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Decido.Em caráter preliminar, convém assinalar que o presente 
feito foi distribuído por prevenção em razão de versar sobre 
matéria análoga à tratada nos processos n.º TC-016916.989.20-
5 e TC-016928.989.20-1, que trataram de representações con-
tra versão anterior do presente edital. Por meio de despacho 
exarado em 10/07/2020, determinei o arquivamento dos refe-
ridos feitos, ante o acolhimento voluntário de parcela das 
críticas feitas e por considerar que não subsistia, nas censuras 
remanescentes, panorama que justificasse a paralisação da 
licitação.Isto posto, considerando a possibilidade do regular 
exercício do contraditório, tendo em vista a data de abertura 
da licitação, antes de avaliar o mérito do questionamentos 
aduzidos, assino à autoridade responsável o prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas para que apresente suas justificativas sobre 
todos os argumentos de impropriedade aventados, que deverão 
ser acompanhadas de cópia completa do edital.Esclareço que, 
por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 
Resolução n.º 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.
 DESPACHOS DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO 

MORAES
Processo: TC-021135.989.20-0. Representante: RD Informá-

tica Ltda., por sua procuradora Lucilla Silva Caxeta. Represen-
tada: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu. Responsável: José 
Carlos Silva Pinto – Prefeito. Procuradora: Simone Silva Melcher 
(OAB/SP n.º 187.725). Assunto: Representação formulada con-
tra o Edital do Pregão Presencial n.º 027/2020 (Processo Admi-
nistrativo n.º 082/2020, Edital n.º 053/2020), que tem por obje-
to a aquisição de computadores em atendimento ao Departa-
mento de Educação. Trata-se de Representação formulada pela 
empresa RD Informática Ltda, contra o Edital do Pregão Presen-
cial n.º 027/2020 (Processo Administrativo n.º 082/2020, Edital 
n.º 053/2020), da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, que 
tem por objeto a aquisição de computadores em atendimento 
ao Departamento de Educação. Segundo a documentação que 
acompanha a inicial, a sessão de processamento do pregão está 
agendada para as 14h30 do dia 10 de setembro de 2020.A peti-
cionária afirma, em linhas gerais, o direcionamento do presente 
certame à marca específica (HP), em face das especificações 
consignadas no ato de chamamento.Procura demonstrar que o 
excesso de detalhamentos do objeto conduz ao alijamento de 
outros fornecedores de equipamentos usualmente encontrados 
no mercado.Com fundamento em precedentes jurisprudenciais, 
pugna pelo acolhimento de suas razões, com determinação de 
modificação do ato de chamamento.É o relatório.Decido.Ads-
trita aos termos da Representação, não vislumbro motivos para 
determinar o processamento do presente feito sob o rito de 
exame prévio de edital.Em primeiro lugar, convém destacar que 
o dimensionamento do objeto está inserido no campo da dis-
cricionariedade administrativa, sendo coibidas caracterizações 
excessivas, desarrazoadas ou, ainda, despidas de fundamento 
técnico, capazes de direcionar o certame a determinada marca 
ou fornecedor. Ao menos na presente sede, de rito sumaríssimo, 
tais constatações necessitam de prova robusta de eventual dire-
cionamento, para justificarem a medida excepcional de parali-
sação de procedimento licitatório. As razões apresentadas pela 
Impugnante estão apenas acompanhadas de catálogo da marca 
de computadores HP, não tendo sido, portanto, demonstrado 
que outros equipamentos estariam definitivamente alijados 
do presente certame.Ademais, questionamentos da espécie 
poderiam ter sido solvidos diretamente junto à Municipalidade, 
por intermédio de pedido de esclarecimentos ou até mesmo 
impugnação administrativa, o que também não se observa nos 
presentes autos.Não obstante, cabe ressalvar que eventuais 
impactos negativos à competitividade do presente certame, 
decorrentes dos aspectos aqui tratados ou outros que sobre-
vierem ao longo do procedimento licitatório, poderão ser revi-
sitados em sede ordinária, quando da efetiva contratação.Em 
vista do exposto, sem embargo da ressalva assinalada, deixo de 
adotar medida de suspensão do certame e determino o arqui-
vamento do feito, com prévia ciência desta decisão, por meio 
eletrônico, ao Representante e à Representada.Esclareço que, 
por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 
Resolução n.º 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.
Processo: TC-020553.989.20-3. Representante: Organiza-

