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Sra. Secretária de Administração, 

Retorna o presente processo a este Departamento de Administração após 

protocoladas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as impugnações ao 

edital n° 009/2018, referente aos TC's 11901/989/18-6 e 11920/989/18-6. 

Ocorre que ao nosso entendimento o presente processo administrativo e 

pregão presencial carecem de anulação imediata e abertura de novo processo 

administrativo, em decorrência da previsão contida no Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Tal medida se justifica inicialmente pelo fato de o edital não ter considerado 

ou corrigido as nove determinações exaradas pela Corte de Contas Paulista quando 

da análise do TC 13016/989/17, cujo conteúdo foi levado ao conhecimento deste 

setor por servidor do Tribunal de Contas, tendo em vista a transição na Diretoria 

ocorrida no início do exercício. Esta situação vai ao encontro do disposto no artigo 

224 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Portanto, o processo administrativo em voga padece de ilegalidade, nos 

termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93, pois confronta disposição legal e 

pode trazer prejuízo à Administração Pública, caso seja levado a cabo. 

Isto posto, opino pela anulação do presente certame, medida esta que, não 

apresenta qualquer prejuízo aos participantes uma vez que não houve sequer a 

reunião de entrega e análise dos documentos. Este o nosso parecer. 

Mairinque 14 de io de 2018. 



Mairinque, 15 pie maio ge 2018 
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Sra. Secretária de Administração, 

Adoto como razão de decidir o parecer da diretora do Departamento de 

Administração e determino a anulação do Pregão Presencial n° 009/2018, adotando 

imediatamente as medidas necessárias para o novo certame em caráter de urgência. 
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