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Penso assim, seja porque os efeitos tanto da declaração 
de inidoneidade como também do impedimento encontram-se 
em consonância com a Súmula 51, seja porque não há menção 
expressa à proibição da participação de empresas em recupera-
ção judicial naquele subitem, como indicado.

Sob esta perspectiva, espera-se que a Administração, ao 
apreciar os documentos habilitatórios, possibilite a participação 
de eventuais licitantes que estejam em recuperação judicial, nos 
termos do Enunciado Sumular nº 50 (Em procedimento licitató-
rio, não pode a Administração impedir a participação de empre-
sas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser 
exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano 
de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos 
de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital).

Ante o exposto, indefiro o pedido, mas advirto que esta 
conclusão não significa que a matéria deixará de ser apreciada 
no futuro, pela fiscalização da Casa, caso seja efetivamente 
firmado o contrato, nos termos do disposto no caput do artigo 
113 da Lei de Licitações.

Publique-se.
Ao Cartório para cumprir e dar ciência do fato à Prefeitura 

de Itanhaém, bem como ao Ministério Público de Contas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
 DESPACHO PROFERIDO PELO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 
JOSUÉ ROMERO
PROCESSO: 00009732.989.17-3. REPRESENTAN-

TE: MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA (CPF 277.830.618-85). 
REPRESENTADO(A): FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 
- FURP (CNPJ 43.640.754/0001-19). RESPONSÁVEIS: DUR-
VAL DE MORAES JUNIOR, SUPERINTENDENTE; LUIS RICARDO 
STRABELLI, GERENTE GERAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
E FINANCEIRA. ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNI-
CO) Nº 0184/2016. FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPU-
LAR. PROCESSO Nº 84310. OFERTA DE COMPRA (OC) N0 
0911010904520170C00345. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO COM A OPERACIONALlZAÇÃO E O DESENVOL-
VIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PARA O FORNECIMEN-
TO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EMPREGADOS, CRIANÇAS 
DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL - CCI, JOVENS DOS 
PROGRAMAS SOCIAIS, ESTAGIÁRIOS, VISITANTES E TERCEI-
ROS CONTRATADOS OU EVENTUAIS, ASSEGURANDO UMA 
ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-
-SANITÁRIAS ADEQUADAS. EXERCÍCIO: 2017.

Trata-se de representação intentada por Maria José Vieira 
da Costa contra o edital do Pregão Eletrônico nº 184/2016 da 
Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - 
FURP, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação 
de serviços de nutrição e alimentação com a operacionalização 
e o desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimen-
to de refeições destinadas a empregados, crianças do Centro 
de Convivência Infantil – CCI, jovens dos programas sociais, 
estagiários, visitantes e terceiros contratados ou eventuais, 
assegurando uma alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas.

Em breve síntese, insurge-se a representante contra o 
seguinte: 

(i) pelos itens 8 e 8.1 do edital, a micro e a pequena empre-
sa não poderá aplicar os benefícios decorrentes do seu regime 
tributário diferenciado em sua proposta e, caso vencedora, 
deverá requerer sua exclusão do Simples Nacional até o último 
dia do mês subsequente àquele em que celebrado o contrato;

(ii) o item 1.3.2 do edital requisita comprovação mínima 
de pelo menos 50% dos quantitativos mensais estimados para 
“almoço” e “desjejum”;

(iii) o item 1.3.2 do edital requisita atestado(s) de qualifica-
ção técnica que contenha(m) prazo contratual, datas de início e 
de término, quantidade fornecida no prazo de vigência e média 
diária de refeições e caracterização do bom desempenho do 
licitante;

(iv) o item 1.5 do edital requisita declaração formal do 
licitante acerca da equipe técnica, operacional e administrativa;

(v) o item 1.6 do edital requisita indicação de responsável 
técnico integrante do quadro permanente da licitante;

(vi) a alínea “b.1” do item 1.4 do edital não está em con-
formidade com o art. 78-A do Decreto Federal nº 8.683/2016, 
quanto ao termo de autenticação na Junta Comercial;

(vii) a alínea “c” do item 1.4 do edital requisita memória 
de cálculo dos índices contábeis assinada por profissional devi-
damente habilitado;

(viii) o fornecimento de máquina automática de bebida 
quente deveria ser licitado separadamente;

(ix) os itens 7.15 e 13.12 do termo de referência preveem 
que a contratante poderá reduzir ou aumentar as quantidades 
estimadas por força de dispositivo legal ou por alteração no 
quadro de pessoal ou na relação de trabalho;

(x) o Anexo “C” trata de declaração sobre penalidade 
de impedimento de licitar ou contratar com a Administração 
Pública.

