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TC-024789/026/07 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cabreúva. 

Contratada: Geraldo J. Coan & Cia Ltda. 

Autoridade Responsável pela Abertura do Certame Licitatório, 

pela Homologação e Autoridade que firmou o Instrumento: 

Claudio Antonio Giannini (Prefeito). 

Objeto: Prestação de serviços de preparo da merenda escolar, 

com fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, 

transporte e distribuição nos locais de consumo, logística, 

supervisão, mão de obra complementar e manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos. 

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato celebrado 

em 11-07-06. Valor de R$2.400.000,00. Justificativas 

apresentadas em decorrência das assinaturas de prazo, nos 

termos do artigo 2º, XIII, da Lei Complementar estadual n. 

709/93, publicadas no DOE de 05-03-08 e 06-10-09. 

Advogados: Cláudia Rattes La Terza Baptista, Maria Fernanda 

Pessatti Toledo, Carlos César Pinheiro da Silva, Patrícia 

Dias, Helen Cristina Ramada e outros. 

Acompanha: TC-001014/003/06. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

 

 

  ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 19 de outubro de 2010, pelo 

voto dos Conselheiros Cláudio Ferraz de Alvarenga, Presidente 

e Relator, Antonio Roque Citadini, e Eduardo Bittencourt 

Carvalho, na conformidade das correspondentes notas 

taquigráficas, julgar irregulares a licitação e o contrato e 

ilegais os atos ordenadores das decorrentes despesas. Aciona 

os incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar 

estadual n. 709/93, ciente este Tribunal, em 60 (sessenta) 

dias das providências adotadas. 

  Com fundamento no artigo 104, II, do mesmo diploma 

legal e por afronta aos preceitos legais citados no voto do 

Relator, impõe ao Prefeito Responsável, pena de multa que, 

considerada a natureza das infrações praticadas e o dano 

causado ao erário, fixa no valor correspondente a 800 UFESPs 

(oitocentas Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), para 

recolhimento no prazo de 30 (trina) dias. 



  Encaminhe-se cópia do acórdão e das correspondentes 

notas taquigráficas à consideração do Ministério Público do 

Estado. 

 

 Publique-se. 

  São Paulo, 16 de novembro de 2010  

 

 

 

      CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA  

             Presidente e Relator  
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