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A C Ó R D Ã O 
 
 
Proc.TC-026348/026/08. 
 
Contratante: Prefeitura de Mogi das Cruzes. 
Contratada: Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - FAEP. 
 
 
Autoridade responsável pela abertura do certame licitatório, 
pela homologação e que firmou o instrumento: Junji Abe 

(Prefeito). 

 
 
Objeto: Prestação de serviços médicos, mediante o 

fornecimento de recursos humanos e suporte para 

funcionamento, nas Unidades de Saúde 24 horas de Jundiapeba, 

Vila Suíssa e Jardim Universo. 

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato celebrado 
em 02.06.08. Valor – R$3.357.577,20. Justificativas 

apresentadas em decorrência da assinatura de prazo, nos 

termos do art.2º, XIII, da L.C.709/93, pelo Substituto de 

Conselheiro Sergio Ciquera Rossi, publicada no DOE em 

04.11.08. 

Advogados: Laerte Moreira, Alexandre Galeote Ruiz e outros. 
 
 
Contrato julgado irregular. 
 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos. A E. Primeira Câmara 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 22 

de junho de 2010, pelo voto dos Conselheiros Eduardo 

Bittencourt Carvalho, Relator, e Antonio Roque Citadini, 

Presidente em exercício, bem como pelo da Substituta de 

Conselheiro Maria Regina Pasquale, tendo em vista, 

principalmente, a ausência da fundamental pesquisa de preços, 

agravada pela participação de somente um proponente 

habilitado, ou seja, não houve competitividade e disputa pelo 

preço, a ponto de suprir a falta dos parâmetros da pesquisa, 

além das exigências editalícias de cunho restritivo ao 

universo de possíveis licitantes, decidiu julgar irregulares 
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a concorrência pública e o contrato em exame, determinando o 

acionamento dos incisos XV e XXVII, do art.2º, da L.C.709/93, 
e concedendo ao Exmo. Prefeito de Mogi das Cruzes o prazo de 

sessenta dias para que informe esta Corte acerca das 

providências adotadas, em face das irregularidades 

constatadas. Decidiu também, pela aplicação de multa, no 

valor de 500 (quinhentas) UFESP’s, ao Senhor Junji Abe, 

autoridade responsável que homologou a licitação e firmou o 

respectivo contrato, nos termos do art.104, II, da referida 

Lei Complementar, por inobservância do art.3º, da Lei 

8.666/93, fixando-lhe o prazo de trinta dias para 

atendimento. 

 

Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e 

extração de cópia dos autos, em Cartório. 

 

Publique-se. 
São Paulo, em 30 de junho de 2010. 

 
 
 
CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA      EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
        Presidente                         Relator 


