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para o Departamento de Obras do Município CONTRATANTE,

execução da reforma da Centro de Lazer da Conjunta Hab
tacional Reynaldo Trovo - Cohab [localizado na Rua Angelo
Cristante n? 0976, Bairro São José, Mirassol; compreenden-
do o fornecimento de todo material empregado, equipamentos,
mav-de-ebra, serviços complementares e outras. Vigência: 480
(cento é ifenta) dias, Exercicio: 2015. INSTRUÇÃO POR: UR-08,

PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00010029.989,15-8,
Pior: OBO1D029.599.45-9.
Contratanto: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAIRASSOL (CNPJ

46,612.03210001-49). Advogado; JULIANA MORAIS BECHUATE

FOCHI (OAB/SP 266.142). CONTRATADO(A); À RODRIGUES &

R. 1. 6. RODRIGUES LTDA (CNPJ 10.693.967/0001-50). Assunto:
EDITAL nº 043/2015 (Processo LICITAÇÃO: Tomada de Preços
8º OVIROTS, CONTRATO nº 115 de 26/08/2015, Objeto: reforma
do Centro de Lazer do Conjunto Habitacional, Regmaldo Tovo
7 Cohab [ localizado na Ruá Angelo Cristante, 976, Baimo São
José, Mitassol, compreendendo o fomecimenta de tado o mate-
ral empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços com-
plementares e outros, conforme previsto no Anexo ! da Edital.
Vigência: 180 dias apés Qrdem de Info dos Serviços. Exerci

2015, INSTRUÇÃO POR;UR08.
PROCESSO PRINCIPAL: 9338.989.15-5,

Vistos
1. Em faco das manifestações dos órgãos técnicos e opi-

nativos, TC-00009338.989,15-5 - Evento nº 53, assino aos
responsáveis e demais interessados o prazo de 15 (quinze)

dias, contadosa partir da data de publicação, para que tomem
conhecimento de toda à instrução e apresente justificativas,
dacumentos e contrarazões, nos termas e para os efeitos do

inclãa XI, do artigo 2º d Lei Complementar nº 708/93,
2. do CARTÓRIO para publicar & notificar à todos as res-

ponsáveis é interessados, via sitema, escarecendo-os que por
se tratar este de um procedimento eletrônico, na conformidade
da Resolução 01/2011, à integra cópias das manifestações dos
degãos deste Tribuna] é demais documentos que compõem os
autos poderão ser obiidos, mediante regular cadastramento, no
referida sistema de Processo Eletrónico — e-FCESP, na página
weatce spgar, devendo assim efetuar o acompanhamento
do processa.

3, Ofice-se am S7 ost Ri

Publique-se.
Proc: ODODSGOO.S89.19-8.

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI (CNPJ
06.289,000/0001-30), Advogado: LUCAS RAFAEL NASCIMENTO

(OABISP 264.968). Assunto: Contas de Câmara - Exercício de
2019, Exercicio: 2099, INSTRUÇÃO POR: DF-0B.

Vistos,

Trata-se da prestação de contas da administração financei-
fa e orçamentária da Cómara do Munkípio de Barderi relativas
ag exercido de 2019, Diante do apurado pela 6º Diretoria de
Fiscalização! DF-8 e nos temos da artigo 29 da Lei Comple-
mentar nº 709/93, assino 30 responsável pelas cantas em
exame, Fábio Luiz da Silva Rhormens, o práza de 45 (quinze)
dias para que conheça dos autos, conforme o Relatório de
Fiscalização constante no evento (9, apresentando o que for
de seu interesse

Publique-se e Notfique-se por via da Sistema Eletrônico, de
conformidade com a Resolução nº 0142071, a fntegra das niani-
festaçães que complem O presente processo poderá ser obtida,
mediante regular cadastramento e habitação, no Sistema de
Processo Elstrônica (e-TCESP). no site Wives sp,gombr,

Proc: BODAS 389.188,
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAUEISTA

(CPI 64,514,381/0001-51). INTERESSADO(A): SERGIO FOR-
NASIER (CPF 257.937.688-74). Assunto: Contas de Prefeitura

= Exercicio de 2019, Exercicio; 2018. INSTRUÇÃO POR: Ui
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 0U054579,989.19-5.

