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aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019 que já tramitam em 
meio eletrônico.

As intimações realizadas através do WhatsApp serão feitas 
de forma subsidiária à publicação no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, conforme previsto no artigo 90 da lei Complementar 
709/93, e não exclui a obrigatoriedade das partes interessadas 
acompanharem as publicações no Diário Oficial do Estado.

A adesão ao procedimento de intimação por WhatsApp é 
facultativa, e pode ser realizada pela(s) parte(s) interessada(s) 
e seu(s) procurador(es), incluindo as Sociedades de Advogados, 
desde que devidamente habilitado(s) nos autos.

Caso a(s) parte(s) possua(m) interesse, deverá(ão) fazer 
o pedido junto ao Cartório do meu Gabinete ou através de 
petição nos autos, que deverá constar obrigatoriamente os 
seguintes termos e informações:

I)nome Completo e OAB (no caso de procuradores);
II)número do telefone que receberá as intimações;
III)que concorda com os termos da intimação por meio do 

aplicativo WhatsApp;
IV)que foi cientificado de que o CGDER, em nenhuma hipó-

tese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de 
caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização 
de atos de intimação;

V)que foi cientificado de que as dúvidas referentes à inti-
mação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório do 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho.

Ressalto que caso haja mudança do número do telefone 
e/ou alteração das condições de representação processual, 
com a substituição de procuradores, ou sobretudo término do 
mandato, o(s) aderente(s) deverá(ão) informá-lo de imediato o 
Cartório para atualização e/ou suspensão do serviço.

As intimações por WhatsApp serão enviadas a partir do 
aparelho celular destinado ao Cartório exclusivamente para 
essa finalidade.

No ato da intimação, o servidor responsável encaminhará 
pelo aplicativo WhatsApp a imagem do ato processual (despa-
cho, decisão ou sentença), com a identificação do processo e das 
partes, podendo também ser enviado nos formatos Word ou PDF.

Em hipótese alguma é necessário responder ou confirmar o 
recebimento das mensagens, tendo em vista que se trata de um 
meio complementar de divulgação dos atos processuais.

Qualquer mensagem ou arquivo enviado pela(s) parte(s) 
e/ou seu(s) procurador(es) não será lida e descartada imedia-
tamente.

Alertando que petições, justificativas, recursos e outros 
pedidos deverão ser realizados através dos meios convencio-
nais, seja através dos protocolos da capital ou das Unidades 
Regionais, ou ainda pelo Processo Eletrônico.

Por fim, informo que intimações serão encaminhadas 
durante o expediente e feitas exclusivamente pelo aplicativo 
Whatsapp, e a contagem dos prazos processuais obedecerá à 
legislação de regência, iniciando-se com a publicação no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

Com ou sem resposta, voltem os autos por ATJ e Ministério 
Público de Contas para prosseguimento nos termos do art. 195 
e seguintes do RITCESP.

Publique-se.
PROCESSO: 00004642.989.19-8
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA 

CONCEICAO (CNPJ 44.751.725/0001-97)
ADVOGADO: RAFAEL FRANCESCHINI LEITE (OAB/SP 

195.852) / CAMILA OLIVEIRA BEZERRA (OAB/SP 239.548)
INTERESSADO(A): PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2019
EXERCÍCIO: 2019
INSTRUÇÃO POR: UR-10
PROCESSO(S)DEPENDENTES(S): 00008662.989.19-3
Vistos.
À vista das ocorrências e/ou impropriedades apontadas no 

relatório da fiscalização (Evento 58.35), e de acordo com o dis-
posto no artigo 30, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO 
a Sra. PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF, responsável pela 
Prefeitura Municipal acima mencionada, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, tome conhecimento do contido nos autos e 
nos processos dependentes e/ou referenciados, e apresente as 
alegações que forem do seu interesse.

Saliento que esta Corte de Contas passou a adotar a siste-
mática de contagem de prazos no Novo Código Civil, conside-
rando apenas os dias úteis na contagem.

Com ou sem resposta, voltem os autos por ATJ e Ministério 
Público de Contas para prosseguimento nos termos do art. 195 
e seguintes do RITCESP.

Publique-se.
PROCESSO: 00004651.989.19-6
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE 

(CNPJ 45.138.336/0001-53)
INTERESSADO(A): ALAOR PASIAN
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2019
EXERCÍCIO: 2019
INSTRUÇÃO POR: UR-11
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014507.989.19-2
Vistos.
À vista das ocorrências e/ou impropriedades apontadas 

no relatório da fiscalização (Evento 15.31), e de acordo com 
o disposto no artigo 30, da Lei Complementar nº 709/93, 
NOTIFICO o Sr. ALAOR PASIAN, responsável pela Prefeitura 
Municipal acima mencionada, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tome conhecimento do contido nos autos e nos processos 
dependentes e/ou referenciados, e apresente as alegações que 
forem do seu interesse.

