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MAÇÃO. EXERCÍCIO: 2018. INSTRUÇÃO POR: DF-04. PROCESSO 
PRINCIPAL: 21462.989.18-7.

Em virtude de imprecisão de seu enunciado, retifico o des-
pacho de ev. 99, publicado no DOE de 25/11/2021.

Onde se lê "DF-3 (ev. 16)", leia-se "DF-4 (ev. 93)".
Publique-se, cumpra-se - não só este, como também o 

Despacho de ev. 99 -.
PROCESSO: 00019667.989.21-4. CONTRATANTE: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA (CNPJ 45.282.704/0001-
32) ADVOGADO: JALUZA CRISTIANE PIVA QUEIROZ (OAB/
SP 382.455). CONTRATADO(A): KARINA LOPES (CNPJ 
10.509.208/0001-94). INTERESSADO(A): LUIZ ANTONIO NOLI 
(CPF ...148-17). ASSUNTO: Autos próprios do: TC - 4821.989.19-
1 (Contas da PM de Santa Lúcia - ex. 2019) Decisão da: Segun-
da Câmara De: 16/06/2021 EDITAL nº LICITAÇÃO: Dispensa de 
Licitação (Compra Direta) - Art. 24, II, LF 8666/93 EMPENHOS 
OBJETO: Serviços de manutenção e conservação de veículos. 
EXERCÍCIO: 2019. INSTRUÇÃO POR: UR-13.

Ficam os contratantes NOTIFICADOS para, no prazo de 15 
dias, conhecerem o teor do Relatório de Fiscalização produzido 
na UR-13 (ev. 24) e, ante aí o contido, apresentarem justifi-
cativas pertinentes, juntando provas documentais quando as 
circunstâncias assim o exigirem.

Publique-se e aguarde-se.
PROCESSO: 00010259.989.16-8. REPRESENTANTE: PRIME 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 
05.340.639/0001-30). REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE OSASCO (CNPJ 46.523.171/0001-04) ADVOGADO: 
ADMAR GONZAGA NETO (OAB/DF 10.937) / MARCELLO DIAS 
DE PAULA (OAB/DF 39.976). INTERESSADO(A): LIVE PAYMENT 
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.845.291/0001-35) 
ADVOGADO: (OAB/SP 173.156) / MARCELO ANTONIO TURRA 
(OAB/SP 176.950) / (OAB/SP 223.896) / EDUARDO ALMEIDA 
FABBIO (OAB/SP 245.804) / RAFAELLA ALOIA BUENO (OAB/
SP 461.782). ASSUNTO: Possíveis irregularidades no Pregão 
Presencial nº 04/2011 cujo objeto é a prestação de serviço 
de gerenciamento do abastecimento de veículo por postos 
credenciados por meio da implantação e operação de um sis-
tema informatizado e integrado com a utilização de cartão de 
pagamento magnético ou micro processado e disponibilização 
de rede credenciada de postos de combustíveis; no que tange 
a habilitação da empresa Pix Administração e Serviços Ltda EPP 
referente a apresentação da capacidade técnica e seu conteúdo. 
EXERCÍCIO: 2011. INSTRUÇÃO POR: DF-07.

LIVE PAYMENT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, já 
qualificada nos autos, requer prorrogação de prazo, por 15 dias, 
para manifestar-se.

Defiro o pedido.
Os efeitos da decisão estendem-se aos demais interessados.
Por oportuno, habilite-se Rogério Morina Vaz, OAB/SP n.º 

179.189, como procurador do Município de Osasco. 
Junte-se a petição pendente.
Publique-se e aguarde-se.
PROCESSO: 00007332.989.21-9. ÓRGÃO: PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE LUPERCIO (CNPJ 44.518.397/0001-83). 
INTERESSADO(A): CLEBER MENEGUCCI (CPF ...598-94). ASSUN-
TO: I FISCALIZAÇÃO ORDENADA - EXERCÍCIO 2021. EXERCÍ-
CIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: UR-04. PROCESSO PRINCIPAL: 
7108.989.20-3.