ção São Lázaro de Luto Ltda., por seus procuradores Paulo de 
Toledo Ribeiro (OAB/SP n.º 164.256) e Geyvson Francisco Bar-
bosa (OAB/SP n.º 426.743) Representada: Prefeitura Municipal 
de São Vicente. Responsável: Pedro Luis de Freitas Gouvea 
Junior – Prefeito. Advogados: Fábio Luiz Lori Dias Fabrin de Bar-
ros (OAB/SP n.º 229.216) e Diulio Rosano Junior (OAB/SP n.º 
272.858). Assunto: Representação formulada contra o Edital da 
Concorrência Pública n.º 015/2018, Processo n.º 001-000703-
2019-7, que tem por objeto a outorga de concessão, em 03 
(três) lotes distintos, para execução de serviços funerários. Tra-
ta-se de Representação formulada por Organização São Lázaro 
de Luto Ltda. contra o Edital da Concorrência Pública n.º 
015/2018, Processo n.º 001-000703-2019-7, da Prefeitura 
Municipal de São Vicente, que tem por objeto a outorga de con-
cessão, em 03 (três) lotes distintos, para execução de serviços 
funerários. Segundo a documentação que acompanha a inicial, 
entrega das propostas poderiam ser realizadas até o dia 12 de 
agosto de 2020. No entanto, o procedimento foi suspenso por 
prazo indeterminado, para análise de impugnação administrati-
va, consoante consulta no portal eletrônico da Municipalidade. 
Em resumo, a peticionária não se conforma com a previsão 
inserida no subitem 7.1.4.1 do edital: 7.1.4.1. Comprovação de 
qualificação técnico-operacional, através de atestado (s) emiti-
do (s) em nome da licitante por pessoa (s) jurídica (s) de direito 
público ou privado, para comprovar o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e pra-
zos com o objeto desta licitação, quais sejam: Para fins de 
determinação de características considera-se compatível a 
experiência anterior em;- Preparação de corpos cadavéricos;- 
Transporte de corpos cadavéricos;- Fornecimento de urnas fune-
rárias. Para fins de determinação de quantidades, considera-se 
compatível a experiência anterior de serviços correspondentes a 
50% (cinquenta por cento) do quantitativo estabelecido para 
01 (um) lote licitado, nos termos do Anexo I, independentemen-
te de a licitante apresentar proposta para um, dois ou três dos 
lotes licitados, conforme abaixo:- Preparação de corpos cadavé-
ricos: 432 serviços em um período máximo de 12 (doze) meses.- 
Transporte de corpos cadavéricos: 432 serviços em um período 
máximo de 12 (doze) meses.- Fornecimento de urnas funerárias: 
432 serviços em um período máximo de 12 (doze) meses.Afirma 
que a disposição traz direcionamento a grupo restrito de pres-
tadores do serviço.Critica, a esse respeito, a imposição de que 
as quantidades de execução tenham que se dar em determina-
do espaço temporal, ou seja, um ano, condição que reputa des-
necessária e limitadora.Informa que até consegue preencher o 
requisito, mas a tarefa de buscar atestados tão específicos con-
figura desgaste abusivo e somente se presta a beneficiar 
empresas de grande porte e dificultar a participação.Sustenta 
que “os atestados servem para provar a qualificação técnica, e 
não a operacional”.Além disso, pondera que não comprova 
nada, em termos de aptidão, a demanda de quantidades de 
execuções ao mesmo tempo.Em conclusão, requer a concessão 
de medida de suspensão do certame para que, ao final, o edital 
seja alterado no ponto impugnado.Por meio de despacho exara-
do em 31/08/2020, anotei que o presente feito foi distribuído 
por prevenção, em razão de versar sobre análoga 
TC-12418.989.20-8, que tratou de Representação formulada 