Saliento que esta Corte de Contas passou a adotar a siste-
mática de contagem de prazos no Novo Código Civil, conside-
rando apenas os dias úteis na contagem.

Com ou sem resposta, voltem os autos por ATJ e Ministério 
Público de Contas para prosseguimento nos termos do art. 195 
e seguintes do RITCESP.

Publique-se.
PROCESSO:TC-014195.989.20-7
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI (CNPJ 

52.382.702/0001-80)
INTERESSADO(A): MARCOS ANTONIO DANIEL
ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO ESPECIAL - COVID-19
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-06
PROCESSO PRINCIPAL: TC-002860.989.20-1
Vistos.
NOTIFICO o responsável pela Prefeitura Municipal acima 

mencionada para que tome conhecimento do contido nos 
autos e adote providencias para regularização das ocorrências 
registradas.

ALERTO que os aspectos abordados serão considerados 
quando da emissão do parecer sobre as referidas contas, razão 
pela qual a Origem deverá adotar medidas voltadas ao sane-
amento das referidas ocorrências até o encerramento do pre-
sente exercício.

Informo aos órgãos e/ou interessados que poderão ser 
intimados dos atos processuais relativos ao presente processo 
através do aplicativo Whatsapp. Para tanto, os interessados 
deverão solicitar sua adesão no Cartório deste Gabinete e 
tomar ciência dos procedimentos necessários.

Independente desta opção, ALERTO que petições, justifica-
tivas, recursos e outros pedidos deverão ser realizados sempre 
através do Sistema do Processo Eletrônico, e que a contagem 
dos prazos processuais obedecerá à legislação de regência, 
iniciando-se com a publicação no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo.

Publique-se.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00003182.989.20-2
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA (CNPJ 

45.339.611/0001-05)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-06
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014197.989.20-5
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 27).

Demandam especial atenção do responsável o déficit 
verificado na execução orçamentária, os limites de despesa de 
pessoal estipulados na LRF, a aplicação dos recursos do Fundeb 
e questões operacionais da área da educação.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00003191.989.20-1
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO (CNPJ 

45.709.912/0001-75)
ADVOGADO: RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ (OAB/SP 405.090)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-06
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014965.989.20-5
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 31).

Demandam especial atenção do responsável a probabilida-
de de fechamento do exercício de 2020 com descumprimento 
do art. 42 da LRF, o déficit verificado na execução orçamentária, 
obra paralisada e o déficit de vagas nas creches do Município.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00003266.989.20-1
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (CNPJ 

46.680.518/0001-14)
INTERESSADO(A): DINA MARIA PEREIRA DE MORAES 

MOREIRA DA SILVA
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-14
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00009505.989.20-2, 

00014325.989.20-0
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal e a interessada acima 

mencionados para que tomem ciência das ocorrências aponta-
das no relatório de Acompanhamento das Contas Anuais do 1º 
Quadrimestre de 2020 (Evento 30.8).

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00004373.989.16-9
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE 

PAULISTA (CNPJ 51.455.087/0001-22)
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE LAROCA (OAB/SP 146.600) / 

MARCELO APARECIDO DA SILVA (OAB/SP 215.049)
INTERESSADO(A): ROBERTO ROCHA
ADVOGADO: RENATO ROBERTO MORAES ROCHA (OAB/

SP 315.116)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2016
EXERCÍCIO: 2016
INSTRUÇÃO POR: DF-06
PROCESSO(S)DEPENDENTES(S): 00010969.989.17-7
PROCESSO(S)REFERENCIADO(S): 00025829/026/16
RECURSO(S)/VINCULADO(S): 00012488.989.18-7
Vistos.
O parecer sobre as contas anuais do exercício de 2016 

transitou em julgado depois do pedido de Reexame (Evento 77 
do Processo TC-12488.989.18-7) e a equipe técnica informou 
que remeteu cópia dos autos ao Poder Legislativo Municipal, 
conforme previsto no artigo 31, § 2º da Constituição Federal 
(Evento 159).

Ante o exposto, não havendo outras providências a serem 
adotadas, remeto os autos ao arquivo.

