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D E S P A C H O
PROCESSO: TC-9556.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ
ADVOGADOS: NENHUM ADVOGADO HABILITADO
PREFEITO: MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 

Escolar
Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 – 

Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente pro-
duziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-9552.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NARANDIBA
ADVOGADOS: NENHUM ADVOGADO HABILITADO
PREFEITO: ITAMAR DOS SANTOS SILVA
ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 

Escolar
Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 – 

Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente pro-
duziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-8923.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
ADVOGADOS: LEANDRO MATSUMOTA (OAB/SP 229.491), 

DUILIO ROSANO JÚNIOR (OAB/SP 272.858)
PREFEITO: PEDRO LUÍS DE FREITAS GOUVEIA JÚNIOR
ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 

Escolar
Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 – 

Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente pro-
duziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Diante da notícia de reincidência em itens da VII Fiscaliza-
ção Ordenada que já tinham sido constatados na Fiscalização 
Ordenada realizada em março deste ano, determino o encami-
nhamento por Ofício ao Poder Legislativo local e ao Ministério 
Público do Estado, das informações contidas na II e VII Fiscali-
zações Ordenadas bem como sobre as eventuais justificativas 
apresentadas acerca de regularização dos apontamentos rela-
cionados à II Fiscalização Ordenada, para as providências que 
aquelas instituições entenderem pertinentes.

Publique-se.
Processos: 
TC-002095.989.15
TC-002099.989.15
TC-002097.989.15
TC-002102.989.15
TC-002096.989.15
TC-002100.989.15
TC-002098.989.15
TC-002103.989.15
Contratante: Diretoria de Ensino - Região de Sumaré – 

Secretaria da Educação.
Contratado(a): Rosolen Transportes e Turismo Ltda / Smile 

Transportes e Turismo Ltda.
Assunto: Prorrogação de Prazo.
De ordem do Exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 

ficam autorizadas, por 15 (quinze) dias úteis, as prorrogações 
de prazo requeridas nos processos acima listados.

Publique-se.
Processos: 
TC-008343.989.15-8;
TC-001436.989.17-2.
Contratante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha – 

Advogada: Patricia Bueno Paranhos (OAB/SP 395.077).
Contratado (a): SP Enge Construtora.
Assunto: Prorrogação de Prazo.
De ordem do Exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 

fica autorizada, por 15 (quinze) dias úteis, a prorrogação de 
prazo requerida nos processos supracitados.

Publique-se.
Processo: TC-008900.989.15
Contratante: Prefeitura Municipal de Itaí.
Contratada: MB Engenharia e Construções Ltda.
Advogado: Emerson de Hypolito (OAB/SP 147410)
Assunto: Prorrogação de Prazo.
De ordem do Exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 

fica autorizada, por 15 (quinze) dias úteis, a prorrogação de 
prazo requerida no evento 153.

Publique-se.
Processo: TC-007226.989.19-2.
Contratante: Prefeitura Municipal de Cotia. - Advogados: 

Edcarlos Alves Lima (OAB/SP 305.297); Leonardo Aquino Gomes 
(OAB/SP 395.261) e outros.

Contratada: In Time Comunicação Ltda..
Interessados: Marcos Roberto Menao; Rogerio Cardoso 

Franco – Advogados: Miriam Athie (OAB/SP 79.338) e outros.
Assunto: Prorrogação de Prazo.
De ordem do Exmo. Conselheiro Exmo. Conselheiro Sidney 

Estanislau Beraldo, fica autorizada, por 15 (quinze) dias úteis, a 
prorrogação de prazo requerida no processo supracitado.

Publique-se.
Processo: TC-016783.989.19-7.
Contratante: Prefeitura Municipal de Aguaí – Advogada: 

Jacqueline Melo de Souza (OAB/SP 249.152).
Contratado (a): João Dionísio de Andrade Construtora 

Eireli.
Assunto: Prorrogação de Prazo.
De ordem do Exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 

fica autorizada, por 15 (quinze) dias úteis, a prorrogação de 
prazo requerida nos processo supracitado.

Publique-se.
Processos: 
TC-018752.989.19-4
TC-018753.989.19-3
Contratante: Prefeitura Municipal de Diadema.
Advogados(as): Guilherme Marques Galindo (OAB/SP 

312.756) e outros.
Contratada: J.P. Bechara Terraplenagem e Pavimentação 

Ltda.
Interessado: José Marcelo Ferreira Marques
Assunto: Prorrogação de Prazo.
De ordem do Exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 

ficam autorizadas, por 15 (quinze) dias úteis, as prorrogações 
de prazo requeridas nos eventos 19 e 22 dos processos citados.

