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Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-010734.989.19-7 (Ref. TC-004516.989.19-

1).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. RESPON-
SÁVEL: Eder Luiz Carvalho Gonçalves – Prefeito Municipal. 
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 
da Prefeitura Municipal de Jeriquara. Considerando o relatório 
elaborado e documentos juntados pela fiscalização a cargo 
da UR-17, relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – 
Transporte Escolar (evento 6), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-010930.989.19-9 (Ref. TC-004878.989.19-

3).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA. RESPON-
SÁVEL: Paulo Fernando Barufi da Silva – Prefeito Municipal. 
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da 
Prefeitura Municipal de Jandira. Considerando o relatório elabo-
rado e documentos juntados pela fiscalização a cargo da DF-7, 
relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte 
Escolar (evento 8), notifique-se eletronicamente o Responsável 
pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote provi-
dências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-011010.989.19-2 (Ref. TC-004746.989.19-

3).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA. RESPONSÁ-
VEL: José Carlos Simão – Prefeito Municipal. ASSUNTO: Contas 
de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte Escolar).
EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de Fiscali-
zações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no âmbito 
das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura Municipal 
de Dobrada. Considerando o relatório elaborado e documentos 
juntados pela fiscalização a cargo da UR-13, relativos à 2ª 
Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar (evento 
6), notifique-se eletronicamente o Responsável pela Municipa-
lidade, a fim de que tome ciência e adote providências em face 
do apurado nos autos.

Publique-se.
Processo: TC-00016541/989/16-6.Contratante: Prefeitura 

Municipal de Tupã.Gestor atual: José Ricardo Raymundo – 
Prefeito.Contratada: AGILITY Eventos Sociedade Simples Ltda.
ME.Objeto: Contratação de empresa do ramo para realização 
de palestra show, proferida por Luiz Felipe Guimarães Andreoli, 
destinado ao XII Fórum de Debates para o Desenvolvimento de 
Tupã, no dia 29/05/12, no Salão Social da Faculdade de Ciên-
cias e Administração de Tupã – FACCAT (Processo Interno nº 
4.432/2012).Matéria: Inexigibilidade de Licitação nº 136/2012 
(artigo 25, inciso III, da L.Federal nº 8666/9) e o decorrente 
Contrato nº209/2012, celebrado em 09/05/2012 – Valor: R$ 
22.210,00.Autoridade Responsável pela Inexigibilidade do Cer-
tame Licitatório pela Ratificação e que firmou o Instrumento: 
Waldemir Gonçalves Lopes (Prefeito à época).Pela Contratada: 
Elisabete Leite Nogueira (representante)Procuradores: Dr. Luis 
Otavio dos Santos (OAB/SP nº 175.342); Dr. Fábio Evandro 
Porcelli (OAB/SP nº 138.243) e Dr. Emerson de Hypolito (OAB/
SP nº 147.410). Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISÃO Trata-
-se de cumprimento da r. decisão da E. Primeira Câmara, que 
em Sessão de 26/09/17, julgou irregulares a Inexigibilidade de 
Licitação e o Contrato decorrente (Acórdão publicado no DOE 
28/11/17 – evento 45), com trânsito em julgado em 22/01/18 
(evento 49). Diante do decidido, o responsável Senhor Waldemir 
Gonçalves Lopes (Prefeito à época) ingressou com pedido de 
reconsideração indeferido “in limine” pela E. Presidência, con-
soante r.Despacho publicado no DOE de 20/10/18 (evento 15 do 
referido pleito). Por outro lado, na conformidade do Despacho 
publicado no DOE de 29/01/19 (evento 77) ratificado pelo 
Ofício C.CCM nº 200/2019 (evento 82), o Chefe do Poder Exe-
cutivo de Tupã informa que notificou o setor responsável pela 
condução dos procedimentos licitatórios, com esclarecimentos 
e recomendações para adoção de práticas necessárias visando 
o aperfeiçoamento dos certames a serem levados a efeito em 
futuras contratações, visando o atendimento às determinações 
deste E. Tribunal de Contas. Nesse contexto, tomo conhecimen-
to do noticiado e determino o arquivamento dos autos. Por fim, 
esclareço que por se tratar de procedimento eletrônico, na con-
formidade da Resolução nº 01/2011, as manifestações e demais 
documentos que compõem os autos poderão ser consultados, 
mediante regular credenciamento, no Sistema de Processo Ele-
trônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.
Processo: TC-017767.989.16.Contratante: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL. Contratada: 
DIRCE BARBOSA MONTEIRO SANTOS BAZAR – ME, atual 
APARECIDA DE FÁTIMA CAMARGO – ME (PAPELARIA & BAZAR 
SANTO ANTÔNIO). Responsáveis: CLODOMIRO CORREIA DE 
TOLEDO JÚNIOR. Prefeito Municipal à época. APARECIDA DE 
FÁTIMA CAMARGO. Sócia e Administradora.Em exame: Dis-
pensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 
nº 8.666/93, Notas de Empenho discriminadas no item 20 
do relatório de fiscalização contido no evento nº 14.2, ao 
valor total de R$ 27.444,59.Objeto: Aquisição de material de 
expediente.Advogados: Donery dos Santos Amante – OAB/SP 
295.096 (eventos 10.1 e 10.2). Cuidam os autos de dispensa de 
licitação e notas de empenho emitidas, no exercício de 2014, no 
valor total de R$ 27.444,59, pela Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Pinhal em favor da empresa Dirce Barbosa Monteiro 
Santos Bazar – ME, atual Aparecida de Fátima Camargo – ME 
(Papelaria & Bazar Santo Antônio), visando à aquisição de 
materiais de expediente. Tendo em vista os apontamentos efe-
tuados pela fiscalização (evento 14.2), determino a expedição 
de notificação pessoal aos responsáveis para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresentem as justificativas e documentos que 
entenderem cabíveis. Esclareço que, por se tratar de procedi-
mento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, 
a íntegra deste despacho, as manifestações da Fiscalização 
e demais documentos poderão ser obtidos, mediante regular 
credenciamento, no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, 
na página www.tce.sp.gov.br