reproduzido a pouco, vale mencionar que o edital agora refuta-
do aparenta manter as retificações mencionadas, inclusive con-
tando com reparo no subitem 8.1. para atendimento ao alerta 
ali proferido. Reafirmo que aspectos atrelados às especificações 
do objeto e à forma de demonstração do sistema já foram alvo 
de impugnações e correções, estando sob o manto da coisa jul-
gada. Igualmente reitero a consideração feita no sentido de que 
a avaliação da fidedignidade do orçamento possui natureza a 
ser avaliada em eventual exame em concreto. Já quanto as 
insurgências ofertadas sobre cláusulas de rescisão; atualização 
monetária; e conversão/migração de dados não restou demons-
trada a existência de inovação contundente no edital que 
pudesse afastar a aplicação do instituto da preclusão. Por fim, 
constata-se a natureza formal da inconsistência apontada na 
minuta contratual, já que os anexos I (modelo de proposta 
comercial) e II (projeto básico), os quais impactam a formulação 
da proposta, estão coerentes entre si, bastando que na prática 
seja feita a compatibilização no contrato, se formalizado. Nessa 
conformidade e com fundamento na parte final do § 1º, do art. 
220 do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO as limina-
res requeridas por Ernesto Muniz de Souza Junior e Marcela 
Furlan Baggio, nego o trâmite sob o rito do Exame Prévio de 
Edital e determino o arquivamento dos processos. Ao Cartório 
para providências, notadamente para ciência do d. MPC e inti-
mação de Representantes e Representada.

Publique-se.