Vistos,
Jcatasso da prestação de contas da axdminstração finan-

eira é orçamentária da Prefeitura do Municipio de Pedrinhas
Paulista, relativas aa exercício de 2019, Dlante do apurado pela
Unidade Regional de Presidente Prudente/ UR-05 é nos termos
do artigo 29 da Lei Complementar nº 709493, assino o respoe-
sável pelas contas em exame, Sergfo Fomasie, o prazo de 15

quinze) dias para que conheça dos autos, conforme a Relatório
de Fiscalização constante no evento 55, apresentando o que for
de seu interesse

Publique-se e Notfique-se por via da Sistema Eletrônico, de
conformidade com a Resolução nº 01/2014, a negra das man.
festações que compõem o presente processo poderá ser obtida,
mediante regular cadastramento o habilitação, no Sistema de
Process Eletxánico (e-TCESP), no site ssrecice sp.our

Proc. DOD04465.989,16-2,
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASTAO VIDIGAL

(CNE 45.660.602/0001-03), Advogado: IDELAINE APARECIDA
NEGRI DA SILVA (OABASP 190.955), Assunto: Contas de Pre-
feitura Exercicio de 2019, Exercicio; 2059 INSTRUÇÃO POR:

URI.
Vistos,
Trata-se sa prestação de contas ca administração financei-

ta e orçamentária da Prefeitura do Munlcpio de Gastão
selathvas aa exercício de 2019, Diante do apurado pela Unidade
Regional de Araçatuba/UR-0A e nas termos do artigo 29 da Lei

Complementar nº 709/93, assino ao responsável pelas contas
em exame, Roberto Carlos da Sia Breseghelio, o prazo de 15

(quinze) dias para que conheça dos autos, conforme o Refatério
de Fiscalização constante no evento 65, apresentando o que for
de seu interesse,

Publique-se e Notifique-se por via da Sistema Eletrônico, de
conformídasie com a Resolução nº 142074, à fntegra das mani-
festaçães que compõem o presente procasso podetá ser obtida,
mediante regular cadastramento e habilitação, no Sistema de
Processo Eleixônico (e-TCESP), no site wortce.sp god.

Proc 00002309.989.143,
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD CAETA-

NO BO SUL (CNP) 59.307,595/0001-75]. Advogado: (DAB/
SP 50,460) / ALAN FRAZATT] SILVA (OAB/SP 234.514).

CONTRATADO(A): TETO CONSTRUTORA S/A (CNP]
13:834,156/0001-35). INTERESSADO(A): PAULO NUNES PINBEI-

RO (CPF 077.484,775-15). Assunto: Edital Nº 04/2013, Contrato
Nº 085/2014 tendo como abjeto a contratação de Empresa de
Engenhatia paia reforma e ampliação é adequação do estádio
Anacleto Campanelia, com a constiução do centra de treina-
mento de seleções, nos padiões intemationais de atendimento
estabelecidos pela FIFA.Vigência:5meses. Exercícia: 2014.
INSTRUÇÃO POR; DF-D2. PROCESSO PRINCIPAL; 4182.089.13-

7, PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): OU006343.989,14-3,
Wo0I7ABA 29181.

Prot; 00U0634,980,14-3,
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD CAETA-

NO DO SUL (CNPJ 59,207.595/0001-78). Advogado: (OAB
SP 50.460) / ALLAN FRAZATTI SILVA (OABISP 234.514),
CONTRATADO(A): TETO CONSTRUTORA S/A (CNPÍ
13,034,156/0801-35). INTERESSADO(A): PAULO NUNES PINHEI-

RO (CPE 077.484,775-15), Assunto; 1º Termo de Aditamento Nº
27V2014, tenda como finalidade o acréscimo de R$ 368.269,43
 prortogação do contrato por 12 meses.Vigência: 1/12/14 a
30/13/2015, Exerclcio: 2014. INSTRUÇÃO POR: DF-G2. PROCES-
SO PRINCIPAL: 3309,989.14-

Proc: 00017484,080,18-3,
Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETA-

NO DO SUL (CNPJ 59.307,595/0001-75), Advogado: (OAB/
SP 50.660) / ALLAN FRAZATT! SUMA (OABISP 234.514),
CONTRATADO(A): TETO CONSTRUTORA S/A (CNES

13,034,155/0001-35), INTERESSADO(A): PAULO NUMES
PINHEIRO (CPF 077,884.775-15). Assunto: PROCESSO 1.º

nor Prefeito de Mirassol.

