
A C Ó R D Ã O 
 
TC-000267/009/06 

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística 

de Itu. 

Contratada: Home Care Medical Ltda. 
Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): 
Herculano Castilho Passos Júnior (Prefeito). 

Objeto: Gerenciamento, operacionalização e abastecimento 
dos setores de suprimento de almoxarifado e farmácia da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Em Julgamento: Termos Aditivos celebrados em 13-04-06, 

17-11-06, 06-08-07 e 14-11-07. Justificativas 
apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, 
nos termos do artigo 2º, inciso XIII da Lei Complementar 
nº 709/93, pelo Conselheiro Fulvio Julião Biazzi, 
publicada(s) em 05-12-08 e 18-03-09. 

Advogado(s): Flávia Maria Palavéri Machado, Rafael 

Rodrigues de Oliveira, Marcelo Palavéri, Antonio Sérgio 
Baptista e outros. 

Acompanha(m): Expediente(s): TC-007508/026/09. 
 
 

EMENTA:  Reajuste indevido, no preço dos medicamentos, 
por meio do Segundo Instrumento Aditivo. Ausência da 
indicação e quantidade dos medicamentos acrescidos pelo 
Terceiro Instrumento Aditivo. Inobservância dos preços 
constantes da revista SIMPRO, por ocasião da celebração 
do Segundo e Quarto Instrumentos Aditivos. Impropriedades 
na execução contratual relativas ao descumprimento de 
cláusulas do contrato, devido à deficiência no controle, 
falhas na documentação e ausência de fiscalização.  2º, 
3º e 4º Instrumentos Aditivos e a execução contratual: 
Julgados Irregulares.  Conhecido o 1º Instrumento Aditivo 
que não envolve despesas. 
 
    Vistos, relatados e discutidos os autos. 

    Acorda a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em sessão de 21 de julho de 2009, 
pelo voto dos Conselheiros Fulvio Julião Biazzi, 
Presidente e Relator, Renato Martins Costa e Robson 
Marinho, à vista do contido no voto juntado aos autos e, 
na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, 

conhecer do Primeiro Instrumento Aditivo, e julgar 

irregulares o Segundo, Terceiro e Quarto Instrumentos 

Aditivos, bem como a execução contratual, e ilegais as 
despesas decorrentes, aplicando-se o disposto nos incisos 
XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93. 
 



    Fixou, ainda, o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da expiração do prazo recursal, para que os 
interessados apresentem a este Tribunal as providências 
adotadas em face da presente decisão. 
 
   Transcorrido o prazo recursal, bem como aquele fixado 
para adoção das medidas cabíveis, cópias de peças dos 
autos serão remetidas ao Ministério Público, para as 
providências de sua alçada. 
 
   Determinou, por fim, seja oficiado ao Juízo da 59ª 
Zona Eleitoral de Itu, dando-lhe conhecimento da presente 
decisão, em atenção ao solicitado no expediente TC-
7508/026/09. 
 
    Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos 
aos interessados, no Cartório do Conselheiro Relator, 
observadas as cautelas legais. 
     
    Publique-se. 
     
    São Paulo, 30 de julho de 2009. 

 
 
 
 
    FULVIO JULIÃO BIAZZI      Presidente e Relator 
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