº 

46.634.218/0001-07)
Responsáveis: José Clóvis de Almeida – Prefeito
Marli Antonia da Silva – Vice-Prefeita
Em exame: Requerimento de 15 (quinze) dias de prazo 

adicionais para apresentar justificativas (evento 41), formulado 
e subscrito pelo Prefeito Municipal de Taquarituba (1º pedido).

Exercício: 2018.
Concedo prazo de 15 (quinze) dias adicionais para cum-

primento do despacho constante do evento 32, contados em 
prorrogação.

Publique-se.
Processo: TC-016636.989.19-6 (Acompanhamento)
Contratante: Prefeitura Municipal de Jacupiranga (CNPJ nº 

46.582.185/0001-90)
Responsável: Débora Cristina Volpini André – Prefeita
Cont ra tado : Exce l  Locadora  E IREL I  (CNPJ  nº 

10.142.854/0001-66)
Fernando Francisco Fonseca - Administrador
Assunto: Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de transporte por ônibus nos bairros 
rurais e urbanos, destinado ao atendimento dos alunos da 
Rede Pública de Ensino (Municipal e Estadual) do Município de 
Jacupiranga.

Em exame: Acompanhamento de execução contratual (1ª 
Visita realizada em 06/09/2019).

Referente ao: TC-016372.989.19-4 (Contrato nº 001/2019 - 
Término da vigência: 29/01/2020)

Face aos apontamentos da Fiscalização (evento 13 - 
TC-016636.989.19-6), com fundamento no artigo 2º, inciso 
XIII, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO responsável 
para, observado o prazo de 20 (vinte) dias, adotar providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei ou apresentar justi-
ficativas.

Em igual interregno, faculto à empresa contratada a apre-
sentação de alegações de interesse.

Α ΙΜΠΡΕΝΣΑ ΟΦΙΧΙΑΛ DΟ ΕΣΤΑDΟ ΣΑ γαραντε α αυτεντιχιδαδε δεστε δοχυmεντο
θυανδο ϖισυαλιζαδο διρεταmεντε νο πορταλ ωωω.ιmπρενσαοφιχιαλ.χοm.βρ
σεξτα−φειρα, 10 δε ϕανειρο δε 2020 ◊σ 02:48:21.