Publique-se.

Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 – 
Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente pro-
duziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Diante da notícia de reincidência em itens da VII Fiscaliza-
ção Ordenada que já tinham sido constatados na Fiscalização 
Ordenada realizada em março deste ano, determino o encami-
nhamento por Ofício ao Poder Legislativo local e ao Ministério 
Público do Estado, das informações contidas na II e VII Fiscali-
zações Ordenadas bem como sobre as eventuais justificativas 
apresentadas acerca de regularização dos apontamentos rela-
cionados à II Fiscalização Ordenada, para as providências que 
aquelas instituições entenderem pertinentes.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-10430.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
PREFEITO(A): ROGÉRIO LINS WANDERLEY
ADVOGADOS: ADMAR GONZAGA NETO (OAB/DF 10.937), 

GABRIEL BARREIRA BRESSAN (OAB/SP 310.840), ADRIANE 
MARIA GONÇALVES (OAB/SP 412.243), ANA CRISTINA FECURI 
(OAB/SP 125.181), JOÃO NEGRINI NETO (OAB/SP 234.092) e 
ANDRÉ PAULANI PASCHOA (OAB/SP 357.571) E OUTROS NÃO 
CADASTRADOS NO ETCESP.

ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 
Escolar

 Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 
– Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente 
produziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Diante da notícia de reincidência em itens da VII Fiscaliza-
ção Ordenada que já tinham sido constatados na Fiscalização 
Ordenada realizada em março deste ano, determino o encami-
nhamento por Ofício ao Poder Legislativo local e ao Ministério 
Público do Estado, das informações contidas na II e VII Fiscali-
zações Ordenadas bem como sobre as eventuais justificativas 
apresentadas acerca de regularização dos apontamentos rela-
cionados à II Fiscalização Ordenada, para as providências que 
aquelas instituições entenderem pertinentes.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-8570.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCON-

CELOS
ADVOGADOS: NÃO HÁ ADVOGADO HABILITADO NESTE 

PROCESSO
PREFEITO: JOSE CARLOS FERNANDES CHACON
ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 

Escolar.
Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 – 

Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente pro-
duziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-4209.989.18
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
INTERESSADA: DANIELA DE CASSIA SANTOS BRITO
ADVOGADOS: JOSÉ AMÉRICO LOMBARDI (OAB/SP 

107.319), ROSELY DE JESUS LEMOS (OAB/SP 124.850), MARIA 
APARECIDA SOUZA BASTOS (OAB/SP 188.373), MARCELO JOSÉ 
PIMENTEL BARBOSA (OAB/SP 341.955) e POLIANE APARECIDA 
LIMA MENDONÇA (OAB/SP 395.306)

ASSUNTO: Contas de Prefeitura – Exercício 2018.
Diante da instrução da Fiscalização (evento 50), assino 

ao responsável o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
publicação deste despacho no DOE, nos termos do artigo 2º, 
inciso XIII, da Lei Complementar estadual nº 709/93, para que 
apresente as justificativas que entender pertinentes.

Alerto, nos termos da Resolução TCESP nº 01/2011, que 
a integra deste processo poderá ser consultada no Sistema 
do Processo Eletrônico e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br, 
mediante cadastramento que é obrigatório.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-9670.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
ADVOGADOS: ROBERTA KANDAS DE MEIROZ GRILO (OAB/

SP 97.509), ALBERTO SHINJI HIGA (OAB/SP 154.818) e LUÍS 
CARLOS GERMANO COLOMBO (OAB/SP 307.325)

PREFEITO: LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 

Escolar
Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 – 

Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente pro-
duziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-9544.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI
ADVOGADOS: FÁBIO LUIZ ALVES MEIRA (OAB/SP 266.191)
PREFEITO: JOSÉ ROQUE DA SILVA LIRA
ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 

Escolar
Como resultado da VII Fiscalização Ordenada - 2019 – 

Transporte Escolar, a equipe de Fiscalização competente pro-
duziu o relatório constante destes autos, cujo conteúdo dou 
conhecimento aos interessados, alertando que esta medida não 
implica abertura de prazo para justificativas, já que será objeto 
de destaque em item específico nas contas da Prefeitura de 
2019, quando, então, terão os responsáveis oportunidade de 
apresentação de defesa prévia e demonstração de regulariza-
ção de eventuais falhas, aspecto que enfatizo como prioritário.

