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SENTENÇA 

 

  
Processo: TC-000840/026/07 
Contratante:  DAE S/A – Água e Esgoto de Jundiaí 
Contratada: Cosmar Veículos e Máquinas S/A.  
Objeto: Aquisição de veículos. 
Em exame: Cumprimento de decisão 
Interessado: Miguel Moubadda Haddad (Prefeito Municipal) 

  
 
 

Visto. 
A Colenda Segunda Câmara, em Sessão de 

02/06/2009, julgou irregulares a licitação e o contrato 
firmado pelo DAE S/A – Água e Esgoto de Jundiaí com a 
empresa Cosmar Veículos e Máquinas S/A., aplicando à 
espécie o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da 
Lei Complementar nº 709/93.  

Referida decisão foi confirmada em grau 
recursal pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sessão de 
08/12/2010, conforme Acórdão publicado no D.O.E. de 
03/02/2011.  

Após, foi expedido Ofício (CGCRRM nº 
1308/11) ao Agente Político do Executivo local, o Senhor 
Miguel Moubadda Hadda, encaminhando-lhe cópias de peças dos 
autos com vistas à adoção das necessárias providências, o 
qual, em resposta, juntou aos autos o relatório final da 
Sindicância instaurada por meio do Processo Administrativo 
nº 01.557/2010. 

A conclusão da referida Sindicância seguiu 
no sentido do arquivamento da mesma, ressaltando: que a 
inexistência nos autos de pesquisa prévia de preços e de 
orçamento estimado tratou-se de vício formal; que não houve 
hipótese de superfaturamento da contratação, pois, entre a 
data da cotação dos preços pelo setor técnicos da empresa 
até a formalização das propostas, houve variação dos preços 
de mercado, o que resultou na diferença do valor  
contratado; e que as medidas administrativas adotadas serão 
capazes de evitar a ocorrência de vícios da mesma espécie;  

É o relatório. Decido.  
O Executivo local, tão somente, apresentou 

relatório da Comissão de Sindicância, em que apenas  
rediscute o mérito da decisão ao invés de apurar a 
responsabilidade de quem deu causa às irregulares que 
motivaram a decisão desfavorável desta Corte, inclusive, já 
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transitada em julgado. A sua obrigação era de apurar 
responsabilidades e informar sobre as medidas saneadoras 
adotadas, o que no caso não se revelou. 
 A conduta evidencia o descumprimento de 
decisão deste Tribunal de Contas e dá ensejo à aplicação de 
sanção pecuniária ao responsável, nos termos da Lei 
Orgânica deste Tribunal. 

Posto isso, com fundamento no artigo 104, 
§1º, da Lei Complementar n. 709/93, aplico ao Senhor Miguel 
Moubadda Haddad, Prefeito do Município de Jundiaí, multa no 
valor correspondente a 150 (cento e cinquenta) UFESP’s, a 
ser recolhida junto ao Fundo de Despesa deste Tribunal no 
prazo de 30(trinta) dias, a contar do trânsito em julgado 
da presente decisão. 
 Decorrido o prazo sem a adoção das 
providências determinadas, proceda-se à notificação do 
responsável por A.R. 
 Desde logo, autorizo aos interessados vista 
e extração de cópias no Cartório deste Gabinete, observadas 
as cautelas legais. 
 Publique-se. 
 Ao Cartório para as providências cabíveis. 
  

GC, em 28 de fevereiro de 2012.  
  
  
  
  
  
     Robson Marinho 
         Conselheiro 
  
  
hcr/ 


