
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 

COMUNICADO GP N0 14/2016 
A U D E S P - F a s e IV 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro 
Dimas Eduardo Ramalho, no uso das suas atribuições, 

Considerando o grande volume de dados que deverá ser coletado por este 
Tribunal na Fase IV do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, 
consoante previsto no Comunicado GP n0 07/2016; 

Considerando que na maioria dos órgãos jurisdicionados as informações 
requisitadas na fase IV do Sistema AUDESP nâo estão totalmente estruturadas em 
sistemas computadorizados; e 

Considerando a necessidade de conceder aos órgãos jurisdicionados o tempo 
suficiente para concluir as manutenções em seus sistemas, com objetivo de viabilizar a 
remessa, via coletor de dados, das informações a esta Corte de Contas: 

COMUNICA aos órgãos jurisdicionados estaduais e municipais que as datas 
de término do Piloto de Testes e início da remessa eletrônica obrigatória de informações de 
licitações, contratos e execução contratual, previstas no Comunicado GP n0 07/2016, ficam 
alteradas para 04/08 e 08/08/2016, respectivamente. 

A remessa eletrônica obrigatória de informações de licitações, contratos e 
execução contratual, será efetuada de forma gradual, de acordo com os seguintes critérios: 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1. Órgãos Jur isd ic íonados da área Estadual1 : 

In formações 
Cri tér io para a 

Remessa Obr igatór ia 
Prazo para 
Remessa 

In ic io/Período da 
remessa Obr igatór ia 

Dados de Licitações Anuladas, 
Desertas, fracassadas. Revogadas 

Ato de conclusão do 
certame com data de 
publicação igual ou superior 
a 08.08.2016 

05 dias a contar da 
data da publicação do 
respectivo ato que 
concluiu o certame. 

08/08/2016 

Licitações Adjudicadas, bem como 
aquisições por 
dispensa/inexigibil idade com valor 
igual ou superior a R$ 4.000.000,00 

Data da assinatura do 
contrato/ajuste igual ou 
superior a 08.08.2016; 

10 dias a contar da 
data da assinatura do 
Contrato ou do Ajuste 
Congênere 

de 08/08 a 31/12/2016 

Licitações Adjudicadas, bem como 
aquisições por 
dispensa/inexigibil idade com valor 
igual ou superior a R$ 2.000.000,00 

Data da assinatura do 
contrato/ajuste igual ou 
superior a 02.01.2017; 

10 dias a contar da 
data da assinatura do 
Contrato ou do Ajuste 
Congênere 

de 02/01 a 31/03/17 

Licitações Adjudicadas, bem como 
aquisições por 
Dispensas/inexigibil idade com valor 
igual ou superior a 250 UFESPs 

Data da assinatura do 
contrato/ajuste igual ou 
superior a 03.04.2017; 

10 dias a contar da 
data da assinatura do 
Contrato ou do Ajuste 
Congênere 

03.04.2017 

2. Órgãos Jur isd ic íonados da área Municipal2 : 

In formações Cri tér io para a 
Remessa Obr igatór ia 

Prazo para 
Remessa 

Início/Período da 
remessa Obr igatór ia 

Dados de Licitações Anuladas, 
Desertas, fracassadas, Revogadas 

Ato de conclusão do 
certame com data de 
publicação igual ou 
superior a 08.08.2016 

05 dias a contar da data 
da publicação do 
respectivo ato que 
concluiu o certame. 

