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Processo: TC-27056/026/11 
 

Representante: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio 
S/A. 

 

Representada: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.  
 
Assunto: Representação. Possíveis irregularidades 

nas dispensas licitatórias efetuadas pela 
Prefeitura de Campos do Jordão na 
contratação da empresa Companhia 
Brasileira de Soluções e Serviços (Visa 
Vale), objetivando a prestação de 
serviços de administração e emissão de 
cartões de alimentação e refeição, 
destinados aos funcionários daquele Poder 
Executivo. 

 

Prefeita atual: Sra. Ana Cristina Machado Cesar. 
 
Advogados: Paulo Sérgio Uchôa Fagundes Ferraz de 

Camargo – OAB/SP nº 180.623 e outros 
(instrumento de procuração a fls. 24 – 
pela Representante); Maria Fernanda 
Pessatti Toledo – OAB/SP nº 228.078 e 
outros (instrumento de procuração a fls. 
53 – pela Representada); Rosana Renata 
Cirillo Gerez Nogueró – OAB/SP nº 97.353 
e outros (instrumentos de procuração a 
fls. 152/156 – pela Companhia Brasileira 
de Soluções e Serviços). 

 
 
 

Tratam os presentes autos de 
representação de autoria da empresa Sodexo Pass do Brasil 
Serviços e Comércio S/A, referente à possibilidade da 
ocorrência de irregularidades nas dispensas licitatórias 
efetuadas pela Prefeitura de Campos do Jordão na contratação 
da empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Visa 
Vale), objetivando a prestação de serviços de administração e 
emissão de cartões de alimentação e refeição, destinados aos 
funcionários daquele Poder Executivo. 
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Mencionou o subscritor que, conforme 

consta no “Portal do Cidadão” no “site” deste Tribunal na 
Internet, a Prefeitura de Campos do Jordão efetuou gastos da 
espécie nos valores de R$ 9.840,00 em novembro de 2008, R$ 
9.840,00 em dezembro de 2008 e R$ 62.100,00 em janeiro de 
2009, ressaltando que seria obrigatória a realização de 
prévio certame licitatório nos termos de jurisprudência desta 
Corte por ele citada na inicial1. 

 
Conforme noticiado pelo GTP a fls. 39/42, 

a Unidade Regional de Guaratinguetá – UR-14 informou que o 
tema não foi abordado nos laudos técnicos das contas dos 
exercícios de 2008 e 2009, porém constou no relatório de 
fiscalização referente a 2010 (TC-2810/026/10 – de minha 
relatoria, em fase de instrução). Desta feita, apontou-se o 
contrato para o fornecimento de vale alimentação com a mesma 
empresa CBSS – Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, 
no valor de R$ 1.922.329,51, precedido de inexigibilidade 
licitatória. Ressaltou a UR-14 que a documentação não foi 
apresentada à Fiscalização. 

 
Notificada a Sra. Ana Cristina Machado 

Cesar, Prefeita de Campos do Jordão (fls. 49), para que 
apresentasse suas alegações e, apesar da retirada de cópia 
dos autos pelos interessados (fls. 55), passado o prazo 
concedido, nada foi encaminhado ao processo. 
 

Reiterou-se o ofício de fls. 49 nos 
termos do despacho de fls. 58/60. 

 
A fls. 99/102 a Prefeitura de Campos do 

Jordão solicitou dilação de prazo para atendimento em função 
das dificuldades encontradas pela Secretaria de Negócios 
Jurídicos do Município para reunião, organização e 
conferência da documentação solicitada, aliado ao fato da 
necessidade de substituição de alguns agentes públicos, nos 
termos da Portaria nº 272/2011 (fls. 101/102). 

 
 

                     
1 TC-11/003/08 (relator eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues); contrato entre a Prefeitura 
de Bragança Paulista e a mesma contratada indicada nos presentes autos, com objeto congênere; 
decisão de Segunda Câmara de 8.6.2010 julgou irregulares a dispensa de licitação, contrato decorrente e 
os aditamentos efetuados. 
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Conforme documentação de fls. 108/112 e 
114/118, a representada noticiou que não localizou o processo 
de contratação da empresa Visa Vale, em nome da firma CBSS e 
que, por conta disso, foi determinada a instauração de 
sindicância administrativa para apuração dos fatos (Portaria  
nº 209/12, de 4.5.2012 – fls. 111/112), solicitando assim 
prazo para a conclusão da aludida sindicância. 

 
Decorrido o prazo concedido a fls. 119, 

não houve atendimento. 
 
Assessoria Técnica manifestou-se a fls. 

121/126 e, tendo em vista que não foram localizados os 
documentos que evidenciassem as condições da contratação 
entre a Prefeitura de Campos do Jordão e a empresa Visa Vale, 
entendeu necessário instar aquele Poder Executivo para que 
encaminhasse aos autos todos os empenhos lançados a crédito 
da contratada, de onde se poderiam extrair as informações 
mínimas necessárias para o exame das despesas efetuadas, além 
do contrato firmado.  

 
Caso a Administração não localizasse o 

citado ajuste, entendeu aquela Assessoria que cópia poderia 
ser obtida junto à empresa contratada pela própria 
Prefeitura. 

 
A documentação de fls. 127/156 refere-se 

a pedido de vista e extração de cópias da empresa Companhia 
Brasileira de Soluções e Serviços (Visa Vale), concedida a 
fls. 157. 

 
Chefia de ATJ acompanha o posicionamento 

da Assessoria Técnica (fls. 160). 
 
SDG propôs o arquivamento dos autos (fls. 

161/162), tendo em vista que as ocorrências narradas na 
inicial referem-se aos exercícios de 2008 e 2009 da 
Prefeitura de Campos do Jordão, que já foram apreciados por 
esta Corte, ficando prejudicado o exame da presente 
contratação. 

 
Quanto aos pagamentos efetuados por 

aquele Poder Executivo à Companhia Brasileira de Soluções e 
Serviços em 2010, por conta de contratação precedida de 
inexigibilidade licitatória para o fornecimento de vale 
refeição, ressaltou que o tema já estava sendo tratado nas 
contas daquele exercício, consubstanciadas no TC-2810/026/10. 
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É o relatório. 
 
Em função das informações contidas na 

inicial e documentos de fls. 1A/34 e, principalmente, das 
notícias de que o processo de contratação, objeto da presente 
representação, não foi encontrado junto à representada, não 
há como acatar, pelo menos no presente momento, a proposta da 
D. SDG. 

 
Dessa forma, assino o prazo de 30 

(trinta) dias à Prefeitura de Campos do Jordão para que traga 
aos autos a documentação solicitada pela Assessoria Técnica a 
fls. 125/126, oportunidade em que também encaminhe o 
relatório e conclusão da sindicância noticiada a fls. 111/112 
e 116 pelo próprio Poder Executivo, nos termos do artigo 2º, 
inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93. 

 

Esclareça-se que o não atendimento, no 

prazo fixado, ensejará a aplicação das sanções preconizadas 

no artigo 101 e seguintes da referida Lei Orgânica. 
 
Autorizo vista e extração de cópias, 

indicadas pelos responsáveis, que deverão ser feitas no 
Cartório, observadas as cautelas de estilo. 

 
Publique-se. 
 
Decorrido o prazo fixado, com ou sem 

atendimento, retornem os autos por ATJ. 
 
Ao Cartório. 

 
GC, em 31 de outubro de 2012. 
 
 
 
CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

  Conselheira 

 
 