Publique-se.
Processo: TC-017777.989.16.Contratante: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL. Contratada: 
OLIVEIRA E MORI IMPRESSOS LTDA. Responsáveis: CLODOMI-
RO CORREIA DE TOLEDO JÚNIOR. Prefeito Municipal à época. 
ALEXANDRIA PEREIRA DE OLIVEIRA. Sócia e Administradora. 
NEUZA MORI PORTO. Sócia. Em exame: Dispensa de Licitação, 
com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, Autoriza-
ções de Fornecimento e Notas de Empenho discriminadas no 
item 20 do relatório de fiscalização contido no evento nº 14.2, 
ao valor total de R$ 38.210,40.Objeto: Aquisição de material 
de expediente.Advogados: Donery dos Santos Amante – OAB/
SP 295.096 (eventos 10.1 e 10.2). Cuidam os autos de dispensa 
de licitação, autorizações de fornecimento e notas de empenho 
emitidas, no exercício de 2014, no valor total de R$ 38.210,40, 

PROCESSO: TC-009216.989.19-4 (Ref. TC-004414.989.19-
4).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA. RESPON-
SÁVEL: Henrique Martin – Prefeito Municipal. ASSUNTO: Contas 
de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte Esco-
lar).EXERCÍCIO: 2019. ADVOGADA: Gisele Nogueira (OAB/
SP 270.079). Os autos albergam os relatórios de Fiscalizações 
Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no âmbito das 
Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura Municipal 
de Cabreúva. Considerando o relatório elaborado e documen-
tos juntados pela fiscalização a cargo da UR-9, relativos à 2ª 
Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar (evento 
8), notifique-se eletronicamente o Responsável pela Municipa-
lidade, a fim de que tome ciência e adote providências em face 
do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009666.989.19-9 (Ref. TC-004952.989.19-