A sessão de entrega das propostas está designada para a 
data de 7/6/2017.

É o relatório.
DECIDO.
Estão apresentados indícios de fatos que sinalizam uma 

possível ameaça aos primados da isonomia e da busca da pro-
posta mais vantajosa, os quais são positivados pelo “caput” do 
art. 3º da Lei 8.666/93.

É o caso do aparente excesso de detalhamento exigido 
na formalização do atestado de qualificação técnica pelo item 
1.3.2 do edital, bem como das espécies de refeição vinculadas 
ao quantitativo mínimo (“almoço e desjejum”), o que poderia 
até mesmo vir a excluir atestados para “almoço e jantar”, ou 
somente para “almoço” ou “jantar”;

Tal questão, por si só, é suficiente para ensejar a suspensão 
cautelar do certame a fim de serem requisitadas as justificativas 
de interesse público da Fundação, por representar ameaça à 
vedação do art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93.

As demais questões serão adequadamente apreciadas ao 
final da instrução desta matéria.

Em face do exposto, recebo a matéria como Exame Prévio 
de Edital, bem como DETERMINO à Origem, 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 publi-
cação desta decisão no Diário Oficial do Estado, uma cópia do 
edital ora em referência, acompanhada de documentos que lhe 
sejam acessórios, para o exame previsto no § 2º do artigo 113 
da Lei Federal nº 8.666/93, ou, alternativamente, que certifique 
a este Tribunal que a cópia do edital acostada aos autos pelo 
Representante corresponde fielmente à integralidade do edital 
original.

DETERMINO também, 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.

Fica ainda a Administração responsável NOTIFICADA para, 
se assim for de seu interesse, apresentar justificativas sobre 
todos os pontos levantados, no mesmo prazo acima fixado, em 
defesa do ato cuja legalidade se vê contestada.

Publique-se, retornando-se ao Gabinete.
Ao Cartório para as devidas providências.

Após, retornem os autos à Unidade Regional de Sorocaba 
para prosseguimento de sua instrução.

PROCESSO: 00006911.989.16-8
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO (CNPJ 

46.634.507/0001-06)
PREFEITO: José Geraldo Garcia
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2017
EXERCÍCIO: 2017
Ciente.
Notifico o responsável para que tome conhecimento do 

relatório da fiscalização (ev.11), que contém os apontamentos 
e resultados verificados no período em exame, advertindo-o de 
que a falta de adoção de medidas corretivas poderá implicar 
na emissão de parecer desfavorável à aprovação das Contas 
anuais.

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

para prosseguimento de sua instrução.
PROCESSO: 00007259.989.17-6
REPRESENTANTE: MARCELO RODRIGUES DIAS (CPF 

160.895.848-51)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI 

(CNPJ 46.523.015/0001-35)
ASSUNTO: Representação contra o edital da Concorrência 

Pública SO nº 003/2017, do tipo menor preço global, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Barueri, destinada ao registro de 
preços para contratação de empresa para eventual realização 
de serviços de reformas, desobstruções, desassoreamento e 
conservação de galerias de águas pluviais e serviços comple-
mentares.

EXERCÍCIO: 2017
Recebo a petição como informação.
À DF-8 para conhecimento e anotações tendo em vista a 

futura instrução do TC-6857.989.16-4.
Em seguida, arquive-se.
Publique-se e encaminhe-se.

 PROCESSO: 00009111.989.17-4
REPRESENTANTE: EBN COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR-

TACAO S/A (CNPJ 21.111.808/0001-16)
ADVOGADO: MARCO FABIO DOMINGUES (OAB/SP 

149.592)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAR-

LOS (CNPJ 45.358.249/0001-01)
RESPONSÁVEL: MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES, SECRETÁ-

RIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ADVOGADOS: MARCELO PALAVÉRI (OAB/SP 114.164), FLA-

VIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889) E OUTROS
ASSUNTO: Representação que visa ao exame prévio do edi-

tal do pregão presencial nº 17/17, do tipo menor preço por lote, 
que tem por objeto o "registro de preços de uniformes escolares 
para atender a Prefeitura do Município de São Carlos, conforme 
especificações do instrumento convocatório e seus anexos".