 DESPACHOS DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE 
CASTRO MORAES

 DESPACHO DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO 
MORAES

Processo: TC-021172.989.20-4. Representante: Coope-
rativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto – Comerp, por 
seu advogado Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (OAB/SP n.º 
288.841). Representada: Prefeitura Municipal de Pitangueiras. 
Responsável: Marcos Aurélio Soriano – Prefeito. Procuradores: 
Adilson Gallo (OAB/SP n.º 122.178), Ana Maria Bento (OAB/
SP n.º 228.978), Victor Luchiari (OAB/SP n.º 247.325), Erika 
Pedrosa Padilha (OAB/SP n.º 251.561) e Carlos Alberto Salerno 
Neto (OAB/SP n.º 286.937).Assunto: Representação formulada 
contra o Edital Retificado da Concorrência Pública n.º 001/2020 
(Processo n.º 100083/2020), que objetiva a contratação de 
empresa para prestação de serviços de plantões médicos de 
urgência e emergência, serviços médicos de atenção básica, 
serviços médicos de especialidades diversas, reforço médico 
eventual e médico responsável técnico a serem realizados 
nos estabelecimentos próprios do Município de Pitangueiras/
SP e no Distrito de Ibitiuva/SP, de forma complementar à rede 
municipal de Saúde. Trata-se de Representação formulada pela 
Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto - Comerp 
contra o Edital Retificado da Concorrência Pública n.º 001/2020 
(Processo n.º 100083/2020), da Prefeitura Municipal de Pitan-
gueiras, que objetiva a contratação de empresa para prestação 
de serviços de plantões médicos de urgência e emergência, 
serviços médicos de atenção básica, serviços médicos de espe-
cialidades diversas, reforço médico eventual e médico respon-
sável técnico a serem realizados nos estabelecimentos próprios 
do Município de Pitangueiras/SP e no Distrito de Ibitiuva/SP, de 
forma complementar à rede municipal de Saúde. Segundo a 
documentação que acompanha a inicial, os envelopes poderão 
ser entregues até as 08h30 do dia 24 de setembro de 2020. O 
representante impugna, em apertada síntese, a proibição, ins-
crita no subitem 5.4, alínea “j”, de participação de sociedades 
cooperativas. Sustenta que o ato de restrição é nulo porquanto 
seu motivo é falso e viciado.Explica que, mesmo que se conside-
re que o Município fundamentou a restrição em suposta incom-
patibilidade entre a atuação de cooperativas e a subordinação 
necessária à execução dos serviços pretendidos, nos termos da 
decisão exarada no bojo do processo n.º TC-016928.989.20-
1, assinala que a resposta ofertada pela Prefeitura, quando 
perguntada a esse respeito, deixa claro que seus motivos são 
imprestáveis e desprovidos de lógica.Assinala, nesse sentido, 
que formulou dois questionamentos administrativos. O primeiro, 
acerca de eventual exigência de relação de subordinação entre 
a contratada e os profissionais médicos; a segunda, sobre pos-
sível requisição de contratação mediante registro em carteira 
de trabalho e sobre os vínculos admitidos. A seguir, transcreve 
as respostas da Municipalidade: a) A subordinação será entre a 
empresa contratada para realizar os serviços médicos e o pro-
fissional a ser contratado pela empresa. A Secretaria Municipal 
de Saúde se reportará ao coordenador, ou a outra pessoa desig-
nada, diante das necessidades apresentadas, mas a subordina-
ção dos profissionais não caberá à Secretaria de Saúde. b) Não 
haverá por parte da Secretaria de Saúde a exigência de registro 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (vínculo 
celetista), ficando a critério da empresa os vínculos a serem 
admitidos. Pondera, deste modo, que a vedação de participação 
de cooperativas decorreria da subordinação que seria demanda-
da da execução dos serviços, no entanto, a Prefeitura afirmou, 
quando indagada a respeito e ante o silêncio do edital, que não 
exigirá efetivamente tal relação de sujeição, tampouco solicita-
rá da contratada a comprovação de vínculo celetista.Questiona, 
então, qual seria o elo de subordinação que os profissionais 
poderiam ter com a contratante, levando em consideração 
que a subcontratação não está permitida pelo edital.Ainda, 
aprofundando a crítica à resposta ofertada, argumenta haver 
incompatibilidade em se assinalar que será exigida a subordina-
ção entre a prestadora e o médico, mas se autorizar a forma de 
contratação do pessoal segundo critério da vencedora, citando, 
para amparar sua compreensão, precedente deste Tribunal.
Pondera que, fosse verdadeira a razão exposta pela Municipa-
lidade, deveria ser proibida a participação de toda e qualquer 
sociedade que não contratasse colaboradores por intermédio 
de vínculo celetista, a exemplo de, dentre outras, sociedades 
simples uniprofissionais de medicina, nas quais apenas os médi-
cos sócios-quotistas prestam serviços, assim como associações 
que subcontratam – ou se coligam a – tais sociedades para 
realizar as atividades.Consigna que, em nenhum momento, o 
ato de chamamento exige que o contratante mantenha vínculo 
de subordinação com os médicos que executarão as tarefas.
Acrescenta que:Obedecer o horário de funcionamento do local 
em que serão prestados os serviços, prescrever medicamentos 
previamente definidos, adotar protocolos de atendimento da 
instituição, observar as normas éticas da medicina para não 
abandonar plantões sem substitutos, utilizar grafia legível (!), 
definitivamente, são medidas não exigem qualquer tipo de 
subordinação do profissional que prestará os serviços à socie-
dade que será contratada pela Prefeitura, sobretudo quando se 
trata de serviços médicos.Tome-se, como exemplo, o compare-
cimento de um médico para cumprimento de uma determinada 
escala de plantão, em horários previamente determinados: 
comparece não porque o empregador determinou, mas porque 
tem obrigação ex lege, ético-profissional, de comparecer (art. 
9º, do Código de Ética Médica).Veja-se, ademais, que tudo isso 
vale independentemente de os serviços virem a ser prestados 
em estabelecimentos próprios da contratante ou do Município, 
a natureza do plexo das obrigações contratuais não indicam 
a necessidade de subordinação.Confirma transcritas noções, a 
seu ver, o fato de a Prefeitura ter deixado claro que a vincu-
lação entre prestadores e a contratada pode ser de qualquer 
caráter, sendo que as obrigações operacionais existentes são 
próprias de avenças da espécie, conforme artigos 61 e 66 da Lei 
Federal n.º 8.666/93.Sustenta, desse modo, a imprestabilidade 
dos motivos determinantes percebida no edital, bem como a 
superficialidade da justificativa para a proibição de participa-
ção, trazendo, a propósito, lições doutrinárias.Ao final, requer 
a concessão de medida de suspensão do certame e a correção 
do instrumento convocatório no ponto impugnado.É o relatório.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO RENATO 
MARTINS COSTA

 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO RELATOR 
RENATO MARTINS COSTA

PROCESSO: TC-000674/006/12 Contratante: Prefeitura 
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Autoridade que 
firmou o Instrumento: Agenor Mauro Zorzi (Prefeito) Con-
tratada: Construmario Construções Ltda. Objeto: Execução 
de remanescente de obra na Creche Municipal. PROCESSO: 
TC-17165/026/12 Representante: Amigos Associados de Santa 
Rita - AMASARI Assunto: Comunica possíveis irregularidades 
nos Contratos nºs 137/2008 e 078/2011, objetivando a cons-
trução de Escola de Ensino Infantil. Considerando que os autos 
referenciados preenchem as condições previstas na Resolução 
n.° 03/20, determino o arquivamento no estado em que se 
encontram, ficando assegurada, na forma disciplinada pelo 
artigo 2º, a retomada da instrução.