Diante da notícia de reincidência em itens da VII Fiscaliza-
ção Ordenada que já tinham sido constatados na Fiscalização 
Ordenada realizada em março deste ano, determino o encami-
nhamento por Ofício ao Poder Legislativo local e ao Ministério 
Público do Estado, das informações contidas na II e VII Fiscali-
zações Ordenadas bem como sobre as eventuais justificativas 
apresentadas acerca de regularização dos apontamentos rela-
cionados à II Fiscalização Ordenada, para as providências que 
aquelas instituições entenderem pertinentes.

Publique-se.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO

 DESPACHO DO CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO
Expediente: TC-23162.989.19-8.
Representante: Ernesto Muniz de Souza Junior.
Representada: Prefeitura Municipal de Casa Branca.
Responsável: Marco Cesar de Paiva Aga – Prefeito.
Assunto: Representação em face do edital de Pregão Pre-

sencial n° 061/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de 
Casa Branca, objetivando a contratação de empresa/especiali-
zada para implantação de Plataforma de Gestão, envolvendo as 
áreas de Educação, Promoção Social, Administração e as Orga-
nizações da Sociedade Civil (Entidades do Terceiro Setor), for-
necendo serviços de instalação, configuração, migração/impor-
tação de dados, treinamento, licença de uso do(s) software(s), 
suporte, operação assistida e manutenção, conforme Termo de 
Referência (Anexo VI) constante no edital.

Valor Estimado: R$ 1.750.333,33.
Advogados cadastrados no e-TCESP: não há.
Data de abertura: 04/11/2019, às 09: 00 horas.
Vistos.
1. RELATÓRIO
1.1.Trata-se de representação formulada por ERNESTO 

MUNIZ DE SOUZA JUNIOR em face do edital de Pregão Pre-
sencial n° 061/2019, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASA BRANCA, objetivando a contratação de empresa/
especializada para implantação de Plataforma de Gestão, 
envolvendo as áreas de Educação, Promoção Social, Admi-
nistração e as Organizações da Sociedade Civil (Entidades do 
Terceiro Setor), fornecendo serviços de instalação, configuração, 
migração/importação de dados, treinamento, licença de uso 
do(s) software(s), suporte, operação assistida e manutenção, 
conforme Termo de Referência (Anexo VI) constante no edital.

A sessão pública de abertura das propostas está marcada 
para ocorrer no dia 04/11/2019, às 09: 00 horas.

1.2. O representante Ernesto Muniz de Souza Junior se 
insurge contra os seguintes aspectos do edital: 

a) Ausência de previsão que resguarde os direitos da con-
tratante em caso de rescisão contratual.

b) Restrição do direito constitucional de petição pelo não 
recebimento eletrônico de impugnação.

c) Erros na formatação da proposta de preços, como a 
cobrança de licenciamento desde o primeiro mês contratual, 
antes mesmo da conclusão da implantação será cobrado e pago 
o licenciamento.

d) Ilegalidades na formatação do modelo de cobrança do 
Anexo IV.

Menciona que o subitem 4.1 do Termo de Referência define 
que os “pagamentos referentes aos serviços de Instalação, Con-
figuração, Migração/Importação de dados, Treinamento, Suporte 
Técnico, Manutenção Corretiva e Licença de Uso serão realiza-
dos mensalmente, mediante emissão de NF pela Contratada, 
considerando o quadro de desembolso abaixo”.

e) Aglutinação de objetos, contendo sistemas de naturezas 
distintas.

f) Erro no envio do termo de referência, que não software 
de Gestão Administrativa.

g) Restrição deliberada de competitividade.
Afirma que não há qualquer diferenciação entre serviços de 

implantação, conversão de dados e licença de uso do sistema, 
o que considera ilegal, uma vez que os custos de cada item são 
diferentes, o que afeta a correta formulação de propostas.

Menciona que o subitem 4.1 do Termo de Referência define 
que os “pagamentos referentes aos serviços de Instalação, Con-
figuração, Migração/Importação de dados, Treinamento, Suporte 
Técnico, Manutenção Corretiva e Licença de Uso serão realiza-
dos mensalmente, mediante emissão de NF pela Contratada, 
considerando o quadro de desembolso abaixo”.

h) Aglutinação de objetos, contendo sistemas de naturezas 
distintas.

Entende que não são todos os casos que necessitam de 
interligação para funcionamento adequado e eficiente da 
máquina pública.