2).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. RES-
PONSÁVEL: Omar Najar – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas 
de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte Escolar).
EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de Fiscali-
zações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no âmbito 
das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura Municipal 
de Americana.Considerando o relatório elaborado e documen-
tos juntados pela fiscalização a cargo da UR-3, relativos à 2ª 
Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar (evento 
7), notifique-se eletronicamente o Responsável pela Municipa-
lidade, a fim de que tome ciência e adote providências em face 
do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009668.989.19-7 (Ref. TC-004854.989.19-

1).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULIS-
TA. RESPONSÁVEL: Roberto Antônio Japim de Andrade – Prefei-
to Municipal. ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização 
Ordenada (Transporte Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos 
albergam os relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a 
cabo por esta e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercí-
cio de 2019 da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista.
Considerando o relatório elaborado e documentos juntados 
pela fiscalização a cargo da UR-3, relativos à 2ª Fiscalização 
Ordenada do período – Transporte Escolar (evento 7), notifique-
-se eletronicamente o Responsável pela Municipalidade, a fim 
de que tome ciência e adote providências em face do apurado 
nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009671.989.19-2 (Ref. TC-004887.989.19-

2).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR. RES-
PONSÁVEL: Thiago Giatti Assis – Prefeito Municipal.ASSUNTO: 
Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte 
Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de 
Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no 
âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura 
Municipal de Monte Mor.Considerando o relatório elaborado e 
documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-3, relati-
vos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar 
(evento 7), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009675.989.19-8 (Ref. TC-005006.989.19-

8).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.RESPONSÁ-
VEIS: Ednilson Cazellato – Prefeito (até 22/01/2019) e Antônio 
Miguel Ferrari – Prefeito (a partir de 23/01/2019).ASSUNTO: 
Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte 
Escolar).EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADOS: Cesar Henrique Bruhn 
Pierre (OAB/SP 317.733), Rafael Barroso de Andrade (OAB/SP 
391.258), Diego Pimenta Barbosa (OAB/SP 398.488), Gabriel 
Curci Tavares Risso (OAB/SP 400.324) e Diego Ronney de 
Oliveira (OAB/SP 403.301). Os autos albergam os relatórios de 
Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta E. Corte no 
âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura 
Municipal de Paulínia. Considerando o relatório elaborado e 
documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-3, relati-
vos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar 
(evento 7), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009676.989.19-7 (Ref. TC-004983.989.19-

5).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
D’OESTE. RESPONSÁVEL: Denis Eduardo Andia – Prefeito Muni-
cipal. ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordena-
da (Transporte Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D’Oeste.Considerando o 
relatório elaborado e documentos juntados pela fiscalização a 
cargo da UR-3, relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período 
– Transporte Escolar (evento 7), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009679.989.19-4 (Ref. TC-004994.989.19-

2).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS. RESPON-
SÁVEL: Orestes Previtale Junior – Prefeito Municipal. ASSUNTO: 
Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte 
Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de 
Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no 
âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura 
Municipal de Valinhos. Considerando o relatório elaborado e 
documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-3, relati-
vos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar 
(evento 7), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-010461.989.19-6 (Ref. TC-004380.989.19-

4).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVA-
LHO. RESPONSÁVEL: Cícero Martins dos Santos – Prefeito Muni-
cipal. ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordena-
da (Transporte Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 
da Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho.Considerando o 
relatório elaborado e documentos juntados pela fiscalização a 
cargo da UR-4, relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período 
– Transporte Escolar (evento 6), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-010479.989.19-6 (Ref. TC-004790.989.19-

8).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE. RESPON-
SÁVEL: Carlos Eduardo Boldorini Moris – Prefeito Municipal. 
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 
da Prefeitura Municipal de Oriente. Considerando o relatório 
elaborado e documentos juntados pela fiscalização a cargo 
da UR-4, relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – 
Transporte Escolar (evento 6), notifique-se eletronicamente o 