EXERCÍCIO: 2017
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00009422.989.17-8
Vistos.
No parecer encartado ao evento nº 50, o Ministério Público 

de Contas suscita nova questão de relevância, tendo solicitado 
respostas da Administração aos seguintes quesitos: 

"a) apresentem justificativas técnicas que balizem a esco-
lha dos tecidos em discussão;

b) caso se trate de produto diferenciado e com número 
reduzido de fornecedores, elucidem se existe vantagem técnica 
na escolha dos produtos com as referidas características, se 
comparado àqueles comumente utilizados neste tipo de con-
fecção;

c) justifiquem a especificações de temperatura e tempo da 
prensa para fixação do brasão (aplicação deverá ser em prensa 
térmica a 150° C por 16 segundos), tendo em vista que os 
equipamentos, embora possuam mesma finalidade, podem ter 
configurações diferentes de acordo com o fabricante;

d) esclareça se as gramaturas dos tecidos admitirão varia-
ção ou não, visto que para alguns itens o edital prevê 'grama-
tura mínima' e para outros não (quando da especificação do 
'método de produção' o instrumento traz que 'a tolerância na 
gramatura pode variar 5%'); e

e) esclareça se a pesquisa de preços está de acordo, de 
fato, com os preços de mercado para o produto licitado".

Ante o exposto, NOTIFICO a Prefeitura Municipal de São 
Carlos e o Sr. Mário Luiz Duarte Antunes, Secretário Municipal 
de Fazenda, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
tomem conhecimento do parecer do evento nº 50 do Ministério 
Público de Contas e, no mesmo prazo, apresentem todas as 
justificativas, alegações e esclarecimentos necessários à eluci-
dação do caso.

Publique-se.
Ao Cartório para as providências cabíveis. 
PROCESSO: 00009753.989.17-7
REPRESENTANTE: LEONARDO RAFAEL PINHEL - ME (CNPJ 

22.181.049/0001-20)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHA-

EM (CNPJ 46.578.498/0001-75)
ASSUNTO: Representação visando ao Exame Prévio do 

Edital da Tomada de Preços nº 053/2017, do tipo menor preço, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Itanhaém, objetivando 
a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços técnicos de engenharia, com vistas à elaboração dos 
estudos e projetos para atualização do plano de macrodrena-
gem e detalhamento de macro e micro drenos das bacias 1, 2, 3 
e orla sul PDMP - Plano Diretor de Macrodrenagem.

EXERCÍCIO: 2017
O interessado acima representou ao Tribunal de Contas, 

alegando a existência de vícios no edital em referência, instau-
rado pela Prefeitura de Itanhaém.

Em breve síntese, trouxe a este Tribunal questionamentos 
feitos junto à Administração interessada, sustentando que não 
foram respondidos.

Alegou, em seu pedido, falta de clareza quanto à compro-
vação de capacidade técnica, bem como vedação indevida à 
participação de empresas em face do inc. V, em confronto com 
as Súmulas 50 e 51 desta Casa.

A data de abertura foi marcada para o dia 7/6/2017.
É o relatório.
Decido.
Uma análise extremamente superficial – mesmo porque o 

pedido fora protocolizado na manhã da véspera da abertura da 
licitação – indica que a pretensão não comporta acolhimento.

De fato, iniciando pela apreciação afeta à prova de aptidão, 
não vislumbro, a priori, um antagonismo entre as prescrições 
questionadas com a Lei de regência ou mesmo a jurisprudência 
desta Casa.

Vale destacar que, enquanto o item 1.4.1 “b1” possibilita 
a comprovação de vínculo do profissional inclusive por meio de 
apresentação de contrato de trabalho ou de prestação de servi-
ços – indo ao encontro da Súmula 25 -, a alínea seguinte (“c”) 
menciona em seu texto expressamente o Enunciado Sumular nº 
24 desta Casa, corroborando esta conclusão.

Da mesma forma, não há que se falar em ilegalidade em 
face da prescrição contida no item V “Da Participação”.

5) Relação específica de terceirizados prestadores de servi-
ços, contendo, no mínimo, nome da empresa contratada, objeto 
do contrato, valor, número de empregados terceirizados de cada 
contrato, respectiva lotação e função.

