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Proc: TC-25982.026.12.Contratante: Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo – CDHU.Contratada: CRR Construções e Empreendi-
mentos Ltda.Objeto: Contrato para execução de obras e ser-
viços de engenharia, inclusive elaboração de projetos exe-
cutivos, para realização de empreendimento composto de 
52 unidades habitacionais e demais serviços, denominado 
CUNHA “C”, no Município de Cunha/SP.Matéria: Licitação – 
Concorrência nº 35/2011 - Contrato nº 197/12 celebrado em 
10/07/2012 – Valor: R$ 3.711.658,50. (julgados irregulares pela 
E.Primeira Câmara, em Sessão de 07/06/2016 (Acórdão DOE 
de 01/07/16 – fls.820/821), decisão mantida em sede recursal 
pela E.Tribunal Pleno, em Sessão de 28/03/2018, Acórdão 
DOE de 19/04/2018 (fls.1420/1421), com trânsito em julgado 
em 27/04/2018 – fls.1428). Conhecida as providências ado-
tadas pela CDHU, consoante Despacho publicado no DOE de 
16/07/2018 (fls.1452/1453).Em exame: Termo de Aditamento 
de Prazo – TAP nº 0850/13 de 25/09/2013 – Finalidade: Pror-
rogação de prazo por mais 02 (dois) meses, devendo o termo 
final ocorrer em 28/07/2014 (fls.1521);Comunicado de Sanção 
e de Rescisão Unilateral do Contrato, publicado no DOE em 
21/03/2014 – Finalidade: Comunicar a rescisão unilateral do 
contrato nº 0197/12, com aplicação da pena de multa no valor 
de R$ 211.231,38 e da suspensão temporária da participação 
em licitação e impedir de contratar com a Administração por 
02 (dois) anos (fls.1795/1796).Autoridades Responsáveis que 
firmaram os instrumentos: Solange Aparecida Marques (Dire-
tora de Assuntos Jurídicos e de Regulação Fundiária à época) 
Antonio Carlos do Amaral Filho (Diretor Presidente e Técnico 
em Exercício à época).Termo de Ciência e de Notificação de 
25/09/2013 (fls.1524).Procuradores: Dra. Solange Aparecida 
Marques (OAB/SP nº 125.017); Dr. Roberto Correa Sampaio 
(OAB/SP nº 171.669); Dr. Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho 
(OAB/SP nº 74.481) e outros.Em exame, nesta oportunidade, 
o Termo de Aditamento de Prazo - TAP nº 0850/13, celebrado 
em 25/09/2013, relativo ao Contrato nº 197/12, firmado em 
10/07/2012, decorrente da licitação Concorrência nº 35/2011, 
celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
de Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e a empresa CRR 
Construções e Empreendimentos Ltda., destinado em prorrogar 
o prazo contratual, por mais 02 (dois) meses, termo final em 
28/07/2014, sem indicação de valor.Também, em análise o 
Comunicado de Sanção e de Rescisão Unilateral do Contrato, 
publicado no DOE em 21/03/2014, destinado em comunicar 
a rescisão unilateral do contrato nº 0197/12, com aplicação 
da pena de multa no valor de R$ 211.231,38 e da suspensão 
temporária da participação em licitação e impedir de contratar 
com a Administração por 02 (dois) anos.A 6ª Diretoria de Fisca-
lização - DF-06, responsável pela instrução da matéria, em seu 
laudo de fls.1802/1804 destacou a seguinte ocorrência: Aplica-
ção do Princípio da Acessoriedade tendo em vista que a Con-
corrência e o decorrente Contrato foram julgados irregulares 
por este Tribunal.Nessa conformidade, considerando o pronun-
ciamento externado pela 6ª Diretoria de Fiscalização – DF-06, 
assino aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 
do art. 2º, inciso XIII, da LC-709/93, para que tomem conheci-
mento das objeções consignadas nos presentes autos e possam 
apresentar as alegações que entenderem cabíveis.Autorizo vista 
e extração de cópias, indicadas pelos responsáveis, que deverão 
ser procedidas no Cartório, respeitadas as cautelas de estilo.

Publique-se.
Proc: TC-13151.026.14. Contratante: Secretaria de Estado 

da Saúde.Gestor atual: José Henrique Germann Ferreira (Secre-
tário de Estado da Saúde).Organização Social: Santa Casa de 
Misericórdia de Votuporanga.Objeto.Operacionalização da ges-
tão e execução das atividades e serviços de saúde do ambulató-
rio médico de especialidades “Avelino Fernandes” – AME JALES. 