Fica o sr. Prefeito Municipal NOTIFICADO para que tome 
conhecimento do Relatório da Fiscalização Ordenada – Uni-
dades Escolares – Retorno Presencial (ev. 38), que contém os 
apontamentos e resultados verificados no período em exame, 
e ADVERTIDO de que a falta de adoção de medidas corretivas 
poderá implicar na emissão de parecer desfavorável à aprova-
ção das contas anuais.

Publique-se.
Após, retornem os autos à Unidade Regional de Marília – 

UR-4 para prosseguimento de sua instrução.
PROCESSO: 00007036.989.21-8. ÓRGÃO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONITO (CNPJ 45.355.914/0001-03). 
INTERESSADO(A): ANTONIO CARLOS CAREGARO (CPF ...208-
00). ASSUNTO: Fiscalizações ordenadas ? exercício 2021. EXER-
CÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: UR-13. PROCESSO PRINCIPAL: 
6954.989.20-8.

Fica o sr. Prefeito Municipal NOTIFICADO para que tome 
conhecimento do Relatório da Fiscalização Ordenada – Uni-
dades Escolares – Retorno Presencial (ev. 33), que contém os 
apontamentos e resultados verificados no período em exame, 
e ADVERTIDO de que a falta de adoção de medidas corretivas 
poderá implicar na emissão de parecer desfavorável à aprova-
ção das contas anuais.

Publique-se.
Após, retornem os autos à Unidade Regional de Araraquara 

– UR-13 para prosseguimento de sua instrução.
PROCESSO: 00006988.989.21-6. ÓRGÃO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO (CNPJ 01.559.766/0001-
73) ADVOGADO: EDUARDO ROIS MORALES ALVES (OAB/SP 
150.801). INTERESSADO(A): ADRIANO MARCAL DA SILVA (CPF 
...598-01). ASSUNTO: MATÉRIA EM EXAME: FISCALIZAÇÃO 
ORDENADA. EXERCÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: UR-13. PRO-
CESSO PRINCIPAL: 6797.989.20-9.

Fica o sr. Prefeito Municipal NOTIFICADO para que tome 
conhecimento do Relatório da Fiscalização Ordenada – Uni-
dades Escolares – Retorno Presencial (ev. 38), que contém os 
apontamentos e resultados verificados no período em exame, 
e ADVERTIDO de que a falta de adoção de medidas corretivas 
poderá implicar na emissão de parecer desfavorável à aprova-
ção das contas anuais.

Publique-se.
Após, retornem os autos à Unidade Regional de Araraquara 

– UR-13 para prosseguimento de sua instrução.

 DESPACHOS DO AUDITOR ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS

 DESPACHOS DO AUDITOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
PROCESSO: 00002034.989.17-8 ÓRGÃO: COMPANHIA 

DE ENGENHARIA DE TRAÁEGO DE SANTOS - CET - SANTOS 
RESPONSÁVEIS: ROGERIO VILANI - DIRETOR PRESIDENTE INTE-
RESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ADVOGA-
DO: PAMELLA FERREIRA COSTA (OAB/SP 327.126) ASSUN-
TO: BALANÇO GERAL - CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017 
EXERCÍCIO: 2017 INSTRUÇÃO POR: 6ª DIRETORIA DE FIS-
CALIZAÇÃO/DSF-II RECURSO(S)/AÇÃO(ÕES) VINCULADO(S): 
00013532.989.20-9

Vistos. Sentença monocrática de evento 41.1, publicada no 
DOE de 11/03/2020, julgou irregulares as contas do exercício de 
2017 da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CET, 
determinando adoção de providências pela Origem. Combatida 
em sede de Recurso Ordinário (TC-13532.989.20), indigitada 
sentença restou confirmada na íntegra, consoante Acórdão 
publicado no DOE de 13/02/2021, com trânsito em julgado 
em 23/02/2021. Expedidos os oficiamentos ao D. Ministério 
Público Estadual, Câmara e Prefeitura Municipais, comparece 
aos autos a Municipalidade, comunicando a instauração de 
sindicância para apuração dos apontamentos impugnados na 
decisão proferida nos autos. Nessa conformidade, determino o 
sobrestamento do feito em Cartório por 90 (noventa) dias, ou 
até que sobrevenha notícia das conclusões do procedimento 
administrativo noticiado. Registro que, nos termos da Resolu-
ção nº 01/2011, a Origem e demais mencionados poderão ter 
acesso aos autos no Sistema de processo Eletrônico e-TCESP, na 
página www.tce.sp.gov.br/etcesp/processo-eletronico, mediante 
regular cadastramento.