Publique-se.
EXPEDIENTE: TC-002288/026/20 (Ref.: TC-000042/026/12) 

INTERESSADA: Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi 
Ltda. ADVOGADA: Helga Araruna Ferraz de Alvarenga – OAB/
SP n.º 154.720 ASSUNTO: Pedido de juntada do instrumento 
de substabelecimento Autorizo a juntada do instrumento de 
substabelecimento sem reserva de poderes nos autos para que 
produza seus efeitos legais.

Publique-se.
 PROCESSO: 00021166.989.20-2 REPRESENTANTE: ERNES-

TO MUNIZ  DE SOUZA JUNIOR (OAB/SC 24 .757) . 
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO 
ASSUNTO: Despacho de apreciação sobre petição formulada em 
face do edital do Pregão Presencial nº 5/2020 (Edital nº 
8-B/2020), certame instaurado pela Prefeitura Municipal de 
Monte Alto tendo por objeto o fornecimento de licença de uso 
de sistema informatizado integrado do SUS, para atendimento 
da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações e condi-
ções estabelecidas no edital e anexos. PROCESSO(S) 
DEPENDENTES(S ) : 00021183.989 .20-1  PROCESSO: 
00021183.989.20-1 REPRESENTANTE: MARCELA FURLAN BAG-
GIO ADVOGADO: MARCELA FURLAN BAGGIO (OAB/SP 
367.979) REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALTO ASSUNTO: Despacho de apreciação sobre petição 
formulada em face do edital do Pregão Presencial nº 5/2020 
(Edital nº 8-B/2020), certame instaurado pela Prefeitura Munici-
pal de Monte Alto tendo por objeto o fornecimento de licença 
de uso de sistema informatizado integrado do SUS, para atendi-
mento da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações e 
condições estabelecidas no edital e anexos. PROCESSO PRINCI-
PAL: 21166.989.20-2 Trata-se de petições subscritas por Ernesto 
Muniz de Souza Junior e Marcela Furlan Baggio, com o propósi-
to de impugnar o edital do Pregão Presencial nº 5/2020 (Edital 
nº 8-B/2020), certame instaurado pela Prefeitura Municipal de 
Monte Alto tendo por objeto o fornecimento de licença de uso 
de sistema informatizado integrado do SUS, para atendimento 
da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações e condi-
ções estabelecidas no edital e anexos. Ernesto Muniz de Souza 
Jr. critica: a) a ausência de previsão de cláusulas sobre rescisão/
inexecução contratual, por ensejar insegurança jurídica; b) a 
estimativa de preços unitários máximos, por considerá-los 
“superfaturados”; c) a omissão quanto aos critérios de atualiza-
ção monetária em caso de atraso nos pagamentos, porque teria 
constado do instrumento apenas “critérios e periodicidade do 
reajustamento”; e d) a exigência de demonstração de funciona-
lidades do sistema após a fase de habilitação, porque ilegal. Por 
sua vez, Marcela Furlan Baggio, em síntese, contrapõe-se: e) às 
“especificações minuciosas” das funcionalidades a serem 
demonstradas na prova de conceito, por restringirem a competi-
ção; f) ao teor da cláusula sobre preços constante da minuta 
contratual, por não segregar valores de implantação, licencia-
mento e treinamento, tal como consta do modelo de proposta; 
g) à ausência de informações sobre os serviços de conversão e 
migração da base de dados, por prejudicar a correta formulação 
de propostas, além de criticar o prazo fixado para tal atividade; 
e, h) a ausência de previsão de cláusulas que resguardem os 
direitos da contratante em caso de rescisão. Ambos Represen-
tantes pedem a liminar suspensão do certame, com posterior 
determinação de correção das falhas apontadas. Iniciais formal-
mente em ordem, com distribuição ao meu Gabinete por pre-
venção em razão da conexão entre seus conteúdos e o teor do 
TC-008756.989.20-8, julgado parcialmente procedente, com 
recomendação, mediante decisão ratificada pelo E. Plenário em 
Sessão de 29-4-20 e TCs-016606.989.20-0 e 016468.989.20-7, 
expedientes arquivados após indeferimento liminar do proces-
samento sob o rito do Exame Prévio de Edital. Está a entrega 
dos envelopes prevista para ocorrer na sessão pública marcada 