Diário Oficial Poder Legislativo

100.188/2013, 2º Termo de Rescisão amigável nº 132/2016.
Termo de rescisão amigável nº 132/2016, ao contrato para
reforma, ampliação é adeguação elo Estádio Anacleto Campa-
nela, conforme contrato n.º 95/2014, Exercclo: 2036, INSTRU-
CÃO POR:DE0Z. PROCESSO PRINCIPAL: 3309.989.14-3.

Vistos,

1. Em atenção ao pedido insculpido no expediente em
epigrafe (evento 230 7C3309.989.1453 e dependentes), assino
sos responsáveis é demais interessados o praza de 10 (dez)
alias para que tomem conhecimento de todaàinstrução e apre-
sentem jusificavas, documentos e contrarrazões nos termos e
para os efeitos da íntiso XI, do artigo 2º da Lei Complementar
se JOS,

2 Ao CARTÓRIO para publicar é notificar a todos os res.
ponsáveis e interessados, via sistema, esclatecendo-os que par
Je tratar este de um procedimento eletrônica, na conformidade
da Resolução 01/2011, à intagra cópias das manifestações dos
ômãos deste Trbumal e demais documentos que compgem os
autos poderão ser obtidas, mediante secular cadastramento, no
referido Sistema de Processo Eletrênico — e-TCESE ma página
wwrmcespagovr, devendo assim efetuar o acompanhamento

do processo,
Publique-se.
Proc: 0001BB13.988.19-1.
Contratante: PREFEINURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

ÚCNPI 45.279.635/0001-08), Advogado: RENZO SIGNORETT
CROCI (OAB/SP 319.593), CONTRATADO(A):

NHARIA E CONSTRUCÕES LTDA [CNPJ 08.806.914/0001-
56), INTERESSADO(A): SAULO PEDROSO DE SOUZA (CPF

304.202.308-74), Astvogardo: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ
E SOUZA (OABISP 109.013) £ AGATHA ATVES DE ARAUJO

[DABISP 458.502). EDSON RICARDO MUNGO PISSULIN (CPF

169.760.148-02), Assunto: Edital de Licitação Hiº 32105118
- Concorrência Pública Nº 023/18 - ARP Nº 188/99 - Objeto:
Registia de preços para eventual prestação de senviços gerais
de manutenção preventiva, coretiva, reparações, adaptaçõesemodificações em prédios próprios, locados e/ou conveniados,
com forecimento de materiais de primeira linha e mão de
sibra especializada, ao uso da Secretaria de Obras Públicas de
fura parcelada, por um periodo de 12 (doze) meses. Exec

2039, INSTRUÇÃO POR: UR-03, PROCESSO(S) DEPENDENTES(S):

OOIS755. 98,191.
Proc 00019755.989.194.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

(CNP 45.279.535/0001-08), Avogado: RENZO SIGNORETTI

CROCI (OABISP 349.593). CONTRATADO(S): SOLOVIA ENGE-

NHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNP3 08.806.974/0001-
56), INTERESSADO(A): SAULO PEDROSO DE SOUZA (CPF

304,202.308-74), Asivogado: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ
E SOUZA (OABISP 109.013) / AGATHA ALVES DE ARAUJO

(DABISP 418.902), EDSON RICARDO HUNGO PISSULIN (CPF

069.260.148-02]. Assunto: ARP- nº FBBH9 de 04/04/2018 -
Para eventual prestação de serviços gerais de manutenção
prevemiva, conetív, reparações, adaptações e modificações em
prédios próprios, locados efou conveniados, com fomecimento
e materiais de primeiro linha » mão de obra especializada, ao
uso da Secretaria de Obras Públicas,deforma por
um perfodo de 12 (doze) meses, Exercício; 2019, INSTRUÇÃO
POR: UR-03, PROCESSO PRINCIPAL: 18813.989.19-1.