08/08/2016 

Licitações Adjudicadas, bem como 
aquisições por 
dispensa/inexigibil idade com valor 
igual ou superior a R$ 80.000,00 

Data da assinatura do 
contrato/ajuste igual ou 
superior a 08.08.2016; 

10 dias a contar da data 
da assinatura do 
Contrato ou do Ajuste 
Congênere 

de 08/08 a 31/12/2016 

Licitações Adjudicadas, bem como 
aquisições por 
dispensa/inexigibil idade com valor 
igual ou super io ra R$ 40.000,00 

Data da assinatura do 
contrato/ajuste igual ou 
superior a 02.01.2017; 

10 dias a contar da data 
da assinatura do 
Contrato ou do Ajuste 
Congênere 

de 02/01 a 31/03/17 

Licitações Adjudicadas, bem como 
aquisições por 
Dispensas/inexigibil idade com valor 
igual ou superior a 250 UFESPs 

Data da assinatura do 
contrato/ajuste igual ou 
superior a 03.04.2017; 

10 dias a contar da data 
da assinatura do 
Contrato ou do Ajuste 
Congênere 

03.04.2017 

1 Valores def in idos com base no histórico de processos remet idos no piloto de testes do sistema e-TCESP. 
2 Va lores def inidos com base no histórico de contratos remet idos no Sistema de Selet ividade de Contratos. 
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As execuções contratuais (etapas: Liquidação e Pagamento) decorrentes dos 
ajustes encaminhados na forma aqui prevista serão remetidas nos prazos fixados no 
Comunicado GP n0 07/2016. 

Os ajustes selecionados para acompanhamento de suas execuções serão 
autuados no Sistema e-TCESP passando a tramitar, exclusivamente, por meio eletrônico, e 
a sua documentação, bem como de seus respectivos termos aditivos a serem 
encaminhados para os fins de cadastramento em processo eletrônico, deverá observar o 
seguinte: 

a) Os documentos apresentados em mídia digital deverão ser salvos em arquivos 
individualizados, separados por tipo de documento, nomeados de acordo com seu 
conteúdo, dispostos na ordem cronológica dos eventos do processo e assinados 
digitalmente (extensão ".p7s"); 

b) Todo arquivo encaminhado em mídia digital, inclusive de plantas e projetos de 
engenharia e arquitetura, quando requisitado, deverá estar no formato "PDF" 
pesquisável, sem qualquer tipo de restrição de arquivo PDF e assinado digitalmente 
(extensão".p7s"), respeitando o tamanho de, no máximo, 5MB (megabytes). Caso o 
arquivo ultrapasse este limite, deverá ser dividido em tantos arquivos quantos forem 
necessários, com identificação seqüencial, como por exemplo: peticao_parte_1 e 
peticao_parte_2 etc; 

c) O iayout da página digitalizada deverá estar no formato retrato ou paisagem para 
leitura, sem necessidade de utilização do recurso "girar visualização": 

d) A resolução de digitalização deverá ser de 200dpi podendo, em caráter excepcional 
ser ultrapassada até o limite de 300dpi, desde que devidamente justificada e 
comprovada sua necessidade; 

e) A digitalização deverá ser feita em preto e branco, admitindo-se tons de cinza, nos 
casos em que sua visualização assim justifique; e 

f) Os arquivos deverão estar livres de vírus ou ameaças. 
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Para os órgãos que integfa|Ti o Projeto Piloto do e-TCESP, a documentação 
concernente aos ajustes selecionajíás deverá ser inserida diretamente via WEB, de acordo 
com as regras supramencicnadas'. 

Dúvidas e esclarecimentos sob 
encaminhadas pelo canal "Fale 
http://www4.tce.sp.aov,br/audesp/. 

re a Fase IV do Sistema AUDESP deverão ser 
Conosco", disponível na página 

Pub^íque-se. 
\ 

G.P., 20 de jilnho de 2016 

RAMÀLHO DIMAS EDUARDl 
Presidei 
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COMUNICADOS 

COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA 

COMUNICADO QP W* 13/8016 
Auoesp-FiMai 

OPTMldxm CcMèi do 6O»d0 d» S<o P»iio. CoftMflwtro Dtoai Bdmrto Rinulhe, 
COMUNICA M» érgAM |un»da9n*4M dat 4rMa «stadMl t nurtcipdl cue Q TrburvI «sti iVwbando o 

doi módulo» 'áím Nacmativot'. 'Quadro d» PenoaT • *Quddr» Fundcn«r di FMelll-ACM da 
â»iC*ió9ShimêAUD£SP- /IttfM fibOMa de âvpte nwm. 