Observa que não há nenhuma justificativa para a necessi-
dade de aglutinação e que não foi exigida nenhuma necessida-
de de integração entre todos os módulos.

i) Ausência de software de Gestão Administrativa.
Questiona a possibilidade do termo de Referência estar 

incompleto.
1.3. Nestes termos, requerem seja determinada a suspen-

são liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimen-
to de suas impugnações com a determinação de correção do 
instrumento convocatório.

É o relatório.
2. DECIDO
2.1. As representações foram protocolizadas tempestiva-

mente e estão acompanhadas dos documentos dos represen-
tantes, nos termos dos artigos 110 e 111 da Lei Orgânica do 
TCESP e do § 2º do artigo 220 do Regimento Interno.

2.2. O edital de Pregão Presencial n° 061/2019 contra o 
qual se insurge o representante já se encontra paralisado por 
força de medida liminar concedida nos autos dos processos 
TC-23004.989.19-0 e TC-23091.989.19-4, publicada no DOE 
de 02/11/19, onde foi determinada a imediata paralisação do 
procedimento licitatório até a ulterior deliberação por este E. 
Tribunal.

2.3. Nesta conformidade, fixo o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias à PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA para a apre-
sentação das alegações julgadas oportunas sobre as insurgên-
cias levantadas na presente representação.

2.4.Ficam autorizadas, desde já, vista e extração de cópias 
aos interessados, em Cartório.

2.5.Transcorrido o prazo concedido para o oferecimento de 
justificativas, encaminhem-se os autos para as manifestações 
da Assessoria Técnica, do Ministério Público de Contas e da 
Secretaria-Diretoria Geral.

Publique-se.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

 PROCESSO: TC-4086.989.18
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
ADVOGADOS: EMERSON LEANDRO CORREIA PONTES 

(OAB/SP 163.714) e RENATO DE FREITAS PAIVA (OAB/SP 
386.476)

INTERESSADO(A): VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO
ASSUNTO: Contas de Prefeitura – Exercício de 2018
De ordem do Exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 

fica autorizada por 15 (quinze) dias úteis, de forma conclusiva e 
improrrogável, a dilação requerida no evento 38.

Publique-se.
D E S P A C H O
PROCESSO: TC-9683.989.19
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ADVOGADOS: ROGÉRIO BRUNO (OAB/SP 155.8950), EDU-

ARDO LIMA DE CARVALHO (OAB/SP 333.584), CARLOS EDU-
ARDO GOMES CALLADO MORAES (OAB/SP 242.953), YURI 
MARCEL SOARES OOTA (OAB/SP 305.226) E OUTROS

PREFEITO: JUVENAL ROSSI
ASSUNTO: VII Fiscalização Ordenada - 2019 – Transporte 

Escolar

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 Prefei-
tura – 7ª 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.Con-
siderando o relatório elaborado e documentos juntados pela 
fiscalização a cargo da UR-3, relativos à 7ª Fiscalização Ordenada 
do período – Transporte Escolar (evento 48), notifique-se eletroni-
camente o Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome 
ciência e adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROC: TC-10461.989.19-6 (Ref.TC-4380.989.19-4).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO.RESPON-
SÁVEL: Cícero Martins dos Santos – Prefeito Municipal.ASSUN-
TO: Contas de Prefeitura – 7ª Fiscalização Ordenada (Transporte 
Escolar).EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADO: Diego Rafael Esteves 
Vasconcellos (OAB/SP 290.219)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 Prefei-
tura Municipal de Álvaro de Carvalho.Considerando o relatório 
elaborado e documentos juntados pela fiscalização a cargo 
da UR-4, relativos à 7ª Fiscalização Ordenada do período – 
Transporte Escolar (evento 41), 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-10479.989.19-6 (Ref.TC-4790.989.19-8).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE.RESPONSÁVEL: Carlos 
Eduardo Boldorini Moris – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas 
de Prefeitura – 7ª Fiscalização Ordenada (Transporte Escolar).
EXERCÍCIO: 2019.ADVOGADO: Cristhian Cesar Batista Claro 
(OAB/SP 325.248)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 Oriente.Considerando o relatório elaborado e documentos 
juntados pela fiscalização a cargo da UR-4, relativos à 7ª Fisca-
lização Ordenada do período – Transporte Escolar (evento 26), 
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-10930.989.19-9 (Ref. TC-4878.989.19-3).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA.RESPONSÁVEL: Paulo 
Fernando Barufi da Silva – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas 
de Prefeitura – 7ª Fiscalização Ordenada (Transporte Escolar).
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 outrosOs 
autos albergam os relatórios de Fiscalizações Ordenadas leva-
das a cabo por esta e. Corte no âmbito das Contas Anuais do 
Exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Jandira.Conside-
rando o relatório elaborado e documentos juntados pela fiscali-
zação a cargo da DF-7, relativos à 7ª Fiscalização Ordenada do 
período – Transporte Escolar (evento 65), notifique-se eletroni-
camente o Responsável pela Municipalidade, a fim de que tome 
ciência e adote providências em face do apurado nos autos.