Vistos
Tratam-se de pedidos de dilação de prazo requeridas nos

Esentos 75 e 71, respectivamente, dos processos em epigrafe,
pelo Senhor Saulo Pedroso de Souza,

Compulsando as autos, veríico que a Contratada não fora
notificada, razão pela qual, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, assino aos responsáveis, à
Contratado, à Contratante e aos demais Interessados, o prazo
de 20 (vinte) dias, para que tomem conhecimento do contido
nos autos e apresentem as alegações que otem de interesse,
nos termas do artigo 2º, inciso Xl Lei Complementar nº
Tosa,

Nesse sentido, mencionados requerimentos restam preju-
dlicados,

Publique-so à notifique-sa, via sisterna, esclarecendo que,
por se tratar de procedimento eletrônico,na conformidade da
Resolução nº DI/201%, a Íntegra das manifestações dos drgãos
deste Tribunal e demais documentos que compõem osatos
poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no aludi-
dl Sistema de Processo Elettâico — e-TCESP, na página https
mentce spend

21708,969,19.,
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS (CHE

45.137.444/0001-74), ORGANIZ, SOC, CIVIL: ASSOCIAÇÃO

DO HOSPITAL DE AGUDOS (CNPJ 43.138,320/0007-15).
RESPONSÁVEL IS): ALTAIR FRANCISCO SILVA (PREFEITO). Aio-

gado: JOSE ROBERTO MOREIRA DE AZEVEDO JUNIOR (OAB
SP 202.687) / ALEXANDRE MASSARANA DA COSTA (OAB/
SP 271.883), MIGUEL SIMÕES (PROVEDOR DA 05C), Assunto:
Processo nº 3224/2019, Termo de Fomento nº 36/2019, de
%40TR019, Objeto; Estabeleçer as obrigações que existem
entre à Associação do Hospital de Agudos é o Município de
“Agudos para atender todos os pacientes oriundos da Unidade
de Pranto Atendimento - UPA e recepçãoeacompanhamento
dios recém-nascidos na Associação. Exercício; 2042, INSTRUÇÃO
POR: UR-02, PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): D0022705.985.19-
1.000H1281,989.20:2,

Proc; U0022706.969,18-4,
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS (CP)

45.137.448/0001-74), ORGANIZ. SO€. CIVIL: ASSOCIAÇÃO
DO HOSPITAL DE AGUDOS (CHPI 43,138.320/0001-15).

RESPONSÁVELAS): ALTAIR FRANCISCO SILVA (PREFEITO),
MIGUEL SIMÕES (PROVEDOR DA OSC), Assunto: Termo de

Fomento 36 de 11/07/2019. Processo Origem: 3224/2018, Exer-

cido: 2019, INSTRUÇÃO POR: UR-IZ, PROCESSO PRINCIPAL:

24708.989:19.9,
Proc; 00011281,989.20-2,
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS (CP!

46.137.444/0001-74). ORGANIZ. SOC. CIVIL: ASSOCIAÇÃO
DO HOSPITAL DE AGUDOS (CNPJ 3.138.320/0001-15),

RESPONSÁVELHIS): ALTAIR FRANCISCO SILVA (PREFEITO),
MIGUEL SIMÕES (PROVEDOR DA OSC), Assunto: TERMO DE
FOMENTO nº 36 de 11/07/2019, PROCESSO nº (ORIGEM:
3224/2019, Vigência: 01/07/2019 a 30/06/2020. FONTE DE
RECURSOS: Municipal. Exercício: 2020. INSTRUÇÃO POR:

UR-02, PROCESSO PRINCIPAL 21708.089,19-9,
Vistos,
Em faca do apurado pala Fiscalização desta E. Corte, assino

aos responsáveis e demais interessados, nos temos e para
os efeitos do inciso XU, do artigo 2º da [ei Complementar nº
709/93, o praza de 15 (gvinze) dias para que tomem conhe-
cimento de toda à insitução e spresentem documentos ou
alegações de interesse,

Ao CARTÓRIO para publcar o notificar a todos os respon-
sáveis € interessados, também via sistema, esclarecendo-os
que por se tratar este de um procedimento eletrônico, na
conformidade da Resolução 01/2051, a Integra e cópias das
manifestações dos Grgãos deste rua e camas documentos
que compõem as astos poderão ser obtidos, mediante regular
cadastramento, no referido Sistema de Processo Eletrânico —

E-TCESP. na página Wuntresp gov devendo assim efetuar o
acompanhamento do processo,

Publique-se.
Proc. 0002442.088.182.
Órgão: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO

= METRO (CNPJ 62.070.362/0001-06). Advogado: EDUARDO
LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 106.013) / MARCIA
BETÂNIA LIZARELIS LOURENCO (OAB/SP 123.387) / CARLOS