Publique-se.
PROCESSO: 00004437.989.19-7
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI (CNPJ 

44.660.397/0001-13)
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GREGATO (OAB/SP 30.836) 

/ FLAVIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889) / HENRIQUE 
ZAGO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB/SP 273.553)

INTERESSADO(A): LEANDRO MARTINEZ
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2019
EXERCÍCIO: 2019
INSTRUÇÃO POR: UR-10
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00008655.989.19-2
Vistos.
À vista das ocorrências e/ou impropriedades apontadas 

no relatório da fiscalização (Evento 73), e de acordo com o dis-
posto no artigo 30, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO 
o Sr. Leandro Martinez, responsável no Exercício de 2019, Pela 
Prefeitura Municipal Acima Mencionada, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, tome conhecimento do contido nos autos e 
nos processos dependentes e/ou referenciados, e apresente as 
alegações que forem do seu interesse.

Saliento que esta Corte de Contas passou a adotar a siste-
mática de contagem de prazos no Novo Código Civil, conside-
rando apenas os dias úteis na contagem.

Alerto que, nos termos da Resolução nº 01/2011, os inte-
ressados poderão ter acesso aos autos no Sistema de Processo 
Eletrônico – e-TCESP, na página www4.tce.sp.gov.br/etcesp/
processo-eletronico, mediante regular cadastramento, caso 
ainda não efetivado.

Aproveito a ocasião para informar ao órgão e/ou interes-
sados que poderão ser intimados dos atos processuais relativos 
ao presente processo através do aplicativo WhatsApp.

Esse procedimento será aplicado exclusivamente no Car-
tório do meu Gabinete, e somente nos processos de Contas 
Anuais de Prefeituras Municipais de minha relatoria, relativas 

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00002860.989.20-1
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI (CNPJ 

52.382.702/0001-80)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR:UR-06
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014195.989.20-7
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 27).

Demandam especial atenção do responsável o déficit veri-
ficado na execução orçamentária e o possível não atendimento 
ao artigo 42 da LRF.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO:00002975.989.20-3
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA (CNPJ 

45.318.995/0001-71)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-17
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014401.989.20-7
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 23).

Demandam especial atenção do responsável a aplicação 
dos mínimos constitucionais e legais no Ensino e o déficit de 
vagas nas creches do Município.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00003032.989.20-4
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA (CNPJ 

46.634.218/0001-07)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-16
PROCESSO(S)DEPENDENTES(S): 00014734.989.20-5
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 31).

Demandam especial atenção do responsável o déficit veri-
ficado na execução orçamentária, a iliquidez financeira detecta-
da e a aplicação dos mínimos constitucionais e legais no ensino.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00003067.989.20-2
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA (CNPJ 

45.323.474/0001-02)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-17
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014405.989.20-3
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 29).

Demandam especial atenção do responsável a aplicação 
dos mínimos constitucionais e legais no Ensino e a verificação 
da situação de liquidez do período.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00003155.989.20-5
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA (CNPJ 

44.935.278/0001-26)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-05
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014425.989.20-9
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 29).

Demandam especial atenção do responsável a aplicação 
dos mínimos constitucionais e legais no Ensino, verificação da 
situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período 
atual e o déficit de vagas nas creches do Município.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00003166.989.20-2
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA (CNPJ 

44.872.778/0001-66)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-05
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014417.989.20-9
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 29).

Demanda especial atenção do responsável o déficit verifi-
cado na execução orçamentária.

Processo: eTC-002681.989.20-8
Requerente: NGA Jardinópolis - Núcleo de Gerenciamento 

Ambiental Ltda.
Mencionada: Prefeitura Municipal de Cravinhos
Responsável: José Carlos Carrascosa dos Santos (Prefeito)
Advogado: Gabriel Turiano Moraes Nunes (OAB/SP 

435.139)
Assunto: Comunica possíveis irregularidades no Pregão 

Presencial n° 47/2019 da Prefeitura Municipal de Cravinhos
Exercício: 2020
Vistos.
Trata-se de peça nominada “Representação”, protocolada 

pela empresa NGA Jardinópolis - Núcleo de Gerenciamento 
Ambiental Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão 
Presencial n° 47/2019 da Prefeitura Municipal de Cravinhos, 
que objetivou a prestação de serviços de coleta, transporte, 
transbordo (se necessário), tratamento e disposição final dos 
resíduos de saúde, relacionadas à documentação apresentada 
pela vencedora do torneio, Biotrans Soluções Ambientais EIRELI 
- EPP, notadamente quanto à hipotética falta de comprovação 
de capacidade técnico-operacional.

