28 – São Paulo, 127 (176)
qual foram suscitadas questões afetas à carência de elementos
elucidativos a respeito dos preços praticados e à venda de
materiais de reciclagem produzidos pela Usina de Reciclagem
e Compostagem de Resíduos Sólidos do Município, além de que
os dados fornecidos pela Municipalidade acerca da destinação
das receitas auferidas com a venda do material reciclável não
seriam suficientes para atestar o seu emprego em despesas
públicas municipais.O Ministério Público de Contas (evento
21.1) propôs a expedição de notificação às para a apresentação
de suas razões a propósito dos apontamentos da fiscalização
desta Corte.Com base nos apontamentos da fiscalização, assino
o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no inciso
XIII, do art 2º da LC-709/93, para que os responsáveis pela
contratante e contratada apresentem as suas razões a propósito.Esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na
conformidade da Resoluçãonº01/2011, a íntegra da movimentação, demais documentos e manifestações poderão ser obtidos,
mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.
Publique-se.
Proc: TC-2491/026/15.Interessada: Prefeitura Municipal de
Barrinha.Responsável:
Mituo Takahasi.
Período: 01/01 a 31/12/2015.
Advogada: Ângela Giraldi - OAB/SP 269.845.
Assunto: Contas Anuais do Exercício de 2015.Vistos.Considerando o término da instrução, defiro o pedido de vista formulado à fl. , pelo prazo de 2 (dois) dias.
Publique-se.

DESPACHOS DO CONSELHEIRO
DIMAS EDUARDO RAMALHO
DESPACHOS DO CONSELHEIRO
DIMAS EDUARDO RAMALHO
Expediente: TC-014998.989.17-2.
Representante: Carlos Eduardo Munhoz Pereira - ME.
Representada: Prefeitura Municipal de Pindorama.
Responsável pela Representada: Maria Inês Bertino Miyada
- Prefeita.
Assunto: Representação visando ao Exame Prévio do Edital
do Pregão Presencial nº 038/2017, processo nº 059/2017, do
tipo menor preço, promovido pela Prefeitura Municipal de
Pindorama, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso de programa de informática
(softwares) por prazo determinado abrangendo instalação, conversão, manutenção e treinamento.
Valor estimado: Não divulgado.
Advogado: Ruy Maldonado Junior (OAB/SP 115.558).
Vistos.
1. RELATÓRIO
1.1.Trata-se de representação formulada por CARLOS EDUARDO MUNHOZ PEREIRA - ME contra o Edital do Pregão
Presencial nº 038/2017, processo nº 059/2017, do tipo menor
preço, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA, objetivando a contratação de empresa para fornecimento
de licenciamento de uso de programa de informática (softwares) por prazo determinado abrangendo instalação, conversão,
manutenção e treinamento.
A sessão pública de processamento do Pregão está marcada para ocorrer no dia 19/09/2017 às 09: 00 horas.
1.2.O Representante, insurge-se contra o edital, alegando exiguidade de prazo para conhecimento, haja vista que
o Edital foi publicado no sítio eletrônico da Prefeitura no
dia 05/09/2017, mas que só teve acesso ao arquivo no dia
11/09/2017.
Questiona, ainda, suposta exigência de integração dos sistemas a ser feita pelos licitantes, que considera ilegal e pouco
razoável.
1.3.Nestes termos, requer a Representante seja determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final,
o acolhimento de suas impugnações com a determinação de
retificação do instrumento convocatório.
É o relatório.
2. DECIDO
2.1.Pelos registros dos presentes autos, pode-se verificar
que a representação foi autuada na data de hoje (18/09/2017),
às 14h: 33m e distribuída ao meu Gabinete às 14h: 50min, sem
a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas úteis da
sessão de abertura das propostas (dia 19/09/2017, às 09h: 00m).
A jurisprudência desta Corte define 24 (vinte e quatro)
horas antecedentes ao exato momento fixado para o recebimento das propostas como marco temporal para que este
E. Tribunal exerça a prerrogativa de requisitar instrumentos
convocatórios de licitação, conforme o rito de Exame Prévio
de Edital, a exemplo dos TCs 001385/011/05 e 018073/026/05
e consoante dispõe o artigo §2º do artigo 113 da Lei 8.666/93:
§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do
sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o
dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se
os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção
de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame,
lhes forem determinadas."