ALBERTO CANCIAN (OAB/SP 23,687) / MARCELO KARAM

DELBIM (OABISP 257.461) / TADEU ALVAREZ TELES (OAB/SP

302.322) / JULIANA TSIZURU MIASHIRO [OABISP 305.045) /
VIRICIO VOLPI GOMES (DABISP 305.383], INTERESSADO(A):
PAULO MENEZES DE FIGUEIREDO [CPF 004.236.568-64). JOSE
CARLOS BAPTISTA DO NASCIMENTO (CPF 852,932.588-20),

Assunto: Balanço Gera] - Contas do Exerccia de 2018, Exercicio:
2018. INSTRUÇÃO POR: DF-03, Intecressados: Tadeu Alvares
Teles - OABISP nº 302.322. Marcelo Xaran Delbim - OAB/SP

1925746],
Vistos.
Defiro a pedido de prorrogação de prazo par mais 20.

(vinte) dias, nos termos requerídos no evento-60,
Publique-se e nofifique-se via sistema esclarecendo que

por sa tratar de procedimento eletrônico, na conibemidade da
Resolução 03/2031 a integra das manifestações dos órgãos
deste Tribunal e cemais documeritos que compdem 05 altos
poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no tefe-
rido Sistema de Processo Eletrênico - e-TCESP, na pag. we,
tcespagoubr,

DESPACHOS DO CONSELHEIRO RENATO
MARTINS COSTA

PROCESSO: 00D)4546.929.20-3 INTERESSADOS: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE AGUAI ADVOGADO: JACQUELINE MELO
DE SOLTA (OABISP 249.152) JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE

ARAUJO ASSUNTO; ACOMPSNHAMENTO ESPECIAL - COVID-18
EXERCÍCIO: 2020 INSTRUÇÃO POR: UR-19 PROCESSO PRINCI-

PAIS 2720,989,20-1 Dos apontamentos feitos pela Fiscalização
na Relatório de Acompanhamento Especial - COM — referente
aa mês de Meiol2020 (evento 16.5), dou cência aos interes.
Sados acima nomeados e alerto-os pata à regularização das
telhas apontadas, sob pena de aplicaçãodemulta por descum-
primento das Leis Federais nº 13.978/20enº 12527411, bem
como sta Lel Complementar Federal nº 301/2000, alterada pela
Lei Complementar Federal nº 131/2008,no casa dk falta de
providências ou reincidência. O conteúdo deste despacho não
implica abertura do contraditório ou a necessidade de apresen-
tação de justificativas, porquanto a Fiscalização trará notícias
da regularização ou não das flhas ora ocarddas,

Publique-se,
PROCESSO: DO014546.989.20-3 INTERESSADOS; PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE AGUAÍ ADVOGADO: JACQUELINE MELO DE
SOUZA [OABISP 249.152) JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE ARAU-

JO ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO ESPECIAL-COVIDAS EXER-
CÍcIO: 2020 INSTRUÇÃO POR: UR-19 PROCESSO PRINCIPAL:

720,989,20-1 Dos apontamentos feitos pela Fiscalização no
Relatório de Acompanhamento Especial - COVID — referente aa
mês de Maial2020 (evento 16.05), dou ciência aos Interessados
acima nomeados e alerto-s para a regularização das falhas
apontadas, sob pena de aplicação de multa por descurprimen-

to as Les Fedlerale nº 13.979/20 e nº 12.5Z2111, bem como da
Lei Complementar Federal nº 101/2000, alterada pelaLi Com-
plementar Federal nº 134/2009, no caso de fata de providên-
Rs vu rd,O cotedo ds dspaçho não impico
aberura do contraditório

ou a de

uiitvs gone a Paiaçã trará note do regula-
fização ou não das falhas ocorridas, infusive da adequação dos
atos alinnistrativos relacionados ao enfrentamento da pan-
demia, no prazo solicitado pela interessada, conforme petição
constante do eventa nº 22.01. Ao Cartório para providenciar A

segui retome à UR-19, para prosseguimento da instrução.
Publique-se.
Processo TC-15820.989,20-0 Representante: DORIVAL STU-

