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21-01-11          CFA 
=========================================================== 
Processo:  TC-000288/007/07 
Contratante:  Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 
Contratada:  Construtora Cherem Ltda. 
Objeto:   Contratação de empresa para construção de 
creche – Jardim Telespark. 
Em Julgamento: Termo aditivo n. 17.720/07. 
Autoridade que firmou os Instrumentos: Eduardo Pedrosa Cury 
(Prefeito). 
Advogados:  Maria Cristina do Prado, Aldo Zonzini Filho 
e outros. 
Sentença:  Fls. 1043/1045. 
=========================================================== 
 
1. RELATÓRIO 
 
1.1   A E. Primeira Câmara, em sessão de 14-04-09, 
julgou irregulares a concorrência e o contrato, celebrado 
em 02-01-07, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS e a CONSTRUTORA CHEREM LTDA., com o objetivo da 
construção de creche no Jardim Telespark, no prazo de 300 
dias e valor de R$ 3.599.711,58 (fls. 748/754v). 
  Inconformado, o Município manifestou recurso 
ordinário, ao qual foi negado provimento, em sessão de 07-
10-09 (fls. 890/897). 
 
1.2   Em exame, agora, termo aditivo n. 17.720/07, de 
19-11-07 (fl. 991; publicado no Boletim do Município de 23-
11-07, fl. 1014), objetivando prorrogar o prazo contratual 
por mais 82 dias. 
  Nos autos justificativas (fls. 939/947 e 950/969) 
e autorização (fl. 972). 
 
1.3   A Auditoria (fls. 1015/1016) opinou pela 
irregularidade. 
 
1.4   Instada (fl. 1017), a Administração veio aos 
autos (fl. 1025 e documentos de fls. 1026/1039) 
argumentando que “A contratação em comento já foi objeto de 
análise pelo Ministério Público, nos autos do Inquérito n. 

113/09, se posicionou no sentido de que não houve culpa ou 

dolo do agente público e nem conduta omissiva na execução 

do contrato. Complementou ressaltando que não há provas e 
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evidências de um possível conluio entre os agentes públicos 

e a empresa contratada, ou outro fator que configurasse 

improbidade administrativa, inexistindo motivos para a 

propositura de eventual ação civil. Assim, o arquivamento 

do mencionado Inquérito Civil, vem corroborar o 

entendimento deste Município, qual seja, a inexistência de 

condutas ímprobas suscetível de punição.” 
 
2. DECISÃO 
 
2.1   Atos da Administração que pressuponham outros 
anteriormente editados e julgados irregulares, não se 
deixam contaminar pela mácula que os fulminou apenas quando 
se destinem à cabal correção do vício identificado nos atos 
antecedentes e que fiquem, assim, sem eficácia. A 
jurisprudência desta Corte registra incontáveis precedentes 
nesse sentido. 
  Entretanto, atos administrativos que, pressupondo 
contrato anteriormente editado e já tido por irregular, 
intentem modificá-los, para alterar cláusulas ou prorrogar 
sua vigência, estão, na verdade, a confirmá-lo, a estender 
a irregularidade no tempo. Bem por isso, sujeitam-se, por 
conta de sua indisfarçável acessoriedade, à mesma e 
inevitável censura. 
  E pouco importa, para essa conclusão, que o termo 
aditivo tenha sido expedido antes ou depois do julgamento 
de irregularidade do contrato que os antecedeu. É que o 
contrato era, desde o início, irregular. A decisão do 
Tribunal de Contas não é constitutiva da irregularidade; 
apenas a declara. Também a respeito é pacífica a 
jurisprudência desta Corte.  
 
2.2   Assim sendo, julgo irregular o termo em exame. 
Aciono o artigo 2º, XV e XXVII, da Lei Complementar 
estadual n. 709/93, ciente este Tribunal, em 60 (sessenta) 
dias das providências adotadas. 
  Publique-se por extrato. 
  1. Ao Cartório para: 
  a) vista e extração de cópias no prazo recursal; 
  b) juntar ou certificar; 
  c) oficiar à Prefeitura e a Câmara para as 
providências respectivas, nos termos dos incisos XV e 
XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar estadual 709/93, 
se inexistir recurso, encaminhando cópia da presente 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ENDEREÇO:   Av.  Rangel  Pestana, 315  -  Prédio Anexo  -  Centro -  SP -  CEP 
01017-906 

PABX 3292-3266   -   INTERNET: www.tce.sp.gov.br 

decisão, devendo, no prazo de 60 dias, este Tribunal ser 
informado sobre as medidas adotadas. 
  2. Ao DSF-II para as devidas anotações. 
  3. Após, ao arquivo. 
  G.C., em 21 de janeiro de 2011. 
 
 
 
 
  CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA 

     Conselheiro 
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Proc: TC-000288/007/07.Contratante: Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos. Contratada: Construtora Cherem Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa para construção de creche – 
Jardim Telespark. Em Julgamento: Termo aditivo n. 
17.720/07. Autoridade que firmou os Instrumentos: Eduardo 
Pedrosa Cury (Prefeito). Advogados: Maria Cristina do 
Prado, Aldo Zonzini Filho e outros. Sentença: Fls. 
1043/1045. 
EXTRATO DE SENTENÇA: Julgo irregular o termo em exame. 
Aciono o artigo 2º, XV e XXVII, da Lei Complementar 
estadual n. 709/93, ciente este Tribunal, em 60 (sessenta) 
dias das providências adotadas. 
Publique-se. 