6) Relação das obras ou serviços de reforma/reparo realiza-
dos, ou bens adquiridos, com indicação da empresa contratada, 
forma de contratação e respectivo processo, bem como os valo-
res correspondentes;

7) Informar se possui, em seu site, com link direto e osten-
sivo, à aplicação dos recursos públicos recebidos e a suas 
respectivas destinações, no mínimo por categorias de despesas, 
sem prejuízo das prestações de contas a que esteja legalmente 
obrigada, nos moldes da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de 
Acesso a Informações, notadamente em seu artigo 2º.

Cientifico os responsáveis de que o descumprimento desta 
determinação poderá acarretar imposição das sanções dispos-
tas nas leis regentes da matéria.

Publique-se.

 DESPACHOS DE SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO

 DESPACHOS PROFERIDOS 
PELO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO  JOSUÉ ROMERO
PROCESSO: 00009695.989.17-8
REPRESENTANTE: ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME 

(CNPJ 09.622.667/0001-09)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 

(CNPJ 45.318.581/0001-42)
ASSUNTO: Representação face ao Edital de Pregão 

Presencial Para Registro de Preço nº. 27/2017 (Processo nº. 
6027/2017), da Prefeitura Municipal de Restinga objetivando 
a aquisição parcelada de Equipamentos de Informática para os 
diversos departamentos da Prefeitura.

EXERCÍCIO: 2017
Tratam os autos de representação formulada por Adriana 

Antonio Marouvo - ME, em face do edital do Pregão Presencial 
para Registro de Preço nº. 27/2017, instaurado pela Prefeitura 
Municipal de Restinga, com vistas à aquisição parcelada de 
Equipamentos de Informática para os diversos departamentos 
da Prefeitura.

Sustenta a representante, em brevíssima síntese, que as 
especificações de parte dos itens implicariam em restritividade 
e direcionamento do certame aos equipamentos da marca HP, 
únicos capazes de atender aos requisitos impostos pelo edital. 
Para tanto, apresenta fichas técnicas de marcas com reconhe-
cido padrão de qualidade e que restariam afastadas da disputa, 
tais como Dell e Lenovo.

Questiona, ainda, o prazo previsto no item 17.6.2 do edital, 
por considerá-lo exíguo para a entrega dos produtos.

A abertura dos envelopes está prevista para ocorrer dia 
07/06/2017.

É o relatório. Decido.
Os aspectos suscitados pelos representantes sinalizam, ao 

menos em tese, a existência de exigências específicas e exces-
sivas, que possuem condão de afastar, de forma injustificada, 
parte de eventuais interessados no certame, senão, direcioná-lo 
à fabricante específico, ensejando providências deste Tribunal 
para a paralisação do procedimento licitatório.

Diante deste quadro, DETERMINO a sustação imediata do 
procedimento licitatório, que deverá assim permanecer até que 
se profira decisão final sobre o caso, conforme o art. 53, pará-
grafo único, nº 10, do RITCESP.

DETERMINO à Prefeitura Municipal que apresente a este 
Tribunal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, uma cópia 
integral do edital em referência, inclusive de seus anexos, para 
o exame previsto no art. 113, § 2º, Lei Federal nº 8.666/93, ou, 
alternativamente, que certifique que a cópia acostada aos autos 
pelo Representante corresponde fielmente à integralidade do 
edital original.

ADVIRTO, ainda, que o descumprimento desta determina-
ção sujeitará o responsável à pena pecuniária prevista no art. 
104, III, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993.

Fica ainda a Administração responsável NOTIFICADA para 
apresentar, em querendo, suas justificativas sobre todos os 
pontos impugnados, no mesmo prazo acima fixado, em defesa 
do ato cuja legalidade se vê contestada.

Após a apresentação dos esclarecimentos ou decorrido 
o prazo sem manifestação dos interessados, encaminhe-se os 
autos para a apreciação da ATJ, retornando pelo MPC.

Publique-se.
Ao Cartório para as devidas providências.
GCRRM, 6 de Junho de 2017
JOSUÉ ROMERO – CONSELHEIRO-SUBSTITUTO
PROCESSO: 00002076.989.17-7
ÓRGÃO: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS - UNESP - 

CAMPUS DE MARILIA (CNPJ 48.031.918/0008-09)
INTERESSADO(A): MARCELO TAVELLA NAVEGA (CPF 

256.890.858-04)
ASSUNTO: Balanço Geral - Contas do Exercício de 2017
EXERCÍCIO: 2017
PROCESSO PRINCIPAL: 1756.989.17-4
Ciente.
Notifico o responsável, Sr. Marcelo Tavella Navega – Dire-

tor - para que tome conhecimento do relatório da fiscalização 
relativo à gestão do patrimônio público - frota (ev. 08), e adote 
as medidas corretivas eventualmente cabíveis.