GINSK JUNIOR Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO HORIZONTE Assunto: Edital da Pregão Eletrônico nº
014/2020, tenda por objeta a aquisição de veículos de passeio,
pick up e trator cortador de gramas. Dorival Stuglsk Jum
com Cédula de Identidade nº 13915970 e Titulo Eleitoral
019087240116, fmpugnau termos do eeital do Pregão Eletrô»

nica nº 014/2020, certame promovido pela Prefeitura Municipal
de Novo Horizonte com propósito de adquirir veiculos de
passeto, picketps e trator cortador de gramas, Afimou que, nã
descrição do item 7, há exigências técnicas Ilegais e restritas,
como no caso de “tanque de combustivel não Inferior a 18,5
fts, velocidade à ré de 7 kmih, medidas de pneus traseiros
22x40410 » dianteiros 13x6,6-6, com largura de corte de 122
cm, só atendidas pela marca “HUSQVARNAS, Além disso,
questionou a necessidade de apresentação do certificado de
capacidade técnica expedido pelo fabricante em nome da
lcitanto, em descompassa cam a Súmula nº 17 deste Tribunal.
Requereu, por fim, a procedência do pedido para que seja
declarado nulo o em atacado, determinando-se a republicação
do edital. niial devidamente instruída com a documentação
prevista no Regimento Interno desta Corte, incluindo o insiru-
mento convocatório, que prevê a entrega dos envelopes para
a próximo dia 29 de junho, às ShDO. O detalhamento alongado
res caractesisticas do bem, se não justificado, pode recair na
proibição da & 5º, doart. 7º da Lei nº &.666/93,
"& vedada a realização de licitação cujo objet
serviços sem similvidade ou de marcas, características e espe
ciicações exclusivas, salvo nos casos em que for temicamente
justificável, ou ainda quando o fomecimento de tais materiais
& senviças for feito sob a regime de administração contratada,
previsto é discriminado no ato convocatório”, Sob a óptica
lg referido dispositivo legal, não apenas a item recfamado,
mas todo o objeto, deverá ser devidamente motivado pela
autoridade competente À certificação pretenda não & usual é
possivelmente não encuntra ampara na legislação de regência,
razão pela qual reputa plausível o pedido de patalização da
licitação para evitar Jesão irreversível à ordem legal, Consido-
rada a Inviabifidade de submeter 3 matéria oportunamente da
exame do E. Plenário deste Tábunal, CONCEDOaliminar pata o
fim de ordenara paralisação do Pregão Eletrônico nº O14/2020,
da Prefeitura Municipal de Novo Horizonta, determianso o

processamento da incial ob o ita do Exame Prévia de Edital,
Assim sendo, assino à autoridade competente  praza de 48
(quarenta e oito) horas, para que tome conhecimento da repro-
sentação, encaminhando cópia integraldo instrumento came
vocatério e eventuais justificativas de interesse a propásito de
todos os aspectos consignados neste despacho, Apresentados

os esclarecimentos ou decora o prazo sem ação da interes.
sada, manifeste-se a Assessana Técnica e dê-se vista ao é MPC,
retornando por SDG, Ho Cartório para providência.

Publique-se.
PROCESSO: 00016875.989.20-4 REPRESENTAN-

TE: RUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNP)

08,528,442/0001-17) ADVOGADO: LUIS HENRIQUE GARCIA
(DABISP 322.822) REPRESENTADO!

DE TABORO DA SERRA (CNPJ 46.523.122/0001-634 ASSUNTO:

Representação contra 6 edital da Pregão Eletrônico nº 34/2020
Tançado pela Prefeitura de Taboão da Serra, objetivando o
Registro de Preço para a Aquisição de kit alimentação - COVID-
18. EXERCÍCIO: 2020 INSTRUÇÃO POR: DE-O5 Nutricionafe
Comércio de Alimentos Ltda, Sodiadade empresária Instrita
no CPI sob o nº 08.528.442/0001-17 « por seu advogado
constituido, impugnau termos do ela] do Pregão Eleztónico

Tê E-034/2020, certame promovido pola Prefeitura Munikigat
de Taboão da Serra com propósito de registrar preços de kit
alimentação — CO4ID-19. Em suma, afirmou que a descrição do
item 40 fachocolatado em pô) direciona direts ou indiretamente
o resultado da certame, já que os requisitos elencados não
são preenchidos pela maior parte das empresas fornecedoras
do segmento, conforme longa pesquisa de mercado, De outra
parte suscitou contradição au erro materialno Anexo, tendo
em vista que no primeiro quadro consta a necessidade de

sábado, 27 de junho de 2020

inclusão de duas latas de sardinha de
que no segntio quadro, telativo aos epEtnáidio
inclasão de um pacnte ce fá de milho
à formulação das prapostas, Acrescentã
sistema, o Pregoetto encaminhou informação
que o itera à ses contratado no kit era
não o fubá de milho”, todavia quanto
sardinha à respasta se mitol a “cotar Is
grande margem para oferta de qualquer pá