Eite>novo>mddiio«da<ud*orta BWtr6rtca fomwto uma b**g de 6<òoa ccraeft̂e hfenna;4aa utr* 
toda iit«p«<ô d«o4af*«deeirBO*>d9âu«rfi9da AaMoaloditanidadoOusdvftviOT 
da raoMoa «acnoldgko*, pfdteitldAÉf maior ogildade. «Aòânda o aflcAda nu acAas ttctStaUónm 
oattAaúaaA vtrrttacio da b946d*d9«}oa «M d0 poAoM. 

No período de 22/0$ • 21 <07/2016. M rvaisMe. wear*»f7fjnrr^ um nov9 Pileto da Taaaoa da 
Fim 111 do $è2«ma AUOESP. Cdm ê fintidade de oferecer aos érçiM junŝomados • mgrriopai» a 
opcrtuntdada d» tfetearem a faneata aiewWfia do> dado* de Pewcal uBizar̂do a votAo Bnal doSiMOT». 

Para paiMpar deate ffcto, ee çamrea respeniAvete ptfo garenclamefdo do perti da ace»o doe 
gMMoade»»auit«̂»edrvMéK9Ao» dewteefeüiireĉ aUrirnantfideeMnldQreaq̂  AUOESf 
Faae • llt, no âótema de Oeleyçto de Raepooeabildada. 

Noe om ea úrgAoe eutoe adeavse de atoa nermafivce, eaipoe e 'uncflaa aalajam aob o convola da 
um ôrgfto eenrafiiedor. eala w* onaporeável pele ruimniii de dedo» ee Sltteme. 

Necta tfuaçte eal»cri Umb#n ee tirpl» esrttr»tzador doe cedaitroe irformar, prev̂ arr̂ e, gga'» fio 
oe drijAoe e eki v4neuiedoe. Par* tanio, deverd preert<̂  • ptaniha dkpontvol n» «eçfle CcmuMoadoa do Port»l dt 
SeMoo» AUO&SP {hO9:/M«Aw4.1ee4p.09rA/eudeep/Kiniur>leedc«} e enviá4a per melo da cral Tato ConoMd* do 
Ŝ ttttne AUOeSP. diipanS*e' na P̂stn» ^ ^ y7y tyl̂ LMliŷ . cando e aHunto *Ptonha - Pata III -
AloadePeuMT. 

Corebfdo o perfede da Teatn.» pw áa dia oimagQiÃ a remotta «letronca daa nfomioçôet doa 
rriMulOi 'âim NormetfvM'. 'Ovaê  dè PacadeT e Ôvedro Fondoner da Face III do SWena AUDBSP &••«* a ter 

Deata data *fn oi Orgâo» «MaduM e fnimWpM que efetuavam o rvneua do 
OuM̂  d» PesMal nec termoa daa "̂ enlae friar/ufdea Of a P2, da 2008, ad dovorfto faz6<lo de forma oletròf̂kca no 
mddulo tí9 Atot d9 PM*oa/<h 8itt$me AUDSSP. 

A prvnelra remeaaa doa dadoa a aar armada paloa àrgioi junadcàonadoa aU o dl4 OS/OB úewa 
conter aa infonnaçdM tfca funOonArioa etivet, com a reapecdvo leqlalâ  e nomendotura doa corgoa atuali, e dot 
apoaontadoa. Neaia etapa q|s dovem aer enfadai a» Informaçdes de peAsloNttaa e complemenUflo de 
apoMotadortafoenite. 

I demati de Afoe ob fíecsae'deverão aer efetuada* e 

etfAfwâAas Pnao 
'Atoa NermeWes* Ate 0 dia 10 do mèe seguna ao da puUceçao do aio lomtaBvo retopsnía s ciwrtítN ni« wHnmtfr̂^̂mlnijIrAoda vanafaV 

'Quadro de PosBoaT Ata 0 die 10 do mês aaguMa ao a Acatamento do qusddmesire. 
'Quadre Funcionar Alé 0 dia 10 do mês seguinte ao da mevtnwilnçao de ]otaci)e(6es). 