Deste modo, em preliminar, não restou observado pela
Representante o prazo mínimo necessário que permita o processamento da representação sob o rito de exame prévio de edital.
Obviamente, se o ingresso da representação se deu nas
últimas horas da véspera da sessão pública de abertura dos
envelopes, o tempo mínimo necessário para uma criteriosa avaliação acerca da existência de flagrante ilegalidade ou indícios
concretos de restrição à competitividade fica prejudicado, assim
como eventual concessão de medida liminar.
2.2.Quanto ao mérito, em que pese o representante ter alegado exiguidade de prazo para conhecimento do instrumento
convocatório, consta dos autos que o aviso de disponibilização
do edital foi publicado no dia 05/09/2017 e o recebimento
das propostas previsto para o dia 19/09/2017, obedecido, em
princípio, ao prazo estabelecido no inciso V do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520/02.
Anoto que embora tenha tido conhecimento do certame
desde o dia 05/09/2017, e analisado toda a documentação
desde o dia 11/09/2017, somente no dia 18/09/2017 o Representante procedeu à protocolização das insurgências contra o
ato convocatório.
2.2.Quanto ao questionamento relacionado à integração
de sistema, oportuno observar em rápida análise, que a questão
levantada demanda instrução probatória incompatível com
o rito do Exame Prévio de Edital, pois se insere na seara da
discricionariedade do Administrador, não havendo, por hora,
elementos suficientes que justifiquem uma intervenção deste
E. Tribunal quanto ao prosseguimento do certame, já que não
se constata, em tese, indicativos determinantes de ilegalidade
e desvio de finalidade por parte da Administração Pública
representada.

Diário Oficial Poder Legislativo
Ressalto que demandas que escapem do espectro avaliativo preliminar, para a concessão da medida extrema de
paralisação do certame, não será objeto de análise neste ato,
mas de quesitos a serem enfrentados oportunamente no exame
ordinário da contratação por esta E. Corte de Contas.
2.3.Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o requerimento de
medida liminar de paralisação do procedimento em apreço e
DETERMINO o ARQUIVAMENTO deste expediente, nos termos
do §1º do art. 220 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Dê-se ciência ao Ministério Público de Contas.
Aguarde-se o prazo para interposição de eventuais recursos.
Por fim, arquive-se o processo eletrônico.
Transmita-se cópia desta decisão por meio eletrônico à
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA.
Publique-se.
São Paulo, em 18 de agosto de 2017.
Dimas Eduardo Ramalho
Conselheiro

DESPACHOS DE SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO
DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
PROCESSO: 00014521.989.17-8
REPRESENTANTE: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE
SISTEMAS LTDA - EPP (CNPJ 60.126.570/0001-54).
ADVOGADO: STEPHANIE PAIM CHICONINI (OAB/SP
319.387)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
(CNPJ 46.523.056/0001-21)
ASSUNTO: Representação visando ao Exame Prévio do
Edital do Pregão Presencial nº 071/2017, do tipo menor preço,
promovido pela Prefeitura Municipal de Suzano, objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e customização de um sistema integrado de
gestão pública municipal.
EXERCÍCIO: 2017
Defiro o pedido do evento 28 e concedo prazo adicional
de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação de esclarecimentos e justificativas junto com cópia do edital requisitado ou
declaração de que a cópia juntada pela representante corresponde à reprodução fiel da versão original.
Publique-se.
PROCESSO: 00014774.989.17-2
REPRESENTANTE: CARLOS CESAR PINHEIRO DA SILVA (CPF
122.618.538-07)
ADVOGADO: CARLOS CESAR PINHEIRO DA SILVA (OAB/
SP 106.886)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
(CNPJ 46.634.499/0001-90)
ASSUNTO: Representação que visa ao exame prévio do
edital da concorrência nº 01/17, do tipo menor valor por lote,
que tem por objeto a "contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia para execução dos serviços integrados de limpeza pública incluindo o fornecimento (através de
locação), instalação, manutenção e higienização de conteineres,
com fornecimento de equipamentos e mão de obra conforme
anexos e memoriais".