Matéria: Dispensa de Licitação • Contrato de Gestão celebrado 
em 14/03/2014 – Valor: R$ 40.431.053,20 (A E.Primeira Câmara 
de 04/04/2017 (Acórdão DOE de 10/05/17 – fls.213), julgou 
regulares a Dispensa de Licitação e o Contrato de Gestão fir-
mado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa 
de Misericórdia de Votuporanga, decisão com trânsito em 
julgado em 01/06/2017 (fls.219).Termo de Retirratificação nº 
01/2015 de 29/12/2014 (fls.233/244)Termo de Retirratificação 
nº 01/2016 de 29/12/2015 (fls.290/300)Termo de Retirratifica-
ção nº 01/2017 de 22/12/2016 (fls.320/332)Termo de Retirra-
tificação nº 02/2017 de 19/07/2017 (fls.370/373)(A E.Primeira 
Câmara de 05/02/2019 (Acórdão DOE de 09/04/19 – fls.403), 
julgou regulares os Termos de Retirratificação nºs 01/15, 01/16, 
01/17 e 02/17, firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde 
e a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, decisão com 
trânsito em julgado em 06/05/2019 (fls.404).Em exame: Termo 
de Retirratificação nº 03/2017 de 23/11/2017 (fls.416/417)Valor: 
R$ 150.000,00 – Finalidade: Ampliação do pavimento térreo 
do Ambulatório de Especialidades “Avelino Fernandes” – AME 
de Jales;Termo de Retirratificação nº 01/2018 de 22/12/2017 
(fls.435/438)Valor: R$ 11.538.600,00 em 12 parcelas mensais 
– Finalidade: Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão 
para custeio das atividades no exercício de 2018; e,Termo de 
Retirratificação nº 02/2018 de 17/10/2018 (fls.464/468)Valor: 
R$ 300.000,00 em 03 parcelas iguais – Finalidade: Realização 
de Projeto Especial “Mutirão de procedimentos cirúrgicos de 
Catarata” nos meses de outubro a dezembro de 2018.Autori-
dade Responsável que firmou os Instrumentos: David Everson 
Uip (Secretário de Estado da Saúde à época – TA 03/17 e 01/18)
Marco Antonio Zago( então Secretário de Estado da Saúde – TA 
02/18)Pela Beneficiária: Luiz Fernando Goes Lievana (Provedor)
Termos de Ciência e de Notificação de 23/11/17 (fls.415), 
22/12/17 (fls.434) e em 17/10/2018 (fls.462/463).Em exame, 
nesta oportunidade, os Termos de Retirratificação nºs 03/2017, 
01/2018 e 02/2018, firmados entre a Secretaria de Estado da 
Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, em 
23/11/2017, 22/12/2017 e 17/10/2018, tendo por finalidade a 
ampliação do pavimento térreo do Ambulatório de Especialida-
des “Avelino Fernandes” – AME de Jales, representando o valor 
de R$ 150.000,00; para custeio das atividades no exercício de 
2018, no montante de R$ 11.538.600,00; e, para realização 
de Projeto Especial “Mutirão de procedimentos cirúrgicos de 
Catarata” nos meses de outubro a dezembro de 2018, repre-
sentando o valor de R$ 300.000,00, respectivamente.A Unidade 
Regional de Fernandópolis - UR-11, responsável pela instrução 
da matéria, em seu laudo de fls.476/479, entendeu que a irre-
gularidade abaixo mencionada, compromete o Termo de Retir-
ratificação 03/2017, não registrando apontamentos quanto aos 
Termos 01 e 02/2018, destacando a seguinte ocorrência: Não 
constam dos autos qualquer documento que identifique quais 
as ampliações a serem realizadas nem tampouco o levantamen-
to de custos das mesmas, observando que não há como com-
provar que o valor do aditivo (Termo de Retirratificação 03/2017 
– R$ 150.000,00) guarda relação com o custo da obra a ser rea-
lizada.Diante da impropriedade assinalada pela Fiscalização, a 
douta Procuradoria da Fazenda do Estado – PFE, propôs o acio-
namento da Origem (fls.465).No Ministério Público de Contas – 
MPC os autos não foram selecionados para análise (fls.465vº).