Publique-se.
PROCESSO: 00002731.989.18-2 ÓRGÃO: CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - COIN-
DER ADVOGADO: MARCELO MANSANO (OAB/SP 128.979) 

Considerando a informação trazida a conhecimento do 
Tribunal de Contas por COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., por 
meio da petição de ev. 35;

Considerando a conveniência de levar a conhecimento pes-
soal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ o teor do Despacho 
de ev. 13, para as providências administrativas que se fizerem 
oportunas; e

Considerando que a fiscalização das despesas decorrentes 
do Pregão (Eletrônico) nº 68/2021 da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARUJÁ compete à DF-2;

Encaminhe-se, por ofício, cópia do Despacho de ev. 13 à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ.

Dê-se ciência do mesmo Despacho à DF-2, para orientação 
de medidas de sua alçada.

Publique-se, cumpra-se e, quando oportuno, arquive-se, 
resguardadas as cautelas de praxe.

PROCESSO: 00000224.989.20-2. REQUERENTE/SOLICITAN-
TE: DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE SAO PAULO 
INTERIOR - DEINTER 8 - PRESIDENTE PRUDENTE - SECRETA-
RIA DA SEGURANCA PUBLICA (CNPJ 04.236.548/0086-85). 
MENCIONADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
(CNPJ 44.543.981/0001-99). ASSUNTO: Ofício n° 375/2019 
Ref: Boletins de Ocorrência n°. 490/2019 e 1002/2019 Assunto: 
encaminha para conhecimento e providências que entender 
pertinentes, cópia dos Boletins de Ocorrência n°. 490 e 1002, 
ambos de 2019, versando sobre o extravio de bens pertencen-
tes ao patrimônio público da Prefeitura Municipal de Palmital/
SP, registrados pelo representante do Setor de Patrimônios da 
Prefeitura da cidade. Subscrito pelo Delegado de Polícia Dr. 
Giovani Fernandes Bertinatti. EXERCÍCIO: 2020.

Visto.
Tratam os presentes autos de comunicação do extravio de 

bens pertencentes ao patrimônio público da Prefeitura Munici-
pal de Palmital/SP, registrados pelo representante do Setor de 
Patrimônios da Prefeitura da cidade.

Os autos subsidiaram as contas do Executivo Municipal no 
TC-4577.989.19-7, que foram julgadas em sessão da E. Segun-
da Câmara em 31/8/2021.

Constata-se que os objetivos dos presentes autos foram 
cumpridos.

Publique-se.
Arquive-se.
PROCESSO: 00004318.989.20-9. ÓRGÃO: DESENVOLVI-

MENTO RODOVIARIO S/A - DERSA (CNPJ 62.464.904/0001-25) 
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA FAUSTO FIGUEIREDO 
SANTOS (OAB/SP 69.842). INTERESSADO(A): ULYSSES CARRA-
RO (CPF ...788-72) JOAO LUIZ LOPES (CPF ...327-72) PAULO 
MUANIS DO AMARAL ROCHA (CPF ...488-05). ASSUNTO: Balan-
ço Geral - Contas do Exercício de 2020. EXERCÍCIO: 2020. 
INSTRUÇÃO POR: DF-08. PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 
00009493.989.21-4, 00021978.989.21-8.

De acordo com o que dispõe o artigo 29 da Lei Comple-
mentar nº 709/93 deste Tribunal, notifico os responsáveis acima 
mencionados para que tomem conhecimento do contido no 
relatório de fiscalização (evento 85) e, querendo, apresentarem, 
no prazo de 30 (trinta) dias, as alegações que entenderem 
pertinentes ante o aí apontado, juntando provas documentais 
quando as circunstâncias assim o exigirem.

Caso tenham interesse em receber notificações e intima-
ções eletrônicas pessoais quanto às decisões proferidas nos 
autos, devem os responsáveis atualizar o cadastro no sistema 
e-TCESP e assim o manter durante todo o curso do processo, 
até final extinção.