EXERCÍCIO: 2017
PROCESSO: 00014987.989.17-5
REPRESENTANTE: DAIANE TACHER CUNHA (CPF
416.560.068-71)
ADVOGADO: DAIANE TACHER CUNHA (OAB/SP 389.126)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
(CNPJ 46.634.499/0001-90)
ASSUNTO: Representação que visa ao exame prévio do
edital da concorrência nº 01/17, do tipo menor preço por lote,
que tem por objeto a "contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia para execução dos serviços integrados de limpeza pública incluindo o fornecimento (através de
locação), instalação, manutenção e higienização de conteineres,
com fornecimento de equipamentos e mão de obra conforme
Anexos e Memoriais".
EXERCÍCIO: 2017
Tratam os autos de representações formuladas por Carlos
Cesar Pinheiro da Silva e Daiane Tacher Cunha, em face do
edital da Concorrência nº 01/17, instaurada pela Prefeitura
Municipal de Boituva, com vistas à “contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia para execução dos
serviços integrados de limpeza pública incluindo o fornecimento
(através de locação), instalação, manutenção e higienização de
contêineres, com fornecimento de equipamentos e mão de obra
conforme anexos e memoriais”.
Aduz o representante Carlos Cesar Pinheiro da Silva, de
início, que o certame contempla objetos distintos. A seu ver,
“mesmo havendo divisão em lotes, é absolutamente reprovável,
na mesma licitação, os serviços de coleta de lixo urbano, lixo
hospitalar, fornecimento de mão de obra para conservação de
escolas e creches, dentre outros. Por mais que o conteúdo dos
atestados de capacidade técnica esteja dividido, é notório que a
capacidade financeira e os instrumentos de garantia são muito
diferentes entre esses objetos”.
Volta-se, ainda, contra os seguintes aspectos do edital
convocatório:
- A comprovação de regularidade perante a Fazenda Estadual não guarda compatibilidade com o objeto contratual,
afigurando-se restritiva.
- Descabida exigência de engenheiro agrônomo, bem como
de inscrição no CREA para todos os lotes, ambas contidas no
item 6.1 do edital.
- Previsão da apresentação de atestados para fins de
demonstração da capacidade técnico profissional, em afronta
ao enunciado Sumular de n. 23 desta Corte.
- Exigência de CAT para os serviços de varrição e de transporte até o destino final, por não se tratarem de serviços de
engenharia.
- Indevida exigência de que os serviços constantes dos
Lotes 3, 4 e 5 constem da CAT do engenheiro, visto se tratarem
de simples fornecimento de mão de obra.
- Subjetividade na indicação de 2 tipos de coleta para fins
de comprovação da capacidade técnico-operacional do Lote 1 –
item A e afronta à Sumula 30 desta Corte nas exigências para
os lotes 2, 3, 4 e 5.
Daiane Tacher Cunha, por sua vez, se insurge contra a
aglutinação indevida de serviços no lote 01, assim como contra o prazo para a realização de visita técnica e ausência de
previsão no Edital do tratamento diferenciado à microempresa
e empresa de pequeno porte no tocante à regularidade fiscal
e trabalhista.
Do exposto, requerem a sustação cautelar do certame, com
posterior correção das falhas apontadas.
Os expedientes foram distribuídos por prevenção a este
Gabinete.
A abertura dos envelopes está prevista para ocorrer dia
20/09/2017.
Esta é a terceira versão do edital submetida à apreciação
deste Tribunal.

A primeira delas (sob o título Concorrência nº 3/2016),
tratada nos autos do TC-10307/989/16-0, da relatoria do Eminente Conselheiro-Substituto Valdenir Antonio Polizeli, foi
alvo de exame de mérito pelo Egrégio Plenário na Sessão de
22/6/2016, enquanto a segunda, sob a denominação Concorrência 10/2016, foi analisada nos autos do TC-247/989/17-1,
ao final declarado extinto, por perda de objeto, em virtude da
superveniente revogação do certame pela Administração.
É o relatório. Decido.
O conjunto de pontos impugnados sinaliza a necessidade
de uma apreciação mais detalhada, com a devida cautela,
especialmente à luz do efetivo atendimento à decisão anterior
desta Corte, na medida em que o edital em apreço, no seu item
6.2, parece reproduzir a indevida confusão entre a aferição da
capacidade operacional da empresa com a qualificação profissional do agente responsável pelo serviço, aspecto que foi alvo
de censura nos autos do TC-10307/989/16-0.