PvMlqve ae> 
O.P. em 20 da Junho de 2016 
DMA8 fiOUAAOO AAMALHQ 

Prval denta 

COMUNICADO GP N0 14^016 
AUOESP-FaMiV 

O Presidenta do Triburul de Con(et do Esiado de Sâo Paiio, Coneettielro Olm*# Eduertfo 
RomatKo. no uso das eues âtribulçôe*. 

CcniidBmndo o grande volume da datios ̂ ue dewá $er coMdo por ette Tffbunal nA Fase 
IV do Sistema AfJDESP - Ai^fitoria Síütrónicô de òfgios PiibJKOS. eensoenta provWo no Comunicado GP 
n'07/2016; 

Consldervdo que na maioria doe ár̂ foa iuri&did&nados a% Infomaçdes fequîJCadae rw fase 
fV do Ststema AUDESP rdo estAo totalmente eetnjbasdas em sistemas computadorizados; a 

Considerando a necessidade de conceder aos Orgfios ̂ dsdPciocvados o lempo sufidente para 
condiilr as manuiençAas em sm/s sistemas, com obJeOvo de viabilizar a remessa, via coletor da dadoa. das 
Inromaçdes a esta Corta da Contas; 

COMUNICA eoe òrgêos lurisdldonsdos esceduels e munidpaís que ss datas de tdrmlno do 
Piloto de Tesles e Iníelo da rumossé úhtririiGO úMgaiàría MormaçÕes àò UcHaçõòty coAíraros e 
9X9ctjçéo Gonfrvfua/. previstas no Comunicado OP n" 07/2016. Hcam afieradas para 04/06 e 08/08/2016, 
respectivemenle. 

A rvmefsa d/efrdn̂  do InhrmaçCM do llotaçôos. ccnfrotos o oxocução 
contratual, será efetuada de forma gradual, de acordo com os seguintes critérios: 

1. ÓrgAoa Juiiadlclonadoa tfaáreaEaladual1: 

Infonnsçtes Crttério psrs a Remeasa 0Mga(6rla Prazo pare RamesM IníoloJPerlede de remasea Obrigatória 

PMe* «• UdiHAM AAviMae. OvMrus, frMSMad**. ftaweeedaa 
Me ee MAthieSe de eerteme <ew dw de auWHaglc Ipyley iwe<*er aaa.asjtit 

(UU <UpuUc*0«̂  weedW leeaw cendiM OMitaec 
.— 

Udie<6*4 bea ceme 
iguâi eu â as 4aeaaekPe 

Oey deswwbira de cerMAttjMM ÎMlee ewwtere eieej014j 
dWdi wÉiebre de CMeMeute VM» CangiftÉr» 

teaaraatsinaNii 

be* 
*ia 1 liiyHil Ji Ji ccm wÉpr iQMi ev s4»ewa RS isasaoe* 

DM «••Minecwra de 
•lewiiw »Bte»jet7; 

doto dl eMMun de CuaOltu cu óa AJuCT Cwaêwe 
delMI áSIAVir 

UcftMS** ban Mne •W<*wper «vier <««•1 ew •«•rter» 3S0 URŜ  
Deu*ew»lPM*F»*e 

• OXOOetT; 
14 «Ml eoHtvd« diU dewa f̂li de Ceüfrete eu de Ajusto Cw«9fc»i 

1 Vaiye» dtfnldo» com beee oo N»Mrtco de ptweiaoa ruiKiBîM ne pacto de teKe* do ihltma e-TCCSP. 

2. ôrgios JurIsdidMacfoa daireaMunldpak3: 

Infersiaçaes CrtUrie peiee Aemesse OtrCgatérle PrBopen Remessa Mctô ertaeada remessa Obrtgelària 