Publique-se. Aguarde-se.
Ao Cartório para cumprir.
PROCESSO: 00019116.989.21-1. CONTRATANTE: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA (CNPJ 46.523.163/0001-50) 
ADVOGADO: ALESSANDRA AIRES GONCALVES REIMBERG 
(OAB/SP 124.512) / ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB/
SP 152.941). CONTRATADO(A): AEROCARTA S A ENGENHA-
RIA DE AEROLEVANTAMENTOS (CNPJ 31.332.778/0001-21). 
INTERESSADO(A): WALID ALI HAMID (CPF ...268-45) SILVANA 
FRANCINETE DA SILVA (CPF ...588-74). ASSUNTO: Proc. Adm. 
14479/2019 Termo de Rescisão do Contrato 099/2019 . EXER-
CÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: DF-03. PROCESSO PRINCIPAL: 
18382.989.19-2.

Ficam os contratantes NOTIFICADOS para, no prazo de 15 
dias, conhecerem o teor do Relatório de Fiscalização produzido 
na DF-3 (ev. 21) e, ante aí o contido, apresentarem justificativas 
pertinentes, juntando provas documentais quando as circuns-
tâncias assim o exigirem.

Publique-se e aguarde-se.
PROCESSO: 00019247.989.19-7. CONTRATANTE: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA (CNPJ 46.523.163/0001-50) 
ADVOGADO: ANGELICA MAYUMI MORITA (OAB/SP 87.505) 
/ ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB/SP 152.941) / 
MARCELO RENAN GOLLA (OAB/SP 292.125). CONTRATADO(A): 
AEROCARTA S A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS 
(CNPJ 31.332.778/0001-21). INTERESSADO(A): ANTONIO SHI-
GUEYUKI AIACYDA (CPF ...908-59) ANDREA FIGUEIRA BAR-
RETO VILAS BOAS (CPF ...348-51) WALID ALI HAMID (CPF 
...268-45) SILVANA FRANCINETE DA SILVA (CPF ...588-74). 
ASSUNTO: CONTRATO nº 099/2019 ? assinado em 06/05/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de serviços especializados de engenharia consultiva para a 
execução de bases cadastrais digitais físicas, fiscais e cadastra-
mento imobiliário de imóveis próprios municipais e particulares 
que não fazem parte do banco de dados do cadastro existente 
no município. VIGÊNCIA: 06/05/2019 a 06/11/2021 VALOR: 
R$ 3.250.345,00 INSTRUÇÃO POR: DF-2.1 - DSF - II. EXERCÍ-
CIO: 2019. INSTRUÇÃO POR: DF-03. PROCESSO PRINCIPAL: 
18382.989.19-2.

Postergue-se o julgamento do processo para ocasião pos-
terior à completa instrução do proc. 19116.989.21-1, se até lá 
não advier fato novo que justifique antecipá-lo.

Enquanto isso, mantenha-se o processo sobrestado.
Publique-se e cumpra-se.
PROCESSO: 00014128.989.17-5. CONTRATANTE: COMPA-

NHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 
- SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80) ADVOGADO: JOSE 
HIGASI (OAB/SP 152.032) / MIEIKO SAKO TAKAMURA (OAB/
SP 187.939) / GLAUCIA MARIA SAQUETI DE CASTRO (OAB/
SP 291.505). CONTRATADO(A): CONSORCIO ALINFRA - SAO 
MIGUEL (CNPJ 28.166.070/0001-33). INTERESSADO(A): EDISON 
AIROLDI (CPF ...998-53) CARLOS EDUARDO CARRELA (CPF 
...528-72). ASSUNTO: CONTRATO nº 37.000/16 Data de Assina-
tura: 02/08/2017 OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA 
DE INTERCEPTAÇÃO DE ESGOTO SÃO MIGUEL NA RMSP, INTE-
GRANTES DO PROJETO TIETÊ - ETAPA III VIGÊNCIA: 1080 dias, 
de 02/08/2017 a 17/07/2020 VALOR: R$ 79.700.000,00. EXER-
CÍCIO: 2017. INSTRUÇÃO POR: DF-09. PROCESSO PRINCIPAL: 
13777.989.17-9.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - SABESP -, já qualificada nos autos, requer prorro-
gação de prazo, por 15 dias, para manifestar-se.

