
A C Ó R D Ã O 
 
TC-008170/026/07 
Contratante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. 
Contratada: Sistal Alimentação de Coletividade Ltda. 
Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação e que 
firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Junji Abe (Prefeito). 
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis 
(hortifrutigranjeiros) “in natura”. 
Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Ata de Registro de 
Preços celebrada em 26-12-05. Autorização de Fornecimento 
emitida em  06-02-06. Valor – R$583.136,96. Autorização de 
Fornecimento emitida em 20-10-06. Valor – R$168.905,50. 
Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) 
de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei 
Complementar nº 709/93, pelo Substituto de Conselheiro Carlos 
Alberto de Campos, publicada(s) em 23-09-08. 
 
REPRESENTAÇÃO 
TC-025932/026/05 
Representante(s): Sistal Alimentação de Coletividade Ltda. 
Representado(s): Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. 
Assunto: Comunica possíveis irregularidades ocorridas na 
Concorrência para Registro de Preços, realizada pela 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, que teve como objeto 
o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis 
(hortifrutigranjeiros). Justificativas apresentadas em 
decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 
2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo 
Substituto de Conselheiro Carlos Alberto de Campos, 
publicada(s) em 23-09-08. 
Advogado(s): Norton A. Severo Batista Júnior, Alessander 
Jannucci, Alexandre Galeote Ruiz, Maria Fernanda Pessatti e 
outros. 
 
 
EMENTA: Obrigatoriedade de apresentação de quitação da taxa de 
anuidade junto ao Conselho Regional de Nutricionista. 
Apresentação de Certificados, Declaração ou Alvará Sanitário; 
Ficha e Laudo de Inspeção emitido pela Vigilância Sanitária, 
inclusive, comprovação de propriedade. Afronta às Súmulas 28 e 
14 desta Casa. Concorrência para Registro de Preços nº 11/05, 
a Ata firmada em 26.12.05 e as decorrentes Autorizações de 
Fornecimento nºs 135/06 e 1339/06 (TC-8170/026/07): Julgados 
Irregulares. 
Representação (TC-25932/026/05): Julgada parcialmente  
procedente. 
 
 
    Vistos, relatados e discutidos os autos. 
    Acorda a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em sessão de 08 de dezembro 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, julgar irregulares a Concorrência para 
Registro de Preços nº 11/05, a Ata firmada em 26.12.05 e as 
Autorizações de Fornecimento nºs 135/06 e 1339/06, e ilegais 
os atos determinativos das despesas (TC-8170/026/07), 
aplicando-se à espécie os incisos XV e XXVII do artigo 2º da 
Lei Complementar nº 709/93, bem como julgar parcialmente 
procedente a representação abrigada no TC-25932/026/05. 
     
    Decidiu, ainda, com fundamento no artigo 104, inciso II, 
do referido diploma legal, aplicar ao Sr. Junji Abe, 
responsável pelos atos examinados, multa de 300 (trezentas) 
UFESPs, por infração à vedação prevista no §6º, do artigo 30, 
da Lei nº 8666/93 e inobservância a vasta jurisprudência desta 
Corte de Contas, a qual consolidou o enunciado das Súmulas nº 
14 e 28 deste Tribunal, que deverá ser recolhida no prazo de 
30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado da presente 
decisão. 
 
    Decidiu, também, fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados do decurso do prazo recursal, para que o atual Chefe 
do Poder Executivo de Mogi das Cruzes apresente as  
providências frente ao ora decidido. 
      
    Transcorrido o prazo recursal, bem como aquele fixado para 
adoção de providências cabíveis, cópias de peças dos autos 
serão remetidas ao Ministério Público para as medidas de sua 
alçada. 
 
    Determinou, por fim, a expedição dos ofícios necessários. 
    
    Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos aos 
interessados, no Cartório do Conselheiro Relator, observadas 
as cautelas legais. 
   
    Publique-se. 
     
    São Paulo, 14 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 
    FULVIO JULIÃO BIAZZI          Presidente e Relator 
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