Verifico, de outro lado, que o instrumento convocatório
contemplou lotes com novos serviços, dentre eles o “fornecimento de equipe para serviço de limpeza e conservação de próprios públicos”, cujos atestados exigidos para fins de aferição
da capacitação técnico operacional aparentam descompasso
com o enunciado Sumular de n. 30 desta Corte, ensejando
providências deste Tribunal para a paralisação do procedimento
licitatório.
Observo, ainda sob essa ótica, e sem querer adentrar em
exame que refoge ao âmbito dessa liminar, que a completa
reformulação na composição do objeto, que contemplou, ainda,
coleta de materiais volumosos, reciclados, resíduos da construção civil, conservação de escolas e creches, dentre outros,
se revela suficiente para afastar a incidência do instituto da
preclusão, ainda que parte dos questionamentos apresentados pelos representantes se refira a itens que já constavam
das versões anteriores do edital, circunstancia que autoriza o
enfrentamento de todos os aspectos suscitados nessas novas
representações.
Diante desse 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, parágrafo 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 as cópias acostadas aos
autos pelos Representantes correspondem fielmente à integralidade do edital original.
ADVIRTO, ainda, que o descumprimento desta determinação 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 para a
apreciação da ATJ, retornando pelo MPC.
Publique-se.
Ao Cartório para as devidas providências.

DESPACHOS DA AUDITORA SILVIA MONTEIRO
DESPACHOS DA AUDITORA SILVIA MONTEIRO
PROCESSO: TC- 13885/989/17 -8 ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL RESPONSÁVEL:
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR - PREFEITO ASSUNTO: ADMISSÃO DE PESSOAL - CONCURSO PROCESSO SELETIVO
INTERESSADA: ROSEMEIRE FERREIRA DE BRITO EXERCÍCIO:
2016 INSTRUÇÃO: UR-14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ/DSF-II
Diante das ocorrências constantes do relatório da Fiscalização elaborado pela UR-14 Unidade Regional de Guaratinguetá,
e no uso das atribuições conferidas pelo artigo 4°, inciso II da
Lei Complementar n° 979/05 c.c. artigo 57, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal, assino à Origem, ao responsável,
ao atual Prefeito e aos interessados acima nominados, o prazo
de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 2°, inciso XIII,
da Lei Complementar nº 709/93, a fim de que tomem conhecimento do mencionado relatório e apresentem justificativas
relacionadas às contratações. Fica, ainda, o órgão incumbido
de dar ciência das falhas apontadas aos admitidos, para que,
querendo, no mesmo prazo, ofereçam justificativas. Por fim,
esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra deste despacho e
da inicial poderão ser obtidas mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.
tce.sp.gov.br.
Publique-se.
PROCESSO: TC-83/989/17 INTERESSADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS REQUERENTE: MARCO ERNANI
HYSSA LUIZ - EX-PREFEITO EM APRECIAÇÃO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ADVOGADO: DIRCEU BARBOSA - OAB/
SP Nº 116.335
Defiro o quanto solicitado no evento 31 na forma e para os
fins pretendidos. Publique-se.
PROCESSO: TC-5079/989/17 INTERESSADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS REQUERENTE: MARCO ERNANI
HYSSA LUIZ - EX-PREFEITO EM APRECIAÇÃO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ADVOGADO: DIRCEU BARBOSA - OAB/
SP Nº 116.335
Defiro o quanto solicitado no evento 31 na forma e para os
fins pretendidos. Publique-se.
PROCESSO: TC-11280/989/17 EXPEDIENTE: DE 07/08/17
EVENTO Nº 20 INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PROMISSÃO ASSUNTO: APARTADO DE PREFEITURA MUNICIPAL EM APRECIAÇÃO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
REQUERENTE: HAMILTON LUÍS FOZ ADVOGADOS: NATASHA
SANTOS DA SILVA, OAB/SP 365.095
No evento 20, o requerente acima solicita dilação de prazo
por 15 (quinze) dias, para apresentação de suas justificativas.
Publique-se.