Defiro o pedido.
Os efeitos da decisão estendem-se aos demais interessados.
Publique-se e restitua-se ao NAEC.
PROCESSO: 00022991.989.18-7. CONTRATANTE: DEPAR-

TAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI (CNPJ 
46.377.222/0037-30). CONTRATADO(A): COMPANHIA DE PRO-
CESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRO-
DESP - SECRETARIA DE GOVERNO (CNPJ 62.577.929/0001-35) 
ADVOGADO: MARIA CLARA OSUNA DIAZ FALAVIGNA (OAB/SP 
96.362) / NATHALIA CALIL CERA (OAB/SP 221.440) / MARCELO 
DE ARAUJO GENEROSO (OAB/SP 307.753). INTERESSADO(A): 
ANTONIO SERGIO FERREIRA BONATO (CPF ...618-05). ASSUN-
TO: SEFAZ - DTI - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFOR-

e/ou responsável técnico, em dias a serem previamente defini-
dos e agendados entre as partes. EXERCÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO 
POR: UR-18.

Tratam os autos de representação formulada por B & 
S Gestão Pública S/S Ltda., em face do edital da Tomada de 
Preços nº 07/2021, instaurada pela Prefeitura Municipal de 
Ouro Verde, com vistas à “contratação de empresa especia-
lizada para a prestação de serviços técnicos profissionais de 
assessoria, consultoria na área educacional nas áreas jurídica e 
administrativa”.

Voltou-se a empresa interessada, de início, contra o estabe-
lecimento de “pesos diferentes com relação às notas técnicas e 
os preços, sem prévia justificativa para tanto” (06 para o Índice 
Técnico e 04 para a Proposta Comercial).

A representante ainda procurou articular algo relativo ao 
conteúdo da proposta técnica (item 6.4 e item 6.5), em possível 
violação à Súmula 22 desta Corte, sem especificar, contudo, 
quais atestados eventualmente utilizados na fase de habilitação 
estariam sendo indevidamente pontuados.

Afirmou, na sequência, que “a maioria dos itens para 
a qualificação técnica do certame impugnado, apresentam 
requisitos extremamente específicos com pontuações elevadas, 
ou seja, contribuindo para a baixa qualificação de diversas 
empresas, vez que tais exigências no edital são desarrazoadas e 
desproporcionais para tal certame, primando apenas pelo quan-
titativo de atestados anteriores”. Não identificou, todavia, quais 
seriam tais itens, suas especificidades e excessos.

Suscitou o direcionamento do certame “para determinada 
empresa”, decorrente da obrigatoriedade da comprovação de 
profissional na área contábil; e da atribuição de pontuação técni-
ca para Certificado de Conclusão de Curso de pós-graduação ‘lato 
sensu’ ou ‘stricto sensu’, sem o “cuidado para diferenciar a pon-
tuação de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado”.

Também fez referências, abstratamente, à necessidade de 
modificação de determinado item, “uma vez que contraria o 
previsto para o tipo licitatório Técnica e Preço e contribui para 
a desclassificação irregular de empresas que poderiam parti-
cipar do certame, inclusive quem sabe muitas delas melhores 
preparadas e com pessoal técnico melhor qualificado quanto a 
pontuação excessiva de atestados anteriores de prestação dos 
serviços”. (sic)

A sessão de abertura dos envelopes está prevista para 
ocorrer em 14/12/2021 e não há notícia de impugnação admi-
nistrativa apresentada junto ao Município.

É o breve relato.
Impossível depreender todas as razões contidas na repre-

sentação.
Nessas condições, para os fins dispostos no artigo 113 da 

Lei de Licitações e como forma de viabilizar o regular exercício 
do contraditório, DETERMINO ao representante que emende 
sua inicial, indicando, de modo objetivo, preferencialmente em 
tópicos, os itens do edital que contrariem, no seu entender, 
expressa disposição legal.

Para cumprir, fixo o prazo improrrogável de 1 (um) dia útil, 
a contar da publicação do presente, sob pena do reconheci-
mento da inépcia do pedido, nos termos do art. 330, § 1º, III do 
Código de Processo Civil, com o seu consequente arquivamento.