Publique-se.
Após, retornem os autos à UR-04 para prosseguimento da 

instrução.
PROCESSO: 00001959.989.17-9
ÓRGÃO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA-

DO 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 SAQUE-
TI DE CASTRO (OAB/SP 291.505)

INTERESSADO(A): JERSON KELMAN (CPF 155.082.937-87)
ASSUNTO: Balanço Geral - Contas do Exercício de 2017
EXERCÍCIO: 2017
Ciente.
Notifico o responsável, Sr. Jerson Kelman – Diretor Presi-

dente - para que tome conhecimento do relatório da fiscaliza-
ção relativo à gestão do patrimônio público - frota (ev. 10), e 
adote as medidas corretivas eventualmente cabíveis.

Publique-se.
Após, retornem os autos à DF-07 para prosseguimento da 

instrução.
PROCESSO: 00006509.989.16-6
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA (CNPJ 

46.634.580/0001-70)
PREFEITO: Luiz Carlos Vieira Sobrinho
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2017
EXERCÍCIO: 2017
Ciente.
Notifico o responsável para que tome conhecimento do 

relatório da fiscalização (ev.11), que contém os apontamentos 
e resultados verificados no período em exame, advertindo-o de 
que a falta de adoção de medidas corretivas poderá implicar 
na emissão de parecer desfavorável à aprovação das Contas 
anuais.

Publique-se.

4) Relação específica de terceirizados prestadores de servi-
ços, contendo, no mínimo, nome da empresa contratada, objeto 
do contrato, valor, número de empregados terceirizados de cada 
contrato, respectiva lotação e função.

5) Relação das obras ou serviços de reforma/reparo realiza-
dos, ou bens adquiridos, com indicação da empresa contratada, 
forma de contratação e respectivo processo, bem como os valo-
res correspondentes;

6) Informar se possui, em seu site, com link direto e osten-
sivo, à aplicação dos recursos públicos recebidos e a suas 
respectivas destinações, no mínimo por categorias de despesas, 
sem prejuízo das prestações de contas a que esteja legalmente 
obrigada, nos moldes da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de 
Acesso a Informações, notadamente em seu artigo 2º.

Cientifico os responsáveis de que o descumprimento desta 
determinação poderá acarretar imposição das sanções dispos-
tas nas leis regentes da matéria.

Publique-se.
Processo: TC-034700/026/13
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – Gabine-

te do Secretário e Assessorias
Responsáveis: Maria Iracema G. Leonardi; Reinaldo Noboru 

Sato; Reynaldo Mapelli Júnior; Jorge Alberto Lopes Fernandes
Contratada: CDG CONSTRUTORA LTDA., alterado para CDG 

Construtora Eireli
Responsável: Divino Omar Staut Gambardella
Assunto: Execução de obras de reforma geral do Hospital 

Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, em Osasco.
Em exame: Contrato nº 05/10 (Concorrência Pública nº 

09/09); Termos Aditivos nºs 01, 02, 03, 04, 05; Termo de Retirati-
fcação; Termo de Recebimento Definitivo; Acompanhamento da 
Execução Contratual.

Valor inicial: R$ 33.230.000,00
Vistos.
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, pela Coordenadoria 

Geral de Administração, solicita prorrogação de prazo para 
apresentação de justificativas.

DEFIRO, pelo período de 10 (dez) dias, observando-se o 
Comunicado GP nº 08/2016.

Com o decurso do prazo, manifeste-se a Procuradoria da 
Fazenda Estadual, voltando pelo Ministério Público de Contas.