para iniciar às 9h do dia 11-9-20, sexta-feira. Diante da iminên-
cia da abertura da sessão, passo ao exame emergencial da 
matéria impugnada. As petições em análise voltam-se contra 
peça convocatória cujo cerne, salvo modificações para atendi-
mento da decisão desta E. Corte, ratificada na Sessão Plenária 
de 29-4-20 no TC-008756.989.20-8, aparenta não ter sofrido 
abalo substancial. Destaco que, após referida decisão de mérito, 
como destacado no relatório, os mesmos Representantes que 
ora se voltam contra o atual edital interpuseram petições bus-
cando nova intervenção desta Corte na ação administrativa, 
ocasião em que a argumentação ofertada foi apreciada nos 
seguintes termos: “Depreende-se a boa fé da municipalidade 
em aprimorar seu edital em atenção aos pontos já suscitados e 
acolhidos por este Tribunal, diante da inclusão de menção à 
possibilidade de “publicação em órgão oficial” no subitem 6.4., 
conforme preceitua o art. 32 da Lei nº 8.666/93 e exclusão da 
referência à firma reconhecida nos subitens 3.1.2. e 3.1.2.1. Foi 
saneado ainda o item 6 do Anexo II, com a retirada do trecho 
“o não atendimento a qualquer funcionalidade constante do 
termo de referência do edital ensejará a inabilitação da licitan-
te” e inserção de expressa menção de percentual das funciona-
lidades do objeto a serem demonstradas. Igualmente revisitada 
a cobrança cumulativa de serviços (implantação do sistema 
com a locação mensal da licença de softwares) como se depre-
ende das alterações nos anexos I e II. Também, vejo que foi 
acrescida a possibilidade de impugnações eletrônicas no subi-
tem 8.2., ação que somada àquelas já consignadas permite o 
relevamento da ausência de modificação do subitem 8.1., com 
expresso alerta para que, no futuro, a Prefeitura aceite impug-
nações “até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes”, nos exatos termos do art. 41, § 2º, da Lei nº 
8.666/93, sob pena da aplicação de sanções por esta Corte. Per-
tinente ponderar que aspectos atrelados às especificações do 
objeto e a forma de demonstração do sistema já foram alvo de 
impugnações e correções, estando sob o manto da coisa julga-
da. Já quanto às demais impugnações, nesse exame preliminar 
não pude observar contundente distinção em relação ao edital 
anterior, indicando ser o caso da aplicação do instituto da pre-
clusão. Vale mencionar que o Representante Ernesto Muniz de 
Souza Jr. indica em sua peça inicial que o presente termo de 
referência seria distinto “dos quatro últimos publicados” (p. 5), 
o que corrobora a ideia da insustentabilidade de nova paralisa-
ção do certame por esta Corte, porque poderia daí advir mora 
na consecução do ajuste desvencilhada do interesse público, 
perpetuando eventual abrigo a indevido fatiamento de impug-
nações a um mesmo certame. Ainda, diante da insurgência 
sobre o orçamento estimado, nuance atrelada ao exame concre-
to da matéria, recordo-me de registrar neste despacho que, a 
despeito dessa análise preliminar e em nada sendo prejudicado 
por conta dela, esse e todos os demais aspectos contestados 
poderão ser objeto de exame pormenorizado sob tal rito, com o 
devido exercício de contraditório e oitiva de órgãos técnicos, 
sob a ótica dos acontecimentos em concreto, se assim selecio-
nado o contrato por este E. Tribunal.” Sobre o teor do despacho 

Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 
havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33399/026/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMEN-

TAR E NUTRICIONAL Contratada: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 
DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA Objeto: FORNECIMENTO DE 
EMBALAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE FLUIDO E 
PASTEURIZADO PARA ATENDER A CAPITAL E GRANDE SÃO 
PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33398/026/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMEN-