Publique-se.
PROCESSO: 00023078.989.21-7. REPRESENTAN-

TE: VR TECNOLOGIA E MOBILIDADE URBANA LTDA (CNPJ 
22.319.648/0001-68) ADVOGADO: ROBERTA BORGES PEREZ 
BOAVENTURA (OAB/SP 391.383). REPRESENTADO(A): PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ 45.685.872/0001-
79) ADVOGADO: KATIA REGINA DA SILVA (OAB/SP 215.036) 
/ GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS (OAB/SP 
304.314). ASSUNTO: Representação visando ao exame prévio 
de edital da Concorrência Pública n.º 003/2021, Processo n.º 
258/2021, da Prefeitura Municipal de Registro, tendo por objeto 
a outorga onerosa com a concessão dos serviços de implanta-
ção, fiscalização e administração do sistema de estacionamento 
rotativo nas vias públicas e logradouros do Município, através de 
sistema automatizado, emissores de comprovante de tempo de 
estacionamento para controle e fornecimento de mão-de-obra e 
equipamentos. EXERCÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: UR-12.

Relatório
Em exame representação formulada por VR Tecnologia e 

Mobilidade Urbana Ltda., contra edital de concorrência pública 
2/2021, lançado pela Prefeitura Municipal de Registro, para a 
outorga de concessão de serviço público de implantação, fisca-
lização e administração de sistema de estacionamento rotativo 
através de sistema automatizado.

A representante questiona (a) o item 9 do termo de refe-
rência, que prevê tarifas com valores diferentes dos previstos 
em decreto local (decreto 1.836, de 14/11/2013); (b) a ausência 
de indicação da taxa de ocupação e respeito no edital; (c) a 
ausência de estudos econômico-financeiros para fixação da 
tarifa e da outorga; e (d) a aglutinação de serviços consistente 
na previsão de “integração com sistema de trânsito do municí-
pio para emissão de multa”.

Por essas razões, requer a sustação cautelar da licitação.
É o relatório. Decido.
Para fins de registro, deve-se anotar que: (i) o edital infor-

ma como data de sua assinatura o dia 23/9/2021 (ii) a represen-
tante protocolou sua petição neste TCESP no dia 23/11/2021; 
(iii) a data designada para abertura dos envelopes é 1/12/2021; 
e (iv) não há notícia de impugnação administrativa dirigida à 
Administração.

Independentemente disso, verifica-se que há aparente con-
trariedade entre os valores de tarifas informados no item 9 do 
termo de referência (pág. 8, ev. 1.5 destes autos) e no decreto 
municipal 1.836/2013 e suas alterações. Referida impropriedade 
interfere na formulação das propostas, porque afeta a expec-
tativa de remuneração do futuro concessionário. A aparente 
confusão não pode ser sanada sem que a Prefeitura se pronun-
cie, já que o próprio item 9 do termo de referência diz que os 
valores lá reproduzidos foram extraídos do supramencionado 
decreto municipal.

Ante o exposto, DETERMINO a sustação imediata do pro-
cedimento em exame, que deverá assim permanecer até que se 
profira decisão final sobre o caso, conforme o art. 53, parágrafo 
único, nº 10, do RITCESP.

DETERMINO à entidade promotora do certame que apre-
sente a este Tribunal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
uma cópia integral do ato de convocação em referência, inclu-
sive de seus anexos, para o exame previsto no art. 113, § 2º, 
Lei Federal nº 8.666/93, ou, alternativamente, que declare que a 
cópia acostada aos autos pela representante corresponde fiel e 
integralmente ao edital atualmente disponível aos interessados.

ADVIRTO, ainda, que o descumprimento desta determi-
nação sujeitará a autoridade que subscreve o edital, Arnaldo 
Martins dos Santos Júnior, secretário de administração, à pena 
pecuniária prevista no art. 104, III, da Lei Complementar Esta-
dual nº 709/1993.

Fica a entidade promotora do certame NOTIFICADA para, se 
quiser, apresentar suas justificativas sobre todas as impugnações, 
no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas acima fixado.