PROCESSO: TC-008633.989.19-9 (Ref. TC-004848.989.19-
0).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ. RESPONSÁVEL: 
José Luiz Monteiro – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas de 
Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte Escolar). 
EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de Fiscaliza-
ções Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no âmbito das 
Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de 
Arujá. Considerando o relatório elaborado e documentos junta-
dos pela fiscalização a cargo da UR-3, relativos à 2ª Fiscalização 
Ordenada do período – Transporte Escolar (evento 9), notifique-
-se eletronicamente o Responsável pela Municipalidade, a fim 
de que tome ciência e adote providências em face do apurado 
nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-008706.989.19-1 (Ref. TC-004802.989.19-

4).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO. RESPONSÁ-
VEL: Ademar Adriano de Oliveira – Prefeito Municipal. ASSUN-
TO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte 
Escolar). EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de 
Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no 
âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura 
Municipal de Planalto. Considerando o relatório elaborado e 
documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-1, relati-
vos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar 
(evento 8), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-008721.989.19-2 (Ref. TC-004488.989.19-

5).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM. RESPONSÁVEL: 
Maria de Lourdes Gomes da Silva de Morais – Prefeita Munici-
pal. ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar). EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da 
Prefeitura Municipal de Icém.Considerando o relatório elabora-
do e documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-8, 
relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte 
Escolar (evento 7), notifique-se eletronicamente a Responsável 
pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote provi-
dências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-008729.989.19-4 (Ref. TC-004839.989.19-

1).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHÔA. RESPONSÁ-
VEL: Valdemir Antônio Pinheiro de Carvalho – Prefeito Munici-
pal. ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar). EXERCÍCIO: 2019. ADVOGADOS: Reinaldo 
Candolo Junior (OAB/SP 214.616) e João Paulo Mello dos 
Santos (OAB/SP 239.692). Os autos albergam os relatórios de 
Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no 
âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura 
Municipal de Uchôa. Considerando o relatório elaborado e 
documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-8, relati-
vos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar 
(evento 7), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-008785.989.19-5 (Ref. TC-004605.989.19-

3).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA. RESPON-
SÁVEL: Elvis Carlos de Sousa – Prefeito Municipal. ASSUNTO: 
Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte 
Escolar). EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de 
Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no 
âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura 
Municipal de Pontalinda. Considerando o relatório elaborado e 
documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-11, relati-
vos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar 
(evento 7), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-008786.989.19-4 (Ref. TC-004662.989.19-

3).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. RES-
PONSÁVEL: Maurício Honório de Carvalho – Prefeito Municipal. 
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar). EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da 
Prefeitura Municipal de São Francisco.Considerando o relatório 
elaborado e documentos juntados pela fiscalização a cargo 
da UR-11, relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – 
Transporte Escolar (evento 7), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-008788.989.19-2 (Ref. TC-004794.989.19-

4).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARISI. RESPONSÁVEL: 
Rosinei Aparecida Silvestrini dos Santos – Prefeita Municipal. 
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os 
relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta 
e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da 
Prefeitura Municipal de Parisi.Considerando o relatório elabora-
do e documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-11, 
relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte 
Escolar (evento 7), notifique-se eletronicamente a Responsável 
pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote provi-
dências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009032.989.19-6 (Ref. TC-004718.989.19-

7).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA. 
RESPONSÁVEL: Dirlei Salas Ortega – Prefeito Municipal. ASSUN-
TO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada (Transporte 
Escolar).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relatórios de 
Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no 
âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura 
Municipal de Araçoiaba da Serra.Considerando o relatório 
elaborado e documentos juntados pela fiscalização a cargo 
da UR-9, relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período – 
Transporte Escolar (evento 8), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROCESSO: TC-009044.989.19-2 (Ref. TC-004822.989.19-

0).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE 
POSSE. RESPONSÁVEL: Norberto de Oliverio Junior – Prefeito 
Municipal. ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização 
Ordenada (Transporte Escolar). EXERCÍCIO: 2019. Os autos alber-
gam os relatórios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por 
esta e. Corte no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 
da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse.Considerando 
o relatório elaborado e documentos juntados pela fiscalização a 
cargo da UR-19, relativos à 2ª Fiscalização Ordenada do período 
– Transporte Escolar (evento 8), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.

