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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXPEDIENTE:

rc-115/01_6/r1

INTERESSADO:

Delegacia
Itapeva

-

SeccionalDelegado

Ribeiro

ASSIINTO:

UR.16

de

Dr.

PoIícia de
Renato Knap

Reiteração do Ofício no 030/20L7-fcrt,
onde sol-icitou o envio de informações a

respeito de eventual- constatação de
irregularidades em contratos celebrados
entre a Prefeitura Municipal de Apiai e
a Farmácia Morais Bastos Ltda ME, CNPJ
1 4.21I.396/0001-48, com nome fantasia
*FARMACENTER"T ou outras empresas
do
ramo de comérc j-o de medicamentos, de
propriedade de Carl_os Al_berto Dario
Bastos Moraes.

Senhor Diretor Técnico de Divisåo da IrR.16

Itapeva,

Trata o presente expediente, do
encami-nhamento do oficio no 064/2017-fcrt, datado de
26/05/2011, de reiteraçåo do Oficio no 030/2017-fcrt
remetido pero Dr. Renato Knap Ribeiro, Delegado de pol_icia
da Delegacia seccional- de pol-ícia de rtapeva, protocorado
sob no TC-45/OL6 /tz (cópia da informação e pesquisa às
fls. 02/04), que solicitou o envio de informações a
respeito de eventual- constatação de irregularidades em
contratos cefebrados entre a prefeitura Municipal_ de Apiai
e a Farmácia Morais Bastos Ltda ME, cNpJ 14.271.396/ooo148, com nome fantasia *FARMACENTER'r ou outras empresas do
ramo de comércio de medicamentos, de propriedade de carl-os
Al-berto Dario Bastos Moraes.
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Destacamos

-

que

sÃo peulo
UR.16

o

expedj_ente

Tc- 5/0L6/L7, encontra-se atuarmente no Gabinete Técnico da
Presidência para fins de manj-festação (pesquisa à fl. 04).

Assim sendo, submeto os autos à
consideração de vossa senhoria, propondo o encaminhamento
ao Gabinete da Presidência para fins de apreciação.
ïtapeva, 05 de junho de 2017.
Agente{a Fi sca

ção

De acordo.
Encamj-nhe-se como proposto.

GDUR.16 ftapevar €rn 05 de junho de

2OL1

ães

Mauro

Diretor

UR.16

.

o

Coam

de Divisão

- ftapeva
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