Publique-se.
Ao cartório para as providências devidas.
PROCESSO: 00022610.989.21-2. REPRESENTANTE: 

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA (CNPJ 53.437.315/0001-67) 
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO VEDOVATO (OAB/SP 366.547). 
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA (CNPJ 
56.901.275/0001-50). ASSUNTO: Representação visando ao 
Exame Prévio do Edital do Pregão (Eletrônico) nº 068/2021, Pro-
cesso nº 316.163/2021, da Prefeitura Municipal de Arujá, tendo 
por objeto o registro de preços para aquisição de cestas bási-
cas. EXERCÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: DF-02. PROCESSO(S) 
REFERENCIADO(S): 00014270.989.21-3.

Considerando os termos irrecorríveis do Despacho de ev. 13;

PROCESSO: 00024047.989.19-9. REQUERENTE/SOLI-
CITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL (CNPJ 
49.893.225/0001-03) . MENCIONADO(A): PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PALMITAL (CNPJ 44.543.981/0001-99). 
INTERESSADO(A): FRANCISCO DE SOUZA (CPF ...048-04). 
ASSUNTO: Ofício nº 329/2019, da Câmara Municipal de Palmi-
tal/SP, encaminhando o Requerimento nº 271/2019, de iniciativa 
do Vereador Francisco de Souza, solicitando sejam tomadas 
providências necessárias acerca dos horários de expedientes 
estabelecidos pelo Prefeito do Município de Palmital/SP, nos 
exercícios de 2018 e 2019. EXERCÍCIO: 2019.

Visto.
Tratam os presentes autos de Ofício nº 008/2020, da Câma-

ra Municipal de Palmital/SP, encaminhando o Requerimento nº 
09/2020, de iniciativa do Vereador Francisco de Souza, solici-
tando que sejam tomadas providências necessárias acerca dos 
horários de expedientes estabelecidos pelo Prefeito do Municí-
pio de Palmital/SP, nos exercícios de 2018 e 2019

Os autos subsidiaram as contas do Executivo Municipal no 
TC-4577.989.19-7, que foram julgadas em sessão da E. Segun-
da Câmara em 31/8/2021.

Considerando que foi encaminhada cópia integral do 
TC-4577.989.19-7, relativo às contas municipais, via Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI-009629/2021-58), para a Câma-
ra Municipal de Palmital, nos termos do item 4.6.1.2 da Ordem 
de Serviço SDG 01/2020.

Constata-se que os objetivos dos presentes autos foram 
cumpridos.

Publique-se.
Arquive-se
PROCESSO: 00011777.989.19-5. REQUERENTE/SOLICI-

TANTE: FRANCISCO DE SOUZA (CPF ...048-04). ADVO-
GADO: MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA (OAB/SP 307.366). 
MENCIONADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
(CNPJ 44.543.981/0001-99). ASSUNTO: Representação acerca 
da locação de ambulância(s) pela Prefeitura Municipal de Pal-
mital para prestar serviços em evento realizado por Associação 
Privada. EXERCÍCIO: 2019.

Visto.
Tratam os presentes autos de representação acerca da 

locação de ambulância(s) pela Prefeitura Municipal de Palmi-
tal para prestar serviços em evento realizado por Associação 
Privada

Os autos subsidiaram as contas do Executivo Municipal no 
TC-4577.989.19-7, que foram julgadas em sessão da E. Segun-
da Câmara em 31/8/2021.

Considerando que foi encaminhada cópia integral do 
TC-4577.989.19-7, relativo às contas municipais, via Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI-009629/2021-58), para a Câma-
ra Municipal de Palmital, nos termos do item 4.6.1.2 da Ordem 
de Serviço SDG 01/2020.

Constata-se que os objetivos dos presentes autos foram 
cumpridos.

Publique-se.
Arquive-se
 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO SUBSTITU-

TO SAMY WURMAN.
PROCESSO: 00023379.989.21-3. REPRESENTANTE: ECOH 

TECH EIRELI (CNPJ 01.291.328/0001-77). REPRESENTADO(A): 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO (CNPJ 43.465.459/0001-
73). ASSUNTO: Representação visando ao Exame Prévio do Edi-
tal nº 120/2021 do Pregão Eletrônico nº 120/2021, Processo nº 
10271/2021, Oferta de Compra nº 816800801002021OC00103, 
da Prefeitura Municipal de Amparo, tendo por objeto a contra-
tação de empresa especializada para locação de Telas Intera-
tivas, incluindo a implantação, instalação, configuração, capa-
citação dos usuários e manutenção preventiva e corretiva 
para as Unidades Escolares do Município. EXERCÍCIO: 2021. 
INSTRUÇÃO POR: UR-19.