Jagem em lata de 125 gramas, indept

quantidade esperada pela Administração. Requer a concessão
de medida liminar para sustar o andamento da licitação, com
ulterior ratificação do edital. Inicial em termos, devidamente
instruída com a documentação prevista no Regimento Intemo.
desta Corte. No processo de Exame Prévio de Edital, compete
a este Trunal verificar “In afisracto” 2 relação de validade
entre as disposições do alo convocatório e a legislação de
regência, “obrigando-se os órgãos ou entidades da Adminis-
tração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes
que, em função desse exame, lhes farem determinadas” (c£ 5
2º, do am 113 da Lel nº 8656/95). Para tanto e considerada
essa hipótese de intervenção do Controls Extemo, verdadeira
exceçãoà regra geral de fiscalização *a posteriori” das atos
da ão

— dal porque o fito pa forma da
nosso Regimento — a processamento ts representação nos mol-
des do citada dispositivo legal impede a valoração de alegações
que demandem regular instrução probatória. Exatamente por
Jeso que a matéria de fato na qual se subsumem a disponibi-
Tidade de produtos é outras condições de oferta possivelmente
existentes ng mercado, toma-se suscetível de apreciação

no rito abreviado do Exame Prévio de Edital, Não obstante e
vesificanda a documento colacionado pela representante, pude
observar que as questões suscitadas já foram respondidas pelo
Pregoeiro. Ho caso do item 10, foi consignada a aceitação
espressa de produto com variação de paso de 10% para mais
ou para menos. Além disso, restau esclarecida a previsão de

se considerar o item “sardinha”, segundo o padrão e sem.

qualnuer especificação que restringisse ou direcionasse o pro-
duto para indevida preferência de marca, Por fim, consiga que
tantoqinstrumento convocatório camo demais atos praticados
na condução do certame serão fiscalizadas navia ardinária,
segundo a disposto nas Instruções vigentes deste Tribunal, Ants
& Exposto e delimitado pela teor das impugnações, INDEFIRO

a pedido de suspansão liminar do processa ctetêrio e nego o
procassamento da inicial sob o rito do Exame Prévio de Edital,
deteminando o arquivamento do processo. o Cartório,para

ciência zo d. Ministério Público de Contas e intimação do repre-
sentanteerepresentada,

Publique-se,

DESPACHOS DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE
CASTRO MORAES

DESPACHOS DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO

a Kit”, prejudicando

ORAES

ProciTC5077.988.19-à.InteressadaCâmara Municipal de
Card vel Jucelino de Souza Porlodo:01.01.2018 a

31,12.2018.Ascunto:Contas do exercido de 2019.0 processa
TC-5077.889.19-2, trata da prestação anusl de contas da

Câmara Municipal de Cardoso, relativas ao exercício de 2019.
Tendo em vista as conclusões constantas no relatório de fisca-
Ização elaborado pela Unidade Regional de Fernandópolis —

URI, eventa nº 12, é o que dispõe o art. 29 da LC-709/93, cc,art 134 do Regimento Intemo deste Tábenal, fica noilficado
o responsável acima referido, para que tome conhecimento dos
termos do relatónio da Fiscalização &, observado o prazo de 15

fauize) dias, apresente as alegaçães que entender portinentas,
Publiquese.

ProciTC-3259.989,19-2.Interessada:Fundação Sabesp
de Seguridade Socia] - SABESPREM.Vinculação:Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — SABESP.