P>dged< Utfmtn »whd̂  

liji 

illi
 

SJSkJSãi*--

252 ie** ie aawwi 

LWÛAaMMcMaÉ, haa MM 4 i 1 UHíSSdé*"* Cima ee de#— IVMI «9 Ma«Mr • M «àaaeM MiimiKiSjajeifc 
UHíSSdé*"* Cima ee de#— 

1 IrMirft— rifl wlii li T |in> 
l|eeJ ee ewertw • W 44eeâ  

MiHnllf̂ ylll Z S U S H i l i h m Cl>|ll M 
toSMIeJton 

1 Irlli (II1 ifeiatÉ̂ ii,6— lediUaiipor 
l#iel ee siww • «a WSSfi 

0<M44 inii iim ee 
SweSSeí-*. 
Cmgkm* 

U.eAJ>17 
1 Irlli (II1 ifeiatÉ̂ ii,6— lediUaiipor 
l#iel ee siww • «a WSSfi •w«to»*eLSijetT: SweSSeí-*. 

Cmgkm* 
U.eAJ>17 

Ae exeâçóes contratual (etapas: Uot^doçio e Pogamonío) decorrerSas doe sfusies 
Bncâmir#;AfSo5 na forma ujtj pr0Vt$la aorlorvmeüdn r>ce prazos Toados no ComurtedoGPn107/201&. 

Os ajuate* aelodanadee para acompanhamerte de suas exocuçôea serAo autusdoe no 
Slsteme eTCESP pessando a tramitar, enhnlvamenla, por mato aletrWco, e a ma doeunenttçéo, bem 
como da saus reepedivoe larmoe adttvos a serem erteamlrthados para os fina de eadaaMmant» em 
procesao elelrânlce, deverá obearvar o eaçulnle: 

a] Os documentos apresentados em mídts digitai deverão ser salvos em ar̂utvoe IftdMduafaadoa. 
separados por tipo d« documonlo, nomeados de acordo com seu conteúdo, dispostos ne ordem 
cronotdglca dos «ventos do prooesso a easlnados digHalmeitta {«âonsto a«7sa^ 

b} Todo arquivo onosmlp̂hado em mídia digital, Incfctflve de plertss e projotoa de engenharia e 
an̂ujieiura» duvido fo<t̂ íHaâo, devarA estar no formeto *POF* pasquIséveL sem qualqusr Qpo de 
nstiçAo de arquivo PDF e assinado dlgüelmente (eaSensto*.p7s*), rospeftsndo o tamanho de, no 
mAxlmo. âUB {megabytes}. Ceso o arquivo uftrgposse este JmRe, devsrt ssr divido em tantos 
arqdvoa quanlos forem necessários, com idsnUficaçio sequanciŝ  como por exemplo; 
peUeaojurte_1 epeUoao_pansaB2ete; 

c) O hywl da págins dkgHsILsads devará estar r>o fomvalo retrato ou pslsagsm para leilurs. sem 
necessidade do uUflzaclo do recurso *glrer vtsualiaçáo*: 

d) Aresoluçíodedigitellzacáodeverasarde200dpipoder>dotemcafátarexoBptíortalseruKrapaaseda 
até o Imite de 300dpl, desde que doidamente lustifteada a comprovada sua ftecessTdsda; 

e) AdlgKafzaçAodeverAsorístta( 
vísuoizoçáo sssím ̂atlAque; e 

O Os arquivos deveria estar INVBS de vfrus ou ameaças. 

1 preto a branco, admlUr̂do-se tane de Me. noe casos «m que MM 

* Vèiem MMeca ccCTMe A [ in t f i i i i i f imini l i i i nn " l a i m i l i " i f i i i l l i i h i l i r r i f i l i ^ a 

Para os órgios que Integram o Projete Pioto do e-TC£SP. a documentagêD 
cor>cemen(e aos ajttftes seledonados deverá ser inserida dlretemenie via WSB, de acordo com as 
regras svpramencforradas. 