PROCESSO: TC-4183/989/17 EXPEDIENTE: DE 05/09/17
EVENTO Nº 38 INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
COSMÓPOLIS ASSUNTO: APARTADO DE PREFEITURA MUNICIPAL EM APRECIAÇÃO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
REQUERENTE: JOSÉ PIVATTO No evento 38, o requerente acima
solicita dilação de prazo para apresentação de suas justificativas.
Defiro por 15 (quinze) dias.
Publique-se.
PROCESSO: TC- 13823/989/17-3 ÓRGÃO: COMPANHIA
MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA - COMTUR RESPONSÁVEL: JOSÉ LINDOLFO CANDINHO – PRESIDENTE DA COMTUR
ASSUNTO: ADMISSÃO DE PESSOAL - CONCURSO PROCESSO SELETIVO INTERESSADOS: BRUNO FELIX DE OLIVEIRA E
OUTROS
Em homenagem ao princípio da ampla defesa, NOTIFICO,
com fundamento no artigo 2º (inciso XIII), 29 da Lei Comple-

terça-feira, 19 de setembro de 2017
mentar Estadual nº 709/93 o órgão, o responsável e os demais
interessados a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as justificativas que julgarem oportunas. Informe-se
ainda que, nos termos da Resolução n. 01/2011, a íntegra deste
despacho e da inicial poderão ser obtidas no Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP), na página www.tce.sp.gov.br, mediante
cadastramento que é obrigatório.
Publique-se.
PROCESSO: TC-9472/989/17 INTERESSADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BURI ASSUNTO: ADMISSÃO DE PESSOAL TEMPO DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO 01/2015 EM
APRECIAÇÃO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REQUERENTE: RENATA ARATO FONSECA – EX-PREFEITA ADVOGADO:
JULIO CÉSAR MACHADO - OAB/SP Nº 330.136
No evento 25, a ex-prefeita, Renata Arato Fonseca, solicita
dilação de prazo para apresentação de suas justificativas. Defiro
15(quinze) dias.
Publique-se.
PROCESSO: TC-2375/989/14 EXPEDIENTE: DE 07/08/17
EVENTO Nº 73 INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS ASSUNTO: ADMISSÃO DE PESSOAL TEMPO DETERMINADO EM APRECIAÇÃO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REQUERENTE: JORGE ABISSAMRA, ADVOGADOS: FÁTIMA CRISTINA PIRES MIRANDA, OAB/SP 109.889;
WILTON LUIS DA SILVA GOMES, OAB/SP 220.778; CRISTIANO
VILELA DE PINHO OAB/SP 221.594
No evento 73, o requerente em epígrafe solicita dilação de
prazo para apresentação de suas justificativas. Defiro por 15
(quinze) dias.
Publique-se.
PROCESSO: TC-008802/989/17-8 ÓRGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO RESPONSÁVEL: MARCELO CECCHETTINI – PREFEITO MUNICIPAL BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO JARDIM ROGÉRIO
LEVOTIM DE FRANCISCO MORATO RESPONSÁVEL: MARIA APARECIDA DA SILVA - PRESIDENTE ASSUNTO: REPASSES PÚBLICOS
AO TERCEIRO SETOR – VALOR: R$ 375.018,03 EXERCÍCIO: 2015
INSTRUÇÃO: 1ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO/DSF-II
À vista das falhas verificadas no relatório da Fiscalização
(evento 10.8) NOTIFICO, com fundamento no artigo 29 da Lei
Complementar Estadual nº 709/93, a Prefeitura, a Beneficiária
e seus responsáveis, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentem suas razões ou justificativas. Por fim, esclareço
que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade
da Resolução nº 1/2011, a íntegra deste despacho e da inicial
poderão ser obtidas mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.
sp.gov.br.
Publique-se.
PROCESSO: TC- 10745/989/17 -8 ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA NEGRA RESPONSÁVEL: ANTONIO LUIGI
ÍTALO FRANCHI – PREFEITO MUNICIPAL ASSUNTO: ADMISSÃO
DE PESSOAL - CONCURSO PROCESSO SELETIVO INTERESSADOS:
CARMEM RAMOS DE GODOY E OUTROS EXERCÍCIO: 2016 INSTRUÇÃO: UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI-GUAÇU/DSF-II
Diante das ocorrências constantes do relatório da Fiscalização elaborado pela UR-19 Unidade Regional de Mogi-guaçu, e
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 4°, inciso II da Lei
Complementar n° 979/05 c.c. artigo 57, inciso III do Regimento
Interno deste Tribunal, assino à Origem, ao responsável, ao
atual Prefeito e aos interessados acima nominados, o prazo
de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 2°, inciso XIII,
da Lei Complementar nº 709/93, a fim de que tomem conhecimento do mencionado relatório e apresentem justificativas
relacionadas às contratações. Fica, ainda, o órgão incumbido
de dar ciência das falhas apontadas aos admitidos, para que,
querendo, no mesmo prazo, ofereçam justificativas. Por fim,
esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra deste despacho e
da inicial poderão ser obtidas mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.