Dirigente:Walter Sigollo Periado:01.01.2019 a 21.04.2019,
25.04.2018 à 18.08.2019 e 02.09.2019 a 31.12.2019.
Dirigente:Cêsas Soares Barbosa, Período:22.04.2018 a

24.08.2019 e 19.08.2018 a 01.09.2019 Matéria em exames
Balança Geral — Contas do exertícia de 2019,0 processa
6:3259.089.18-2, trata da prestação anual de contas da Fun

adução Sabesp de Seguridade Social - SABESPREV, relativas ao
exercício de 2015.Tendo em vista as condusões constantes no
relatório de fiscalização elaboradopela 7º Diretoria de Fiscaliza-
são, evento nº 26, e q que dispõeàart. 29 da LC-J09/93, cc. a
art. 194 do Regimento Intema deste Tribunal, ficam notificados
os responsáveis acima referidos para que (amem conhecimento
dos termos da relatório da Fiscalização e, observado o prazo
de 15 (auínze) dias, apresentem as alegações que entender
pertinentes,

Publique-se,
ProciTC-515+.989.19-1 Interessada:Câmara Muni-

cipal de Ipeúna Responsável:ademir Augusta Pazetto.Perfo-
dlos09,01.2019 a 31.12,2019,ProcuradorD. Bruno Urquiza
Salvinã, (ABISP nº 275.109) Assunto:Contas do exercício de
209.0 processo TC-5151.989.19-1, trata da prestação anual de
contas da Câmara Municipal de Ipeina, relativas am exerdtio
de 2019.Tendo em vista as conclusões constantes no relatório
de fiscalização elaborado pela Unidade Regional de Araras
VR“, evento nº 16, e 0 que dispõe 0 ari, 29 da LC-709/93, cc.
o art. 184 do Regimento Interno deste Tribunal, fica notificado
o responsável acima referido, para que tome conhecimento dos
termos da relatório da Fiscalização e, obsenaido a prara de 15

guinae) dias, apresente as alegaçães que entender pertinentes,
Publiquase,
ProciTC-2155.989.18-9 (Consolidado). rgão:Fundação

Centro de Atendimento Socloedtcalivo ao Adolescen-
te— Fundação CASA .Ditigente:Mtárcio Fernando Elias Rosa,
Responsável à ápoca.Pertado:01/01 2 31/52/2018.Atual
Respentável:Paulo Dimas Debellis Marcaretti, Secretário da

Justiça e Cidadania, respondendo pefo expediente da Fundação,
Bllio de Clentilcação:Certidão — Evento 26.3.Matéria em
sxameBalanço Geral Consolidado — Contas dlo exercício de

248 Unidades Administrativas com Apontamentos de inegu-
feridades,

ProcTC3157.989.18-7,Órgã0: FUNDAÇÃO CENTRO
DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AQ ADOLESCEN-
TE - FUNDAÇÃO CASA (CNPI 44,480.283/0001-91) Sede).

ResponsáveliMárcio Fernando Elias Rosa.Perigdo:01/0%
à 31122018.0fício de Cientificação:Ceriidão - Evento

191.Assunto:Balanço Geral Contas da Exercleio de 2018,
ProCTC3158.988,18-5,Órgão; FUNDAÇÃO CASA- DIVISAO

REGIONAL METROPOLITANA = DRM 1 - FRANCO DA ROCHA
(CHPJ 44.480.283/0037-00),Responsávels.Magal Raineto (Die-
ora de Divisão). Pariodos:01/01/18 a 05/0818 e 05/09/18 a
3MT2 Antonio Augusto de Olvela (Dletor Acjunto) estdo:06/08/18 a 04/09/1B.Ofcios de Cientificação

fizados Assunto:Balanço Geral - Contas da Exer
ProciTC-3163.989.18-9, Órgão: FUNDAÇÃO CASA - DIVt-

SAO REGIONAL NORTE - DRN - RIBEIRAO PRETO (CNP)
44.480.283/0009-49).Rosponsáveis:João Rafael] Mião
Ibiretor de Divisão) Periodo;01/01 a 01/07/2018 e 22/07 a
31/12/20)8.Thlago lasé Fernandes (Diretor Adjunto).Perlo-

do; G2/07 a 21/07/2018.Oftelos de Ciantficação:Evento
1E.2,.Assunto:Belanço Geral - Contas do Exercfeio de 2018.

ProcTC-3164.989.18-8. Órgão: FUNDACAO CASA - DIVISAO.
REGIONAL CENTRAL VALE DO PARAIBA - DRCV + JACAREI

(CNPI 45,480,283/0086-80) ResponsáveisManky Moura, eloONZOIS à 16/02/2018 é 07/0312018 a 31/12/2018. Fábio

Rocha de Castro. Pesfoda:15/02/2018 a 06/03/2018.0fícios de

p que indagado viaVER