Trata-se de representação intentada por Ecoh Tech Eire-
li - EPP contra o edital do Pregão Eletrônico nº 120/2021 da 
Prefeitura Municipal de Amparo, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é a locação de telas interativas, incluindo a implan-
tação, instalação, configuração, capacitação dos usuários e 
manutenção preventiva e corretiva para as unidades escolares 
do Município.

Insurge-se contra determinadas especificações do item 1 
Tela Interativa 75”, tendo aduzido, em apertada síntese, que 
somente poderão ser atendidas pelo equipamento da marca 
Digital Way, modelo DGTK75FA.

Requer, nesses termos, a suspensão cautelar do certame e a 
determinação para retificação do ato convocatório.

A sessão pública está designada para a data de 
1º/12/2021. Não há notícia sobre impugnação administrativa ou 
pedido de esclarecimentos junto à Administração.

É o relatório.
DECIDO.
A Representante insurge-se contra a exigência simultânea 

de tela com 75” e “brilho de no mínimo 350”, cujo atendimen-
to só seria possível com o mencionado produto da marca Digi-
tal Way, excluindo-se, por exemplo, produtos da marca LG com 
75” e “brilho de 330” ou com 86” e “brilho de 350”.

Ao menos aparentemente, há indícios de uma possível 
restrição que pode vir trazer ameada à vedação do art. 3º, § 1º, 
I, da Lei 8.666/93, porquanto os precedentes deste Tribunal são 
unânimes ao declarar que as especificações de compras e loca-
ções, salvo justificativa técnica adequadamente exposta, devem 
possuir margem de aceitabilidade que não eliminem de forma 
injustificada as opções de mercado.

Diante dos riscos que aqui parecem ocorrer, há de se requi-
sitar as justificativas técnicas da Administração para tanto.

Ante o exposto, recebo a matéria como Exame Prévio de 
Edital e determino à Prefeitura Municipal de Amparo, no uso 
do poder que me confere o parágrafo único do artigo 221 do 
RITCESP, que apresente neste Tribunal de Contas, mediante 
inserção no processo eletrônico, no prazo de 48 horas a contar 
da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, uma 
cópia do edital ora em referência, acompanhada de documen-
tos que lhe sejam acessórios, para o exame previsto no § 2º do 
artigo 113 da Lei nº 8.666/93.

Determino, outrossim, agora com fundamento no parágrafo 
único, nº 10, do artigo 53 do RITCESP, que o correspondente 
procedimento licitatório seja sustado de imediato e assim per-
maneça até que se profira decisão final sobre o caso.

E notifico a Prefeitura Municipal de Amparo para que, neste 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tome conhecimento dos 
termos da representação e apresente justificativas e esclareci-
mentos que entenda necessários ao caso.

Publique-se e cumpra-se.
PROCESSO: 00023360.989.21-4. REPRESENTANTE: B & 

S GESTAO PUBLICA S/S LTDA (CNPJ 04.296.777/0001-04) 
ADVOGADO: VANDERLEI ISAEL BIAZINI (OAB/SP 342.440). 
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE 
(CNPJ 44.882.637/0001-24). INTERESSADO(A): VANDERLEI 
ISAEL BIAZINI (CPF ...548-00). ASSUNTO: Representação visan-
do ao Exame Prévio do Edital nº 48/2021 da Tomada de Preços 
nº 07/2021, Processo nº 66/2021, da Prefeitura Municipal de 
Ouro Verde, tendo por objeto a contratação de empresa espe-
cializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de 
assessoria, consultoria na área educacional nas áreas jurídica 
e administrativa, conforme a seguir descrito: assessoramento 
e consultoria ao Órgão responsável pela educação municipal, 
disponibilizados de forma continuada, compreendendo orien-
tações técnicas necessárias ao bom andamento das atividades 
educacionais, a serem desenvolvidos mediante consulta pré-
via sobre casos concretos, e mediante a disponibilização dos 
serviços profissionais pela Contratada, por todos os meios de 
comunicação, quer prestado nas dependências da mesma, quer 
mediante comparecimento "in loco" da sua equipe de trabalho 
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