
 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCESSO: TC-000962/007/06 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO 
CONTRATADA: CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS LTDA. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios 
ASSUNTO: adoção de medidas administrativas 
ADVOGADOS: Cleber Vargas Barbieri e outros 
 

Vistos.  
 

O Tribunal Pleno negou provimento ao Recurso 
Ordinário interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO 
JORDÃO e aos embargos de declaração opostos pela empresa 
CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA., 
confirmando o v. Acórdão proferido pela E. Primeira Câmara 
que, em 09/12/2008, julgou irregulares o procedimento 
licitatório e o respectivo contrato efetuado entre as 
interessadas.  
 

Em sua r. Decisão, o Órgão Pleno deste Tribunal 
entendeu que “as irregularidades constatadas no certame, 

concernentes à obrigatoriedade da apresentação de fichas e 

laudos bromatológicos e de amostras em qualquer fase do 

processo licitatório, envolvendo questões cruciais, se 

constituem em práticas desde longa data condenadas pela 

jurisprudência reinante neste Tribunal, porque cerceiam a 

participação de licitantes, em prejuízo da disputa de preços.” 

(fl.1107) 
 
A Prefeita Municipal de Campos de Jordão, Sra. ANA 

CRISTINA MACHADO CÉSAR, foi notificada em 16/02/2011, para que 
adotasse, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, as 
providências necessárias ao cumprimento da lei.  

 
Transcorrido o prazo, a autoridade citada, até 

momento, não encaminhou qualquer esclarecimento ou informação 
pertinente à matéria. 

 
É o relatório. DECIDO. 

 
A inércia da Administração Municipal em adotar as 

medidas ao cumprimento de decisão desta Corte afronta os 
princípios da legalidade, da moralidade e da razoabilidade, 
além de criar um ambiente de impunidade administrativa, pois 
torna sem efetividade as determinações da Corte.  
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Ao julgar irregular ato praticado pela 

Administração, esta Corte de Contas tão somente aguarda que o 
Executivo indique as medidas adotadas e/ou o agente que o 
praticou, apurando, assim, responsabilidade administrativa, e, 
se necessário, promovendo as medidas administrativas e 
judiciais cíveis, visando ao ressarcimento do Erário.  
 

Da mesma forma, a ausência de informação, acerca de 
qualquer medida adotada pela autoridade competente, significa 
negligenciar a realidade constatada por esta Corte, tendo em 
vista a necessidade imperativa de se promover a efetiva 
reparação dos danos decorrentes da relação jurídico-
administrativa contaminada. 
 

Impõe-se, assim, à Prefeita Municipal, autoridade 
devidamente notificada por este Tribunal para a adoção de 
medidas punitivas, a aplicação de multa, nos termos previstos 
no artigo 104, inciso III, e § 1º, da Lei Complementar nº 
709/93, e a remessa da cópia de peças dos autos ao Ministério 
Público do Estado de São Paulo. 
  

Ao formular a graduação da pena, nos termos do 
caput do mesmo dispositivo, levo em consideração as 
irregularidades noticiadas nos autos, devendo, pois, a multa 
ser imposta no valor de 300 (trezentas) UFESPs, importância 
que se mostra adequada ao caso concreto. 

  
Em face do descumprimento de determinação desta 

Corte, conforme exposto no relatório, APLICO a Sra. ANA 
CRISTINA MACHADO CÉSAR, Prefeita Municipal de Campos do 
Jordão, multa no valor correspondente a 300 UFESPs (trezentas 
unidades fiscais do Estado de São Paulo), por violação ao 
inciso III e ao § 1º, do artigo 104, da Lei Complementar 
Paulista n° 709/93, fixando-lhe o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, para comprovar a esta Corte o recolhimento da 
importância devida, nos termos da legislação vigente.  
 

Determino a remessa de peças dos autos ao Exmo. Sr. 
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para que 
promova as providências de sua alçada, encaminhando-lhe cópia 
desta e das Decisões de fls. 1013/1020 e 1103/1109.  
 

Autorizo, desde já, vista e extração de cópias em 
Cartório. 
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Publique-se a SENTENÇA. 
 

Oficie-se à Câmara Municipal de Campos do Jordão, 
para que tome ciência desta decisão. 
 

Após o trânsito em julgado, não havendo 
recolhimento do valor devido, proceda-se nos termos do artigo 
86, da Lei Orgânica deste Tribunal.  
 

Por fim, arquivem-se.              
                     

G.C., em 30 de agosto de 2011. 
 

 

 

EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
CONSELHEIRO 
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