Nessa conformidade, considerando o pronunciamento externa-
do pela Unidade Regional de Fernandópolis – UR-11, ratificado 
pela PFE, assino aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, 
nos termos do art. 2º, inciso XIII, da LC-709/93, para que tomem 
conhecimento da objeção consignada e possam apresentar as 
alegações que entenderem cabíveis.Autorizo vista e extração de 
cópias, indicadas pelos responsáveis, que deverão ser procedi-
das no Cartório, respeitadas as cautelas de estilo.

Publique-se.

serviços técnicos especializados para elaboração dos projetos 
executivos de engenharia civil, acabamento, comunicação visual 
e paisagismo das Estações e Pátio Ragueb Chohfi e acompa-
nhamento técnico de obra do sistema monotrilho da Linha 
15 – Prata do METRÔ.A instrução inicial da matéria coube a 
5ª Diretoria de Fiscalização – DF-05, que elaborou os laudos 
de fls.826/831 (Licitação/Contrato), fls.935/937 (1º e 2º TA) e 
de fls.1015/1017 (3º TA), não se registrando apontamentos de 
irregularidades que comprometam a licitação, o contrato e os 
termos de aditamento examinados.Na sequência, a inspeção 
da matéria passou para a 3ª Diretoria de Fiscalização – DF-03, 
que expediu o relatório de fls.1055/1057 (4º TA) não efetuando 
apontamentos relativos ao termo aditivo examinado, e ainda, 
no relato de fls.1067/1068 não registrou inconsistências que 
afetem a Garantia Contratual examinada para conhecimento.
Já no tocante ao 5º Termo de Aditamento ao Contrato cele-
brado em 24/06/2019(fls.1150/1151), objetivando alterar o 
endereço da Companhia do METRÔ, bem como prorrogar o 
prazo de vigência (término para 19/07/2021) e de execução 
dos serviços (término para 20/04/2021) incluir itens ao contrato 
relativo às Sanções Administrativas do Contrato e no tocante 
à Rescisão do ajuste (cláusulas 14 e 15), e ainda, substituir a 
Planilha de Serviços e Preços do Contrato, analisando a maté-
ria, a Fiscalização da 3ª DF expediu o laudo de fls.1173/1177, 
destacando que os apontamentos de irregularidades, abaixo 
listados, comprometem o 5º (quinto) Termo de Aditamento exa-
minado, quais sejam: a) As justificativas não apresentam razões 
técnicas para a supressão de serviços que se verifica no Anexo 
I-A, que substitui a tabela original do contrato, na ordem de R$ 
16.062.079,98. Observando que tal ausência configura infração 
ao art.65, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 83, §4º, I, das Instru-
ções nº 02/2016 deste Tribunal;b) Valor acrescido e suprimido 
em relação aos itens contratados de R$ 16.062.079,98, que 
correspondem a 43,53% do objeto do contrato, muito além dos 
25% previstos como permitidos no art. 65, §1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, denotando irregularidade pelo descumprimento 
a este limite;c) Ausente pesquisa de preços para embasar a 
prorrogação do contrato e a mudança no quantitativo do objeto 
contratado, em infração ao art. 83, §4º, inciso V, das Instruções 
nº 02/2016 deste Tribunal; e,d) Observou que não houve com-
plementação da garantia por parte da contratada, em razão do 
aditamento contratual.Nessa conformidade, considerando as 
manifestações da 5ª e 3ª Diretorias de Fiscalização, assino aos 
responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 2º, 
inciso XIII, da LC-709/93, para que tomem conhecimento das 
objeções consignadas e possam apresentar as alegações que 
entenderem cabíveis.Autorizo vista e extração de cópias, que 
deverão ser procedidas no Cartório, respeitadas as cautelas de 
estilo.

Publique-se.
PROC: TC-921/007/13.CONTRATANTE: Prefeitura Munici-

pal de Guararema.PREFEITO ATUAL: Adriano de Toledo Leite.