PROCESSO: TC-041650/026/11
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
RESPONSÁVEIS: CAIO ARIAS MATHEUS – PREFEITO MUNI-

CIPAL
JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI – EX-PREFEITO MUNI-

CIPAL
CONTRATADA: EDITORA GRÁFICA OPET LTDA
RESPONSÁVEL: MARIA CRISTINA RODRIGUES SWIATOVSKI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO, COMPOSTO 

POR MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ABRANGE A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO CONSULTO-
RIA EDUCACIONAL E PEDAGÓGIA, AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
E DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PORTAL DE EDUCAÇÃO NA 
INTERNET, PARA ACESSO DE ALUNOS E PROFESSORES

EM EXAME: CONCORRÊNCIA Nº 03/2009, CONTRATO Nº 
04/2010 E TERMOS ADITIVOS DE Nº 01 AO Nº 03

ADVOGADOS: CAMILA BARROS DE AZEVEDO GATO – OAB/
SP Nº 174.848 E OUTROS

Vistos.
Na instrução dos autos, a Fiscalização apontou irregulari-

dades capazes de comprometer os procedimentos em questão, 
consoante relatório de fls. 608/617.

ATJ entende ser regular a matéria.
Foi assinado prazo aos responsáveis, nos termos do artigo 

29 c/c inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, 
tendo a Origem apresentado defesa de fls. 627/633.

ATJ manteve seu posicionamento anterior pela regularida-
de da matéria.

De outro lado a SDG apontou irregularidades que compro-
metem a matéria, propondo fosse instada a Origem a apresen-
tar esclarecimentos, consoante relatório de fls.645/649.

Ante os óbices nos autos apontados, para que no futuro 
não se alegue cerceamento de defesa, assino a PREFEITURA 
MUNICIPAL BERTIOGA o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
nos termos do inciso XIII, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 
709/93, adote as providências necessárias ao exato cumprimen-
to da lei, ou apresente justificativas acerca das dúvidas susci-
tadas, ficando, ainda, os responsáveis supracitados notificados 
para acompanhar o presente feito e, caso queiram, no mesmo 
prazo, apresentar os esclarecimentos que entenderem cabíveis.

Transcorrido o prazo, retornem os autos pela SDG, nos ter-
mos do artigo 205 do RITCESP.

Publique-se.
Processo: TC-041779/026/10
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO 

DO SUL.
Responsáveis: José Auricchio Júnior (Prefeito) e Lázaro 

Roberto Leão (Secretário Municipal de Planejamento).
Contratada: WORLD ONLINE PROVEDOR INTERNET E CON-

SULTORIA LTDA.
Responsável: Ricardo Tomoyoshi Ogusuka
Assunto: Prestação de serviços de atendimento online ao 

munícipe integrado ao sistema de gestão administrativa munici-
pal, através de portal web e totem com tecnologia touch screen 
de no mínimo 42 polegadas com suporte multimídia, impresso-
ra laser embutida e seus suprimentos.

Em exame: Termo Aditivo de Rerratificação e Prorrogação s/
nº, de 14/11/2012.

Termo de Rescisão amigável nº 169/2013, de 1º/08/2013.
Vistos.
Diante dos apontamentos da Fiscalização, assino aos res-

ponsáveis o prazo comum de 15 (quinze) dias, para os fins 
do inciso XIII do artigo 2º da Lei Complementar estadual nº 
709/93, ou, ainda, para as alegações que entenderem cabíveis.

PUBLIQUE-SE.
Processo nº: TC-000034/003/17
Matéria: Prestação de Contas de Convênio.
Exercício: 2015
Convenente: Prefeitura Municipal de Jundiai
Responsável: Pedro Antônio Bigardi
Conveniada: Hospital de Caridade São Vicente de Paulo
Responsável: Antônio Pedro Vendramim
Valor: R$11.155.540,43
Vistos.
Notifique-se o responsável pela Entidade Conveniada para 

que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentem justificativas 
às falhas suscitadas pelo relatório de fiscalização, assim como 
apresente os seguintes dados complementares: 

2) Relação contendo os nomes, CPF, endereços, cargos, fun-
ções, formação profissional e remunerações e/ou qualquer tipo 
de auxílios, gratificações ou vantagens de todos os funcionários 
do quadro próprio de empregados/colaboradores da Entidade 
no exercício examinado;

3) Relação contendo os nomes, cargos, funções, formação 
profissional e remunerações e/ou pro labore, jetons, bônus, par-
ticipação por sessões/reuniões, ou qualquer espécie de auxílio 
de custo, pagos ao quadro administrativo e diretor, incluindo 
Presidência, da Entidade, durante o exercício examinado;

4) Relação das despesas incorridas no exercício, incluindo 
prestação de serviços médicos ou outros, contendo nome do 
fornecedor, objeto da despesa, CNPJ, quantidades e valores 
despendidos, organizado por fornecedor.