tce.sp.gov.br.
Publique-se.
PROCESSO: TC-007076/989/16-9 ÓRGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO RESPONSÁVEIS: SRª
ANA KARIN DIAS DE ALMEIDA ANDRADE – EX-PREFEITA PERÍODOS: 01/01/2014 A 27/03/2014 E 05/04/2014 A 16/07/2014
SR. RAFIC ZAKE SIMÃO – EX-PREFEITO PERÍODOS: 28/03/2014
a 24/04/2014 e 17/07/2014 a 31/12/2014 SR. THALES GABRIEL
FONSECA – RESPONSÁVEL ATUAL BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO
CRUZEIRENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS SÃO
FRANCISCO DE ASSIS RESPONSÁVEL: SR. EDSON OMAR ABÍLIO
FERREIRA ASSUNTO: REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR
VALOR: R$ 105.430,00 EXERCÍCIO: 2014 INSTRUÇÃO: UR-14
UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ/DSF-II
À vista das falhas verificadas no relatório da Fiscalização
(Evento de nº 60.3) NOTIFICO, com fundamento no artigo 29 da
Lei Complementar Estadual nº 709/93, a Prefeitura, a Beneficiária e seus responsáveis, a fim de que, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentem suas razões ou justificativas. Autorizo, desde
logo, vista e extração de cópias dos autos no Cartório do Corpo
de Auditores, observadas as cautelas de estilo.
Publique-se.
PROCESSO: TC-9876/989/17 EXPEDIENTE: DE 30/08/17
EVENTO Nº 49 INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA ASSUNTO: APARTADO DE PREFEITURA MUNICIPAL EM
APRECIAÇÃO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REQUERENTE: JOSÉ PAVAN JUNIOR, EX-PREFEITO ADVOGADOS: JOÃO
NEGRINI NETO, OAB/SP 234.092
No evento 49, o requerente acima solicita dilação de prazo
por 15 (quinze) dias, para apresentação de suas justificativas.
Defiro.
Publique-se.
PROCESSO: TC–001741/989/16 ÓRGÃO: FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA MUNICÍPIO-SEDE:
PIRACICABA RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS COPATTO, DIRETOR EXECUTIVO (12/01/16 A 21/12/16); WILSON ROBERTO
TIETS (22/12/16 A 31/12/16) ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO
EXERCÍCIO DE 2016 INSTRUÇÃO: UR-10 UNIDADE REGIONAL
DE ARARAS/DSF-I. Considerando os óbices levantados pela
Fiscalização na conclusão de seus trabalhos, e tendo em vista o
disposto no artigo 29 da Lei Complementar Paulista n.º 709/93,
NOTIFICO o Órgão e os responsáveis acima referidos para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, tomem conhecimento do relatório
de fiscalização e apresentem suas alegações a respeito. Informe-se ainda que, nos termos da Resolução n. 01/2011, a íntegra
deste despacho e da inicial poderão ser obtidas no Sistema de
Processo Eletrônico (e-TCESP), na página www.tce.sp.gov.br,
mediante cadastramento que é obrigatório.
Publique-se.
PROCESSO: TC-011579/989/17 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA RESPONSÁVEL: IZAIR DOS
SANTOS TEIXEIRA – PREFEITO MUNICIPAL À ÉPOCA CONTRATADA: O. R. EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME OBJETO:
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, PARA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES ASSUNTO: 12º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº 49/2012, DE 17/04/2014 INSTRUÇÃO: UR-1
UNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA/DSF-I Conforme decisão
no TC-1491/026/12, que analisou as contas da prefeitura em
epígrafe, exercício de 2012(evento de nº 10.3), ficou determina-