CONTRATADA: DBW Pavimentação e Construções Ltda. (CNPJ 
nº 06.323.358/0001-31).OBJETO: Serviços de infraestrutura 
urbana.EM EXAME: Pregão Presencial nº 037/2013, tipo menor 
preço (fls. 58/97).Ata de Registro de Preços nº 110/2013, cele-
brada em 23/05/13, no valor total de R$ 2.426.633,68, com 
validade de 12 (doze) meses (fls. 291/298).AUTORIDADE QUE 
HOMOLOGOU A LICITAÇÃO E FIRMOU A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS: Marcio Luiz Alvino de Souza (Prefeito Municipal à 
época) – fls. 289; 298.SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS POR PARTE DA CONTRATADA: Alexandre José Inácio – 
fl. 298.INSTRUÇÃO POR: UR-07 - fls. 307/313.TERMO DE CIÊN-
CIA E DE NOTIFICAÇÃO: Fl. 299.ADVOGADOS: Olavo Sachetim 
Barboza (OAB/SP nº 301.970). Carlos Eduardo Gomes Callado 
Moraes (OAB/SP nº 242.953) – fl. 322. Rafael Cezar dos Santos 
(OAB/SP nº 342.475) – fl. 351. Yuri Marcel Soares Oota (OAB/
SP nº 305.226). Caio Cesar Benício Rizek (OAB/SP nº 222.238) 
– fl. 441. E outros.ACOMPANHA: Expediente TC-595/007/13; 
Interessado: Conselho de Moradores de Bairros do Município de 
Guararema, por seu Presidente, Senhor Donato Grillo, OAB/SP 
nº 303.950; Mencionada: Prefeitura Municipal de Guararema; 
Assunto: Comunica possíveis irregularidades na contratação 
de serviços de infraestrutura através da modalidade pregão 
(Pregões Presenciais 37/13 e 33/13).PROC: TC-922/007/13.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guararema.PREFEITO 
ATUAL: Adriano de Toledo Leite.CONTRATADA: Casamax Comer-
cial Ltda. (CNPJ nº 08.183.516/0001-20).OBJETO: Fornecimento 
de concreto usinado e concreto maquininha.EM EXAME: Pregão 
Presencial nº 033/2013, tipo menor preço (fls. 81/122).Ata de 
Registro de Preços nº 106/2013, celebrada em 14/05/13, no 
valor total de R$ 1.974.000,00, com validade de 12 (doze) 
meses (fls. 243/251).AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU A LICI-
TAÇÃO E FIRMOU A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Marcio Luiz 
Alvino de Souza (Prefeito Municipal à época) – fls. 241; 251.
SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR PARTE 
DA CONTRATADA: Raphael Nascimento da Costa – fl. 251.
INSTRUÇÃO POR: UR-07 - fls. 276/282.TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO: Fl. 252.ADVOGADOS: Rafael Cezar dos Santos 
(OAB/SP nº 342.475) – fl. 297. Olavo Sachetim Barboza (OAB/
SP nº 301.970) – fl. 307. Ruy Pereira Camilo Junior (OAB/SP nº 
111.471). Michel Braz de Oliveira (OAB/SP nº 235.072) – fl. 368. 
Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (OAB/SP nº 242.953) – 
fl. 370. Isabelly Douglas Calil Assad (OAB/SP nº 405.388) – fl. 
893. E outros.Finda a instrução processual, defiro o pedido de 
vista formulado à fl. 348 do TC-921/007/13, a ser realizada no 
Cartório, pelo prazo de 5 (cinco) dias, contados da presente 
publicação.Eventuais memoriais deverão ser apresentados nos 
termos do Comunicado SDG nº 010/2018.

Publique-se.
Proc: TC-27/011/10.Órgão Público Parceiro: Prefeitura 

Municipal de Jales.Gestor atual: Flávio Prandi Franco – Pre-
feito. OSCIP: ADERJ – Associação dos Deficientes Físicos da 
Região de Jales.Objeto: Contratação de OSCIP para presta-
ção de serviços de operacionalização e administração das 
USF’s e Núcleo Municipal.Matéria: Termo de Parceria nº 08/09 
celebrado em 30/12/2009 – Valor R$ 4.337.426,88 (julgado 
irregular por decisão da E.Primeira Câmara de 05/08/14, com 
aplicação de multa ao responsável, Senhor Humberto Parini 
(Prefeito à época) no correspondente a 400 UFESP’S, mantida 
integralmente em sede recursal pelo E.Tribunal Pleno, Acórdão 
publicado no DOE de 27/10/2015 (fls.509/510), com trânsito 
em julgado em 03/11/2015 – fls.511).Em Exame: Termo Adi-
tivo nº 01/10 de 13/08/2010 (fls. 688/689); Termo Aditivo nº 
02/10 de 01/10/2010 (fls. 814/815); Termo Aditivo nº 03/10 
de 30/12/2010 (fls. 948/949) e Termo Aditivo nº 01/11 de 
16/08/2011 (fls. 1062/1063).Responsáveis que firmaram os Ins-
trumentos: Órgão Público: Humberto Parini (Prefeito Municipal 
à época);Pela OSCIP: Anísio Martins Ferreira Filho (Presidente 
– 1º ao 3º Termos Aditivos);Luiz Gonzaga Purita Ferreira (Presi-
dente – 4º Termo Aditivo).Procuradores: Marcus Vinícius Ibanez 
Borges – OAB/SP nº 214.215; Roseli Fátima de Araujo – OAB/
SP nº 245.005; João Luiz do Socorro Lima – OAB/SP nº 106.775 
(Procurador Jurídico do Município); Carlos Eduardo Gomes 
Callado Moraes – OAB/SP nº 242.953.Em exame, nesta oportu-
nidade, os Termos Aditivos nº 01/10 de 13/08/10 (fls. 688/689); 
nº 02/10 de 01/10/10 (fls. 814/815); nº 03/10 de 30/12/10 (fls. 