Publique-se.
PROC: TC-11010.989.19-2 (Ref. TC-4746.989.19-3).ÓRGÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA.RESPONSÁVEL: José 
Carlos Simão – Prefeito Municipal.ASSUNTO: Contas de Pre-
feitura – 7ª Fiscalização Ordenada (Transporte Escolar).EXER-
CÍCIO: 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 Dobrada.Considerando o relatório elaborado e documentos 
juntados pela fiscalização a cargo da UR-13, relativos à 7ª 
Fiscalização Ordenada do período – Transporte Escolar (evento 
21), 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.
Proc: TC-23166.989.19-4.Representante: Pamela Alessan-

dra Batoni Bastidas Veloso (OAB/SP n.º 322.529)Representada: 
Prefeitura Municipal de Paranapanema.Responsável: José Maria 
Alves (Prefeito Municipal)Advogado: Julio Cesar Machado 
(OAB/SP n.º 330.136)Assunto: Representação formulada contra 
o Edital do Pregão Presencial nº 40/2019, objetivando a contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte escolar, monitorado por Sistema de Posicionamento 
Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra 
comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote 
Geral), de alunos das escolas pública no município de Parana-
panema, conforme condições, especificações e quantidades 
estimadas constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
Trata-se de Representação formulada pela advogada Pamela 
Alessandra Batoni Bastidas Veloso, contra o Edital do Pregão 
Presencial n.º 40/2019, da Prefeitura Municipal de Parana-
panema, objetivando contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de transporte escolar, monitorado 
por Sistema de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/
ou via GSM (Sistema Global pra comunicações Móveis)/GPRS 
(Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das escolas 
pública no município de Paranapanema, conforme condições, 
especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA.Segundo a documentação que 
acompanha a inicial, a abertura do procedimento está prevista 
para o dia 05/11/2019, às 09h.A peticionária, em linhas gerais, 
rebela-se contra a previsão contida no ato convocatório, em seu 
item 11.6, que prevê que no exíguo prazo de 5 dias, a contar 
da adjudicação do objeto, a vencedora do certame deverá 
apresentar uma série de documentos, resultando na exigência 
de propriedade prévia dos veículos que serão utilizados na 
prestação dos serviços pretendidos.Acrescenta, sobre o assunto, 
que, para que a licitante apresente o registro das carteiras pro-
fissionais e documentação de todos os motoristas e monitores, 
juntamente com a certidão negativa de distribuição criminal de 
cada um, é certo que a mesma já os tenha contratado, vez que 
em 5 dias não dá para fazer o processo seletivo e contratação 
dos mesmos.E, ainda, entende que o referido prazo de 5 dias 
para apresentar documentação de toda frota, inclusive com 
“autorização para transporte de escolares” e apólice de seguro, 
demonstra que o licitante já deve possuir previamente, vez que 
é improvável, senão impossível, que alguma empresa consiga 
adquirir ou locar veículos no referido lapso temporal.Cita, 
em favor de sua tese, entendimentos jurisprudenciais desta 
Casa.Pugna, ao final, pela suspensão do procedimento licita-
tório, com o posterior julgamento no sentido da procedência 
da representação intentada.É o relatório.Decido.Examinando 
os apontamentos constantes da Representação, observo dis-
posições editalícias que, ao menos em tese, encontram-se 
em desacordo com a legislação de regência.Por esse motivo, 
considerando que, no presente certame, a sessão pública de 
processamento do pregão está marcada para as 09h do dia 
05/11/2019, com fundamento no parágrafo único do artigo 221 
de nosso Regimento Interno, assino à autoridade competente 
o novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que sejam 
encaminhadas justificativas complementares que entender per-
tinentes sobre a impropriedade suscitada.No interesse da lisura 
do certame e, considerando que este Tribunal poderá decidir 
pela alteração do ato convocatório, determino a suspensão do 
procedimento licitatório impugnado até apreciação final da 
matéria.Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento 
eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra 
da decisão e da representação e demais documentos poderão 
ser obtidos, mediante regular cadastramento, no Sistema de 
Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 02:10:41.
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