perfez, na data-base de julho/1997, o VPL de 253 mil a favor 
da Concessionária; pontuar que o restabelecimento da TIR será 
realizado oportunamente, em processo administrativo próprio; 
ratificar todas as cláusulas que não conflitem com as alterações 
propostas.–Termo Aditivo e Modificativo n.º 19 de 15/12/11, 
objetivando: alterar o índice de reajuste das tarifas de pedágio 
do Contrato de Concessão n.º 004/CR/1998, de Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-M) para Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), bem como definir procedimento e 
forma de revisão contratual para recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, decorrente da utilização do 
novo índice de reajuste tarifário.–Termo Aditivo e Modificativo 
n.º 20 de 07/01/13, pretendendo: implantar o Projeto Ponto a 
Ponto, no trecho rodoviário do Lote 11, entre o km 114+100 
e km 177+700 da Rodovia SP–340, com previsão de recom-
posição anual do equilíbrio econômico-financeiro em razão da 
eventual diferença de receita de pedágio no trecho.–Termo de 
Retirratificação ao Termo Aditivo e Modificativo n.º 19, assinado 
em 26/06/15, tencionando: adotar, como índice de reajuste das 
tarifas de pedágio do contrato de concessão, daquele que, entre 
o IGP-M e o IPCA apresentar a menor variação percentual; 
substituir o procedimento e forma de revisão contratual para 
verificação da existência de desequilíbrio econômico-financeiro 
e sua recomposição, decorrente dessa alteração; consignar 
que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dar-se-
-á por meio do Fluxo de Caixa Marginal (FCM), utilizando-se 
TIR de 12,5%, em substituição à TIR original do projeto, sendo 
implementada por meio do aumento do prazo da concessão, a 
ser formalizado por aditivo contratual.Os aditivos em análise 
foram precedidos da Concorrência Pública Internacional n.º 
010/CIC/97, do Contrato de Concessão n.º 004/CR/1998 de 
14/04/98, dos Termos Aditivos e Modificativos n.º 01 a 16 de 
10/04/01, 01/06/01, 14/10/02, 31/10/02, 26/02/03, 20/03/03, 
24/06/04, 13/10/04, 30/12/04, 28/09/05, 30/12/05, 08/12/06, 
21/12/06, 26/02/09, 20/07/09 e 24/07/09, do Termo de Retirrati-
ficação ao Termo Aditivo e Modificativo n.º 06 de 22/12/03, e do 
Termo Aditivo e Modificativo Coletivo n.º 01 de 02/01/06, todos 
considerados regulares por esta Corte de Contas. As partes 
foram cientificadas da remessa dos aditivos a este Tribunal de 
Contas e notificadas para acompanhar todos os atos processu-
ais até o julgamento final e sua publicação, conforme fls. 4854, 
4928, 5088 e 5703. Às fls. 6888/6890, a SDG entendeu neces-
sário que os responsáveis esclarecessem dois pontos centrais 
sobre a matéria em exame. O primeiro ponto refere-se à reali-
zação de obras que não estariam inicialmente previstas no con-
trato celebrado, e seu impacto na prorrogação da vigência da 
concessão, e o segundo ponto envolve as discussões judiciais 
acerca da concessão realizada. Ante o exposto, assino o prazo 
de 15 (quinze) dias à Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, à 
Renovias Concessionária S/A (CNPJ n.º 02.417.464/0001-23), e 
aos responsáveis indicados no cabeçalho, nos termos do art. 2º, 
inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 709/93, para que 
tomem conhecimento das objeções lançadas, e tragam as suas 
justificativas, acompanhadas dos documentos comprobatórios. 
Autorizo vista e extração de cópias, indicadas pelos responsá-
veis, que deverão ser feitas no Cartório, observadas as cautelas 
de estilo.