948/949) e nº 01/11 de 16/08/2011 (fls. 1062/1063).Diante da 
manifestação externada pela Unidade Regional de Fernandópo-
lis – UR-11 (fls.1081/1089), assino aos responsáveis o prazo de 
15 (quinze) dias, nos termos do art. 2º, inciso XIII, da LC-709/93, 
para que tomem conhecimento das objeções consignadas e 
possam apresentar as alegações que entenderem cabíveis.Auto-
rizo vista e extração de cópias, indicadas pelos responsáveis, 
que deverão ser procedidas no Cartório, respeitadas as cautelas 
de estilo.

Publique-se.

PROC: TC-12962.989.19-0 (Ref.TC-4889.989.19-0).ÓRGÃO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.RESPONSÁVEL: 
Benjamim Bill Vieira de Souza – Prefeito Municipal.ASSUNTO: 
Contas de Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada (Almoxarifado 
da Saúde – Medicamentos).EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADA: 
Juliana Camargo dos Santos (OAB/SP 217.435) 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 Nova Odessa.Considerando 
o relatório elaborado e documentos juntados pela fiscalização 
a cargo da UR-3, relativos à 6ª Fiscalização Ordenada do perí-
odo – Almoxarifado da Saúde - Medicamentos (evento 44), 
notifique-se eletronicamente o Responsável pela Municipalida-
de, a fim de que tome ciência e adote providências em face do 
apurado nos autos.

Publique-se.
PROC: TC-14486.989.19-7 (Ref.TC-5008.989.19-6).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES.RESPONSÁVEL: 
Adler Alfredo Jardim Teixeira – Prefeito Municipal.ASSUNTO: 
Contas de Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada (Almoxarifado 
da Saúde – Medicamentos).EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADOS: 
Luiz Carlos Briganti (OAB/SP 113.203), Liz Ita Dotta (OAB/SP 
115.448), Cibele Regina Lima (OAB/SP 168.660), Maira Rodri-
gues Costa Galvano Nascimento (OAB/SP 228.132), Camila 
Brandão Sarem (OAB/SP 245.521), Carlos Eduardo Gomes 
Callado Moraes (OAB/SP 242.953) e Yuri Marcel Soares Oota 
(OAB/SP 305.226).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 
Ribeirão Pires.Considerando o relatório elaborado e documen-
tos juntados pela fiscalização a cargo da UR-20, relativos à 6ª 
Fiscalização Ordenada do período – Almoxarifado da Saúde 
- Medicamentos (evento 68), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROC: TC-18304.989.19-7 (Ref.TC-4595.989.19-5).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO.RESPONSÁVEL: 
Benedito Lauro de Lima – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas 
de Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada (Almoxarifado da 
Saúde – Medicamentos).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 Pinhalzinho.Considerando o 
relatório elaborado e documentos juntados pela fiscalização a 
cargo da UR-3, relativos à 6ª Fiscalização Ordenada do período 
– Almoxarifado da Saúde - Medicamentos (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.
PROC: TC-18370.989.19-6 (Ref.TC-4761.989.19-3).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU.RESPONSÁVEL: Sergio 
Galvanin Guidio Filho – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas de 
Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada (Almoxarifado da Saúde – 
Medicamentos).EXERCÍCIO: 2019.Os autos albergam os relató-
rios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte 
no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefeitu-
ra Municipal de Ipaussu.Considerando o relatório elaborado e 
documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-4, relati-
vos à 6ª Fiscalização Ordenada do período – Almoxarifado da 
Saúde - Medicamentos (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.