Dúvidas e esdaredmantos sobra a Fase IV do Sisiarru AUOESP deveréo sar 
er»camínhad3S pelo car̂  'Fale Cortoeco*, disponível na págtru .tce.so.QOv.br/at>deso/. 

Publfqu>«e. 
O.P.. em 20 de Junho de 2016 

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 

PRESBENOA • HtOCESSOS OSIMBUIDOS -l&W A 21W 
'"DBTRBUICAOALfAIOMA E EQUIUTIVA 
—Tff: CONTRATO 
>"NUM.aAORKã£M:SS/}01í-TCIC«;9f02C/lí 
COMPANHIA 00 METROPOUTANO DE SAO MULO 
MAPRE SEGUHOS GERAIS SfA 
COHSEIHERO: OUSTIANA DE CASTRO MORAES aa*KUM. DA MIGEM: 7Ŝ0I6 -TC 54(V007;i6 
JFIBANIZUKIftA MUNtCIPAl SADE SAO JOSE DOS CAMPOS 
I PRAMfiA PRODUTOS OE PrTBOliO IA. 
CONSEIKEKO: ANTONIO ROQUE CITADIN1 
—NUM. DA ORIGEM: 1»ll«101S-TCIU79Al}&n< 
TRIBUWL OE lUSTICA 
UQSEXVKOSODA 
CONSELHEIRO:RORSON MARINHO 
'"NUM. DA ORIGEM: S3H}/20I6-ICIU78/D}6/16 
DEPARTAMENTO DE A6UAS E ENERGIA CIETRKA 
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES UDA 
CONSElHEROiSONETESTANISlAU 9Eil«iD0 
"•NUM.DAORKEMlSlMiagiS-TClEEUAUUIS 
DEPARTAMENTO DE ACUAS E ENERGIA ELETRICA 
CONSTRUDAHER CONSIRUCOES LIDA 
CONSEIKERO: CRtSTIANA DE CASTRO MORAES 
• ••NUM. DA ORIGEM: 10001001942/2016 • TC 

15227/026/16 
SASINETE DO COORDENADOR -COOROENAOORU OE 

OENCIA.TECNO 
AB8VS FARMACÊUTICA UDA 
CONSELKCRO: ED&AW CAMARGO RODRIGUES 
•"NUM. OA ORISEM: 10001001519/21116 - TC 

1S4$UD26n6 
GASIKETE DO COORDENADOR -COOROENADORIA OE 

CIENC1A.TECN0 
SUPPORt Psoouros NUTKIQONAtS ITDA 
CONSEINEAO: ROSSON MARINHO 
"•NUM.OAORKjEM:l9796n015-ICtS61in2(/16 
ACENOA REGULADORA SE SEKKPUBUDEIKAOOS DE 

TRANSP. DE 
CTMBRAXBVA 
CONSEIHERO: SCNEY ESTANISUU Bf RALSO 
'"NUM. OA ORIGEM: 10100000229/2013 • TC 

IS712/S2e/lS 
GABINETE DO COORDENADOR DA <00 RO CE SERVKOS 

DE SAÚDES 
REMOCEKTER REMOCOES E SERVIÇOS MÉDICOS LIDA 
CONSEIHEKO: ANTONIO ROQUE CITADINl 
"••NUM. OA ORIGEM; 10001000S0S/2016 • TC 

IWE1/02S/I6 
GABINETE DO SECRETARIO EASSESS0R1A5 
ENGHAl ENGENHARIA E CONSTRUCOES UDA 
CONSEWEnO: ROBSON MARINHO 
"*TIP: PRESTACAO DE COKTAS DE ADIANTAMENTO 
—NUM. DA 0FUGEM:MI/3ai 6 -TC 16463/O! 6/16 
SA6IN ETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS 
LUIS FERNANDO PAIXAO OE MIRANDA 
CONSEIXERO:ANTONIO ROQUE OTAOINI 