Publique-se.
Processo: eTC-000656.989.19-1. Órgão: Gabinete do Secre-

tário – Secretaria Estadual da Educação. Ordenador da despesa: 
Amauri Gavião A. Marques Silva. Responsável pelo adiantamen-
to: Morize Maia Cespedes. Valor: - Recebido: R$ 4.000,00. - Uti-
lizado: R$ 125,20. - Recolhido: R$ 3.874,80. Assunto: Prestação 
de contas de adiantamento – Verba de representação referente 
ao período de 17/12/2018 a 15/01/19. Cuidam os autos da 
prestação de contas de adiantamento apresentada pela respon-
sável, Sra. Morize Maia Cespedes, no valor total de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), destinados às despesas de representação 
do Gabinete do Secretário Estadual da Educação, referente ao 
período de 17/12/2018 a 15/01/2019.A 8ª Diretoria de Fiscaliza-
ção, ao examinar a matéria, constatou que do total empenhado 
foi gasta a quantia de R$ 125,20 (cento e vinte e cinco reais 
e vinte centavos), restituindo-se aos cofres públicos o saldo 
de R$ 3.874,80 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e 
oitenta centavos), conforme evidenciado nos eventos 1.4/1.11.
Ocorre que, na análise da documentação pertinente, o Órgão 
de Instrução verificou a seguinte ocorrência: “A quantia de R$ 
125,20 foi utilizada pelo Sr. João Cury Neto em viagem que teve 
como escopo o recebimento, pelo referido Secretário, do título 
de cidadão caçapavense. Entendemos ser, tal evento, de cunho 
particular e sem qualquer relação com o interesse público, não 
caracteriza, pois, atividade a ser custeada por verba de repre-
sentação”. Diante disso, a Procuradoria da Fazenda do Estado 
- PFE (evento n° 14.1) e o Ministério Público de Contas – MPC 
(evento n° 18.1) propuseram o acionamento dos interessados.
Nessa conformidade, expeçam-se notificações pessoais aos 
responsáveis, nos termos do artigo 29 c/c o artigo 91, inciso I, 
da Lei Complementar nº 709/93, concedendo-lhes o prazo de 
15 (quinze) dias, contados do recebimento do ofício, para que 
apresentem os esclarecimentos e documentos que entenderem 
cabíveis.Esclareço que, por se tratar de procedimento eletrô-
nico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra do 
presente despacho e demais documentos poderão ser obtidos, 
mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Ele-
trônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.
Processo: TC-000657.989.13-3Órgão: Universidade Estadu-

al de Campinas – UNICAMP.Assunto: Aposentadoria.Respon-
sável pela concessão: José Teixeira Filho (Diretor da Faculdade 
de Engenharia Agrícola)Interessado: Antonio Ludovico Beraldo.
Exercício: 2012Instrução: UR-3 / DSF-I.Advogados: Lívia Ribeiro 
de Pádua Duarte (OAB/SP nº 317.158), Fernanda Lavras Cos-
tallat Silvado (OAB/SP nº 210.899), Edson Cesar dos Santos 
Cabral (OAB/SP nº 79.396) e outros. Considerando que a apos-
tila retificatória constante do evento 181.2 está sendo tratada 
nos autos do TC-006151.989.19, determino o apensamento dos 
processos (TCs 000657.989.13 e 006151.989.19) e o sobresta-
mento deste feito até o julgamento da apostila.

Publique-se.
PROCESSO: TC-008541.989.19-0 (Ref. TC-004971.989.19-

9).ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA. 
RESPONSÁVEL: Mamoru Nakashima – Prefeito Municipal.
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 2ª Fiscalização Ordenada 
(Transporte Escolar). EXERCÍCIO: 2019. ADVOGADOS: Elaine 
Aparecida dos Santos (OAB/SP 143.622), Marcos Felipe de 
Paula Brasil (OAB/SP 244.714) e Barbara Clivate Costa (OAB/
SP 306.394). Os autos albergam os relatórios de Fiscalizações 
Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte no âmbito das 
Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de 
Itaquaquecetuba. Considerando o relatório elaborado e docu-
mentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-3, relativos 
à 2ª Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar 
(evento 7), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 11 de maio de 2019 às 02:38:16.
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