Proc: TC-9179.026.13.Contratante: Companhia do Metro-

politano de São Paulo – METRÔ.Gestor atual: Silvani Alves 
Pereira – Presidente.Contratada: Consórcio ACF Executivo Linha 
2 – Verde (Constituído pelas empresas: ALENA Engenharia 
Gerenciamento e Tecnologia de Informação Ltda (Lider) – CON-
SULGAL – Consultores de Engenharia e Gestão S/A – CON-
SULGAL BRASIL Consultores de Engenharia e Gestão Ltda. e 
FERCONSULT Consultoria Estudos e Projetos de Engenharia 
de Transportes S/A).Objeto: Prestação de serviços técnicos 
especializados para elaboração dos projetos executivos de 
engenharia civil, acabamento, comunicação visual e paisagis-
mo das Estações e Pátio Ragueb Chohfi e acompanhamento 
técnico de obra do sistema monotrilho da Linha 15 – Prata da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo.Em exame: Con-
corrência nº 40592213; Contrato nº 4059221301, firmado em 
19/02/2013, no valor inicial de R$ 36.899.228,37 – Prazo de 
Vigência: 40 meses a partir de 19/02/2013 (fls. 736/756);Termo 
de Aditamento nº 01 de 06/09/2013 – Finalidade: Corrigir erro 
material para incluir subitens na cláusula 8 – Pagamentos;5 – 
Preços e 10 - Tributos (fls.885);Termo de Aditamento nº 02 de 
17/01/2014 – Finalidade: Alterar a denominação social da con-
tratada passando de Consórcio ACF Executivo Linha 2 – Verde 
para Consórcio ACF Executivo Linha 15 – Prata (fls.923);Termo 
de Aditamento nº 03 de 18/03/2016 – Finalidade: Prorrogar o 
prazo de vigência (de 19/06/16 para 19/06/18) e de execução 
dos serviços (de 20/03/16 para 20/03/18) apresentar cronogra-
ma de Barras Geral e a planilha de evolução física, revisado 
pela Companhia do Metrô (fls.976/976vº); Termo de Aditamento 
nº 04 de 19/03/2018 – Finalidade: Prorrogar o prazo de vigên-
cia (de 19/06/18 para 19/12/18) e de execução dos serviços 
(de 20/03/18 para 20/09/18) apresentar a revisão dos itens 
1.11.2.4 – Sistema Viário da Estação São Mateus e 1.12.1 – 
Ato - Acompanhamento Técnico das Obras – Lotes 1 e 2, do 
Cronograma de Barras Geral (fls.1049/1050);Seguro Garantia 
ao Contrato nº 0306920189907750220758000 – Finalidade: 
Complementação da garantia contratual, em virtude do Termo 
Aditivo nº 04 – Vigência: 20/06/2018 a 20/12/2018 – Valor: 
R$ 308.392,89; e,Termo de Aditamento nº 05 de 24/06/2019 – 
Finalidade: Alterar endereço da Companhia do Metrô, Prorrogar 
o prazo de vigência (término para 19/07/2021) e de execução 
dos serviços (término para 20/04/2021) incluir itens ao con-
trato (fls.1150/1151).(A licitação, o Contrato, os Termos de 
Aditamento nºs 01 a 04 e o Seguro Garantia do Contrato, foram 
conhecidos com diferimento de apreciação sem resolução de 
mérito, conforme Despachos do e. Auditor Antonio Carlos dos 
Santos colacionados às fls. 838/839, fls.943/944, fls.1022/1023, 
fls.1059 e fls. 1070 deste processado).Autoridades responsáveis 
pelo Órgão Jurisdicionado, pela Abertura de Licitação, pela 
Homologação e que firmaram os Instrumentos: Silvani Alves 
Pereira (Diretor Presidente do Metrô – 5º TA); Laercio Mauro 
Santoro Biazotti (Diretor de Planejamento e Expansão dos 
Transportes Metropolitanos); Argimiro Alvarez Ferreira e Caio 
Luiz S. de Arruda Botelho (Gerentes de Concepção de Projetos 
Civis – GCI à época);Paulo Sérgio Amalfi Meca (Diretor de 
Engenharia e Construções);Carlos Eduardo Paixão de Almeida 
(Gerente do Empreendimento Linha 15 - Prata) e Roberto Torres 
Rodrigues (Gerente de Empreendimento Linha 15 – Prata – 5º 
TA) Pela Contratada: Maurício Brun Bucker (Gestor Adminis-
trativo do Contrato) e Abilio Ferreira Cardoso (Diretor – 5º TA).
