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A C Ó R D Ã O 
 
 
Proc.TC-037875/026/06. 
 
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Itu. 
Contratada: ROCA Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. 
 
 
Autoridade responsável pela abertura do certame licitatório, 
pela homologação e que firmou o instrumento: Herculano 

Castilho Passos Júnior (Prefeito). 

 
 
Objeto: fornecimento de cestas básicas a serem distribuídas 
aos funcionários da municipalidade. 

Em julgamento: licitação – concorrência. Contrato celebrado 
em 18.10.06. Valor – R$3.897.558,00. Justificativas 

apresentadas em decorrência da assinatura de prazo, nos 

termos do art.2º, XIII, da L.C.709/93, pelo Conselheiro 

Edgard Camargo Rodrigues, publicada no DOE em 08.02.08. 

Advogados: Cláudia Rattes La Terza Baptista, Antônio Sérgio 
Baptista, Carlos César Pinheiro da Silva e outros. 

Acompanha: expediente TC-29656/026/06.  
 
 
Contrato julgado irregular. 
 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos. A E. Primeira Câmara 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 22 

de março de 2011, pelo voto dos Conselheiros Eduardo 

Bittencourt Carvalho, Relator, Antonio Roque Citadini, 

Presidente, e Fulvio Julião Biazzi, tendo em vista que não 

foram apresentadas pela Administração razões técnicas capazes 

de atestar a necessidade do excesso de detalhamento nas 

especificações requisitadas no instrumento convocatório para 

os produtos que comporiam a cesta básica, acabando por violar 

o direito de as empresas concorrerem em igualdade de 

condições, decidiu julgar irregulares a concorrência pública 

e o contrato em exame, determinando o acionamento do disposto 

nos incisos XV e XXVII, do art.2º, da L.C.709/93, concedendo 
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ao Exmo. Prefeito de Itu o prazo de sessenta dias para que 

informe esta Corte acerca das providências adotadas, em face 

das irregularidades constatadas. Decidiu também, pela 

aplicação de multa, no valor de 500 (quinhentas) UFESP’s, ao 

Senhor Herculano Castilho Passos Junior, autoridade 

responsável pela contratação, nos termos do art.104, II, da 

referida Lei Complementar, por violação do caput e do inciso 

XXI, do art.37, da Constituição Federal, e do art.3º, da Lei 

Federal 8.666/93, fixando-lhe o prazo de trinta dias para 

atendimento. Determinou por fim, o encaminhamento de cópia 

desta decisão ao Ministério Público, para as providências 

cabíveis. 

 

Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e 

extração de cópia dos autos, em Cartório. 

 

Publique-se. 
São Paulo, em 04 de abril de 2011. 

 
 
 

EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
Presidente em exercício e Relator 