TAR E NUTRICIONAL Contratada: USINA DE LATICÍNIOS JUSSA-
RA S/A Objeto: FORNECIMENTO DE EMBALAGEM, TRANSPORTE 
E ENTREGA DE LEITE FLUIDO E PASTEURIZADO PARA ATENDER 
A CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33397/026/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMEN-

TAR E NUTRICIONAL Contratada: USINA DE LATICÍNIOS JUSSA-
RA S/A Objeto: FORNECIMENTO DE EMBALAGEM, TRANSPORTE 
E ENTREGA DE LEITE FLUIDO E PASTEURIZADO PARA ATENDER 
A CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33396/26/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMEN-

TAR E NUTRICIONAL Contratada: BEL S/A. Objeto: FORNECI-
MENTO DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE 
FLUIDO E PASTEURIZADO PARA ATENDER A CAPITAL E GRAN-
DE SÃO PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33395/026/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMEN-

TAR E NUTRICIONAL Contratada: USINA DE LATICÍNIOS JUSSA-
RA S/A Objeto: FORNECIMENTO DE EMBALAGEM, TRANSPORTE 
E ENTREGA DE LEITE FLUIDO E PASTEURIZADO PARA ATENDER 
A CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33394/026/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMEN-

TAR E NUTRICIONAL Contratada: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Objeto: FORNECIMENTO DE EMBA-
LAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE FLUIDO E PASTEU-
RIZADO PARA ATENDER A CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33393/026/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMEN-

TAR E NUTRICIONAL. Contratada: COOPERATIVA DE LATICI-
NIOS DE SOROCABA Objeto: FORNECIMENTO DE EMBALAGEM, 
TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE FLUIDO E PASTEURIZADO 
PARA ATENDER A CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
Proc.: TC-33392/026/13.
Contratante: COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALI-

MENTAR E NUTRICIONAL Contratada: COOPERATIVA NACIO-
NAL AGROINDUSTRIAL – COONAI Objeto: FORNECIMENTO 
DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE FLUIDO 
E PASTEURIZADO PARA ATENDER A CAPITAL E GRANDE SÃO 
PAULO.

Vistos.
Tratando-se de processo autuado em 16/09/2013, e, não 

havendo recurso em tramitação, nem existindo Expediente pen-
dente de juntada, determino o ARQUIVAMENTO, nos termos do 
Art. 1º da Resolução nº 03/2020.

Publique-se.
 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO RELATOR
ANTONIO ROQUE CITADINI
Proc.: 00018953.989.20-9.
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO 

ESTADO DE SAO PAULO - MPC (CNPJ 20.453.878/0001-
90) REPRESENTADO(A): SECRETARIA DA SAUDE (CNPJ 
46.374.500/0001-94) Assunto: REPRESENTAÇÃO para apuração 
de possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria da Saúde 
do Governo do Estado de São Paulo Coordenadoria Geral de 
Administração (CGA)/UGE 090102, na contratação da empresa 
Maria Bonita Profissional Comércio de Cosméticos Eireli para 
aquisição de higienizadores antisséptico líquido visando o aten-
dimento para enfrentamento calamidade pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19), por meio da dispensa de licitação nº 
65/2020 (processo 2020/18766). Exercício: 2020 INSTRUÇÃO 
POR: DF-09.

Vistos.
1. A Secretaria da Saúde apresenta suas respostas para 

os questionamentos formulados na representação feita pelo 
Ministério Público de Contas, quanto à possíveis irregularidades 
na aquisição de 100 mil frascos de higienizador antisséptico 
líquido, no valor de R$ 1.100.000,00.

2. Acrescenta, porém, informação relevante e grave que é 
a do fechamento, pela ANVISA, do estabelecimento fornecedor 
e da proibição de uso do produto adquirido, fato que invalida 
a aquisição.

3. Concomitantemente à análise que se fará das justificati-
vas apresentadas para os questionamentos da compra, tal fato 
está a merecer que a Secretaria da Saúde traga a este processo 
as informações de quais providências adotou para obter o 
ressarcimento dos recursos aplicados na compra, bem como se 
deflagrará novo procedimento de aquisição do produto.

4. Para tanto, fixo o prazo de até 15 dias, aguardando do 
Senhor Secretário de Estado da Saúde, as informações, compro-
vadas, das providências adotadas.Publique-se.