Procuradores: Amarílis de Barros Fagundes de Moraes (OAB/
SP nº 40.874); Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 
nº 109.013) e outros.Termos de Ciência e de Notificação de 
19/02/2013 (fls.806), 06/09/13 (fls.886),18/03/2016 (fls.978)), 
19/03/2018 (fls.1054/vº) e em 24/06/2019 (fls.1161/1163)Em 
exame a Licitação na modalidade Concorrência nº 40592213; 
o decorrente Contrato nº 4059221301, de 19/02/2013, no 
valor inicial de R$ 36.899.228,37; e, os subsequentes Ter-
mos de Aditamento ao Contrato, 1º ao 5º Aditivos, celebrados 
em 06/09/2013, 17/01/2014, 18/03/2016, 19/03/2018 e em 
24/06/2019, entre a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – METRÔ e o Consórcio ACF Executivo Linha 15 – Prata 
(denominação atual -2ºTA), tendo por objeto a prestação de 

PROC: TC-9032.989.19-6 (Ref.TC-4718.989.19-7).ÓRGÃO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA.RESPONSÁ-
VEL: Dirlei Salas Ortega – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas 
de Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada (Almoxarifado da 
Saúde – Medicamentos).EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADO: André 
Navarro (OAB/SP 158.924) 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 elabo-
rado e documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-9, 
relativos à 6ª Fiscalização Ordenada do período – Almoxarifado 
da Saúde - Medicamentos (evento 48), notifique-se eletronica-
mente o Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome 
ciência e adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROC: TC-9666.989.19-9 (Ref.TC-4952.989.19-2).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.RESPONSÁVEL: Omar 
Najar – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 6ª 
Fiscalização Ordenada (Almoxarifado da Saúde – Medicamen-
tos).EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADOS: Daniela Francine Torres 
(OAB/SP 202.802) e Julio Cesar Machado (OAB/SP 330.136) 
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 Americana.
Considerando o relatório elaborado e documentos juntados 
pela fiscalização a cargo da UR-3, relativos à 6ª Fiscalização 
Ordenada do período – Almoxarifado da Saúde - Medicamentos 
(evento 60), notifique-se eletronicamente o Responsável pela 
Municipalidade, a fim de que tome ciência e adote providências 
em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROC: TC-9668.989.19-7 (Ref.TC-4854.989.19-1).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA.RESPON-
SÁVEL: Roberto Antônio Japim de Andrade – Prefeito Municipal.
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada 
(Almoxarifado da Saúde – Medicamentos).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 Campo Limpo 
Paulista.Considerando o relatório elaborado e documentos 
juntados pela fiscalização a cargo da UR-3, relativos à 6ª 
Fiscalização Ordenada do período – Almoxarifado da Saúde 
- Medicamentos (evento 23), notifique-se eletronicamente o 
Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome ciência e 
adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROC: TC-9679.989.19-4 (Ref.TC-4994.989.19-2).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS.RESPONSÁVEL: Orestes 
Previtale Junior – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas de 
Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada (Almoxarifado da Saúde – 
Medicamentos).EXERCÍCIO: 2019. Os autos albergam os relató-
rios de Fiscalizações Ordenadas levadas a cabo por esta e. Corte 
no âmbito das Contas Anuais do Exercício de 2019 da Prefei-
tura Municipal de Valinhos.Considerando o relatório elaborado 
e documentos juntados pela fiscalização a cargo da UR-3, 
relativos à 6ª Fiscalização Ordenada do período – Almoxarifado 
da Saúde - Medicamentos (evento 27), notifique-se eletronica-
mente o Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome 
ciência e adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
Proc: TC-9803.989.19-3.Contratante: Prefeitura Munici-

pal da Estância Turística de Embu das Artes. Contratada: L & 
C Comércio de Papelaria EIRELI.Objeto: Registro de Preços 
para a aquisição de material de escritório e pedagógico para 
suprir a demanda de pedidos das Secretarias.Em exame: Pre-
gão Eletrônico nº 30/2018;- Ata de Registro de Preços n° 
08/2019 referente aos Lotes III (R$ 9.381.395,00) e VI (R$ 
5.279.870,00), assinada em 24/01/2019 - prazo de 12 meses 
(evento 1.16).Autorização de Fornecimento nº 54/2019, emitida 
em 28/01/2019, no valor de R$ 5.987.184,45 (evento 1.18). 