• * HP: RECUtSO OROMAMO 
• * -EXPEDIENTE: TC a W1 Wí 
INTEKSSADO: CEISO CAPATO 
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL SE ARTUR NOGUEIRA 
CONSEWSRO: CRiSTUWA DE CASTRO MORAR 
• ' "BtPHSEm-TC JSMOVIS 
INTCRESSADOtCAMARAMUNKnLSE MARILIA 
HERVAl ROSA SEASRA- PRUDENTE DA CAMARA MUNI-

CIPAL DE MARIUA 
«rVOGAOOC): CELSO TAVARES DE UMA 
CONSELHEIRO: EDCARO CAMARGO RODRIGUES 
•"Es>EDiENn:Tc isoai/Diens 
INTERESSAI»; fOSE CERAIOO GARCIA 
EX-PREFEITO DE SALTO 
ADVOGADO 01: FASIO Ul IZ SANTANA 
CONSEUfEIRO: SIDNEV ESTANISLAU BERALDO 
** • EXPEDIENTE: IC 499m)7/16 
IHTERBSADO; PREFEITIRA MUNKIPAl OE SAO lOSE DOS 

CAMPOS 
REINALDO SÉRGIO PEREIRA: SECRETARIO MUNICIPAL OE 

ASSUNTOS JVRnCOS 
ADVOGAM (Si BRUNO ALVES RUAS 
CONSGNEWO: RENATO MARfnS COSTA 
'•'OBEDIENTE: TC 1S347/B26/1S 
INTERESSADO: WAO BATISTA RUGGERI RE 
EX-KtEFEITO DE CAIURU 
ADVOGADom; FRANCISCO AMIRANSA R00RIGUE2 E 

FAB2AHA BAIANO VIESRA 
CONSELHEIRO: EOGARD CAMARGO ROOWGUES 
"'EXPEDIENTE: TC 304mi n S 
INTERESSADO: SERVKO DE PREVDENCIA MUNICIPAL 

MONCOES 
ADVOGADOff): JOAQUN D€ SOUZA NETO 
CONSELXeetO: B6AR0 CAMARGO ROOMGUES 
• • '£XPEfiCENT£:TC JSM11 /lí 
INTERESSAM: GMA MARA DOS SANTOS PASTREK 
EX.PREHITAOEPARBI 
ADVOGADOS): HEUOMAR UEZA 8ARB0SA 
CONSELHEIRO: BNSARD CAMARGO ROORKUES 
' ••EXPEBENTL-TC 31 Mt I/IC 
INGRESSADO: INSTITUTO OE PREVHNOA MUUOPAl OE 

NOVACAKAAPAULiS 
ROSni DE ANGEU MMNDAi OfHGENIE 
ADVOâADO(S); PMAO RKAROO SANTANA 
CONSSNEIRO: CRCTIANA DE CASTRO MOMIS 
' "EJKHEKrE: TC 1 íttUQS/! 6 
INTERESSADO; KIAD CARLOS MACHADO 
EX-PREFEnO DE ONDA VERDE 
ADVOGAOOOi CtAVTON M ACHACO VALER» OA SILVA 
CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
'"EXPEDIENTE:TC llMI/nCnt 
INTERESSADO: EDUARDO OOILON FRANCESCNI 
EX-SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS DE JAU 
ADVOGADOffl: FRANCISCO AJtIMANOA ROORIGUEZ 
CONSaKEIRO: ANTONIO ROOUE CTADPfl 
"'EXPEDIENTE: TC 417JW/16 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNKPALDETUPA 
ADVOGADOC): THIAGO LEANDRO BERETA MORENO 
CONSELHQRO; SIONEV ESTANKLAU BERALDO 

OMlttiimfH* A IMPRENSA OFICIAL DO EST/\00 SA garante a sulenliddsde deste documento 
quando visualizado direU mente ne portal wwtv.lmprensaofldal.com.br 
sexte-felrs. 24 delunho de 2016 às 02:14:51. 