Em consulta à Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, o 
Gabinete Técnico da Presidência verificou as publicações em 
07/01/2020 do extrato do Contrato n° 63/2019 decorrente do 
pregão em perspectiva, bem como em 04/01/2020 do indefe-
rimento do recurso administrativo formulado pela interessada 
com vistas a reverter a habilitação da contratada Biotrans.

Desta forma, NOTIFIQUE-SE a Prefeitura Municipal de Cra-
vinhos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, TOME CIÊNCIA 
do conteúdo do presente Expediente e apresente as JUSTIFICA-
TIVAS que entender pertinentes.

Publique-se.
PROCESSO: 00002733.989.20-6
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO IRIS (CNPJ 

01.612.853/0001-47)
INTERESSADO(A): ANA MARIA ZONER LEAL SEFAFIM
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-18
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014704.989.20-1
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal e a interessada acima 

mencionados para que tomem ciência das ocorrências aponta-
das no relatório de Acompanhamento das Contas Anuais do 1º 
Quadrimestre de 2020 (Evento 33.27).

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00002767.989.20-5
ÓRGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE 

ALEGRE (CNPJ 67.360.404/0001-67)
INTERESSADO(A):GIL VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR 
ASSUNTO:Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-16
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014721.989.20-0
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 30).

Demandam especial atenção do responsável o déficit 
verificado na execução orçamentária e a existência de obras 
paralisadas/atrasadas no município.

ALERTO a Origem para que adote medidas voltadas ao 
saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do 
presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 
33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem 
ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas 
ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo 
dispositivo legal.

Publique-se.
PROCESSO: 00002837.989.16-9
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS 

ARTES (CNPJ 46.523.114/0001-17)
ADVOGADO: SANDRO RAMAZZINI (OAB/SP 301.742)
CONTRATADO(A): TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA (CNPJ 

01.396.138/0001-14)
ADVOGADO: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA 

(OAB/SP 109.013) / GIULIANO CANDELLERO PICCHI (OAB/SP 
166.536) / EDUARDO DIAS DE VASCONCELOS (OAB/SP 357.955)

ASSUNTO: CONTRATO Nº 218/2015 EDITAL DE CONCOR-
RÊNCIA Nº 009/2015 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE, REALIZAÇÃO 
DE MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL 
NECESSÁRIOS.

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES DE 25.09.15 A 24.09.16.
EXERCÍCIO: 2015
INSTRUÇÃO POR: DF-07
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00003063.989.16-4
PROCESSO: 00003063.989.16-4
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS 

ARTES (CNPJ 46.523.114/0001-17)
ADVOGADO: SANDRO RAMAZZINI (OAB/SP 301.742)
CONTRATADO(A): TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA (CNPJ 

01.396.138/0001-14)
ADVOGADO: GIULIANO CANDELLERO PICCHI (OAB/SP 

166.536)
ASSUNTO: CONTRATO Nº 218/2015
DATA DE ASSINATURA: 22/09/2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DE 

MANUTENÇÃO PERMANENTE, REALIZAÇÃO DE MELHORIAS E 
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO 
DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS.

VIGÊNCIA: 12 MESES, DE 25/09/2015 A 24/09/2016
VALOR: R$ 5.117.532,53
EXERCÍCIO: 2016
INSTRUÇÃO POR: DF-07
PROCESSO PRINCIPAL: 2837.989.16-9
INTERESSADOS: FRANCISCO NASCIMENTO DE BRITO; 

RENAN RAWLYK LOPES
Vistos.
Defiro por 05 (cinco) dias a prorrogação de prazo solicitada 

pela Contratada para apresentação de justificativas, a contar 
da publicação.

Publique-se.
PROCESSO: 00002839.989.20-9
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA (CNPJ 

59.754.648/0001-04)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-15
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014600.989.20-6
Vistos.
NOTIFICO a Prefeitura Municipal acima mencionada, para 

que tome ciência das ocorrências apontadas no relatório de 
Acompanhamento das Contas Anuais do 1º Quadrimestre de 
2020 (Evento 39).

Demandam especial atenção do responsável o déficit 
verificado na execução orçamentária e a aplicação dos mínimos 
constitucionais e legais no Ensino.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 23 de julho de 2020 às 00:29:50.

C
Ó

P
IA

 D
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 A

S
S

IN
A

D
O

 D
IG

IT
A

LM
E

N
T

E
 P

O
R

: G
E

R
S

O
N

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 A

LV
E

S
. S

istem
a e-T

C
E

S
P

. P
ara obter inform

ações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'V

alidar docum
ento digital' e inform

e o código do docum
ento: 2-K

M
W

A
-B

G
N

8-6C
M

0-2P
2M