Autoridade que homologou o certame: - José Roberto Jorge 
(Secretário Municipal de Gestão Financeira).Autoridades que 
firmaram os instrumentos pela Contratante: Claudinei Alves 
dos Santos (Prefeito Municipal).- Evandro Donisete Sartori 
Silva (Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambien-
te).- Pedro Ângelo da Silva de Lima (Secretário Municipal de 
Educação).Responsável signatário pela Detentora: Dennys 
Welthon Dorizo de Sant’Ana (Diretor). Termos de Ciência e 
de Notificação - evento 1.21.Advogados: Sandro Ramazzi-
ni – OAB/SP 301.742, Marconi Amorim Gonçalves – OAB/SP 
373.029 (Assessor Técnico de Licitações e Contratos), Aniello 
dos Reis Parziale – OAB/SP 259.960 (Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos) - evento 1.9. Proc: TC-10865.989.19-8.Em 
exame: Acompanhamento da Execução Contratual.Em exame 
no TC-9803.989.19-3 o Pregão Eletrônico nº 30/2018, a Ata de 
Registro de Preços nº 08/2019 e a Autorização de Fornecimento 
nº 54/2019 firmadas entre a Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Embu das Artes e L & C Comércio de Papelaria 
Ltda., objetivando a aquisição de material de escritório e peda-
gógico para suprir a demanda de pedidos das Secretarias da 
Prefeitura. Ao proceder à análise da matéria, a 7ª Diretoria de 
Fiscalização entendeu que os apontamentos de irregularidades 
abaixo listados, comprometem o procedimento licitatório, a Ata 
de Registro de Preços e a Autorização de Fornecimento exa-
minados: 1 – Critério de julgamento de menor preço total por 
lote em afronta aos art. 3º, 15, inciso IV e o § 1º do art. 23 da 
Lei de licitações;2- Incompatibilidade do preço orçado com os 
praticados no mercado. O Acompanhamento da Execução Con-
tratual está sendo tratado no TC-10865.989.19-8, e a Fiscaliza-
ção, na primeira visita realizada em 09/05/2019, constatou as 
seguintes irregularidades (evento 10.5): 1 - Os materiais foram 
entregues diretamente à transportadora, sem a conferência do 
Almoxarifado Central, em desatendimento ao item 3.1 da Ata 
de Registro de Preços;2 – Materiais entregues em atraso;3- As 
aulas tiveram início no dia 05/02 e os materiais escolares só 
foram entregues em 22/03/2019. Nessa conformidade e com 
base nos apontamentos efetuados nos autos pela Fiscalização, 
assino aos interessados o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 
do inciso XIII, do art. 2º, da LC-709/93, para que apresentem, 
por meio eletrônico, as justificativas e os documentos cabíveis.
Já o Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, 
Evandro Donisete Sartori Silva, o Secretário Municipal de Educa-
ção Pedro Ângelo da Silva de Lima e o Secretário Municipal de 
Gestão Financeira José Roberto Jorge, deverão ser notificados 
nos termos do art. 91, I da LC-709/93, porque não assinaram o 
Termo de Ciência e de Notificação inserido no evento 1.21. Por 
fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, 
na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra deste 
despacho 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.
PROC: TC-10930.989.19-9 (Ref.TC-4878.989.19-3).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA.RESPONSÁVEL: Paulo Fer-
nando Barufi da Silva – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas de 
Prefeitura – 6ª Fiscalização Ordenada (Almoxarifado da Saúde 
– Medicamentos).EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADOS: Caio Cesar 
Benicio Rizek (OAB/SP 222.238), Fabiana Balbino Vieira (OAB/
SP 238.056), Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (OAB/SP 
242.953) e outros 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 Jandira.Considerando o relatório elaborado e documentos 
juntados pela fiscalização a cargo da DF-7, relativos à 6ª 
Fiscalização Ordenada do período – Almoxarifado da Saúde 
- Medicamentos (evento 48), 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
terça-feira, 10 de setembro de 2019 às 01:20:03.
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