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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Conselheira-Substituta Silvia Monteiro 

Segunda Câmara 

Sessão: 2/2/2016 

 

63 00004497.989.15-2 INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 

Contratada: TCA Solucões e Planejamento Ambiental Ltda. - EPP. 

Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação e que 

firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Gabriel Gonzaga Bina 

(Prefeito). 

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de 

material e mão e obra em engenharia e planejamento urbano para a 

elaboração do diagnóstico situacional da bacia do Ribeirão 

Araraquara para conservação e proteção dos corpos d’água nos 

municípios de Santa Isabel e Arujá. 

Em Julgamento: Licitação – Tomada de Preços. Contrato celebrado 

em 25-05-15. Valor – R$505.000,00.  

Advogado(s): Ivan Barbosa Rigolin e Gina Copola. 

Fiscalizada por:    UR-7 - DSF-II.  

Fiscalização atual: UR-7 - DSF-II. 

 

Relatório 

 Em exame, contrato assinado em 25/05/2015 entre a 

Prefeitura Municipal de Santa Isabel e TCA Soluções e 

Planejamento Ambiental Ltda. – EPP, tendo por objeto a 

elaboração de diagnóstico situacional da bacia do Ribeirão 

Araraquara para conservação e proteção dos corpos d’água 

nos municípios de Santa Isabel e Arujá, no valor de R$ 

505.000,00 e com prazo inicial de 15 meses. 

 O ajuste foi precedido de licitação na modalidade 

tomada de preços, do tipo técnica e preço, cujo edital foi 

publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 

periódico O Ouvidor, e ao qual acorreu somente a 

contratada. 

 O referido processo é objeto de acompanhamento da 

execução contratual tratada no processo 00005806.989.15-8. 

 Ao instruir a matéria, a Unidade Regional de São José 

dos Campos (UR-07) consignou como falhas a ausência de 

publicação do edital em jornal de grande circulação do 

Estado; o desatendimento ao previsto no artigo 31, I, da 

Lei nº 8.666/93 pela forma como se processou a exigência 

das demonstrações financeiras; e a falta de comprovação de 

realização de prévia pesquisa de preços. 
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 Em resposta à notificação exarada, a Prefeitura 

Municipal de Santa Isabel ofertou as alegações que 

considerou serem pertinentes. 

 Sustentou que a falta de publicação do edital em 

jornal de grande circulação não teve condão de afastar 

possíveis interessados, e se constitui falha que pode ser 

relevada, consoante precedentes desta Corte que trouxe à 

colação. 

 Com relação à forma de apresentação do balanço 

patrimonial e da demonstração de resultados, alegou que os 

itens questionados referem-se, somente, a informações 

complementares ao dispositivo editalício. 

 Por fim, defendeu posicionamento de que não há 

obrigação formal do poder público em realizar pesquisa de 

preços, prática que considerou ser custosa aos 

fornecedores, além de citar excertos de artigo divulgado em 

diversas publicações onde tal prática é considerada excesso 

de zelo. 

 O MPC restituiu os autos após certificar que estes não 

foram selecionados, nos termos do Ato nº 006/2014 – PGC. 

 É o relatório. 
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Voto 

00004497.989.15-2 

 

 Considero esclarecido o apontamento relativo às 

especificações feitas na demanda de apresentação das 

demonstrações financeiras dos licitantes, na medida em que 

se tratou de esclarecimentos acerca das condições a serem 

cumpridas pelos optantes pelo regime de lucro real, cujas 

peças contábeis possuem formato digital. 

 Não obstante, os demais aspectos aventados na 

instrução permanecem e mostram-se suficientes para macular 

o procedimento. 

 Os comandos legais expressos pelo artigo 21 da Lei nº 

8.666/93 foram cumpridos somente em parte, na medida em que 

houve a publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, porém não foi realizada aquela prevista pelo inciso 

III, que trata de jornal de grande circulação no Estado. 

 Assim, restou comprometida a correta divulgação do 

edital e, por via de consequência, a intenção da Prefeitura 

Municipal de Santa Isabel de contratar os serviços, 

resultando no baixo interesse despertado pelo certame, ao 

qual compareceu somente um licitante, posteriormente 

contratado. 

  A este panorama vem se somar a falta de um prévio 

levantamento por parte da administração municipal acerca 

dos preços praticados no mercado, impossibilitando a 

obtenção de um padrão de referência apto a atestar que o 

valor constante do ajuste é adequado e representa a 

obtenção da condição mais vantajosa ao poder público. 

 Ante o exposto, voto pela irregularidade da tomada de 

preços e do contrato. 

 Proponho o encaminhamento de cópias dos documentos 

pertinentes ao Poder Legislativo municipal para as 

providências de sua alçada, especialmente a sustação do 

contrato, com fundamento no artigo 71, X, XI e § 1º c.c. o 

artigo 31, § 1º, ambos da Constituição Federal, e nos 

incisos XV e XVI do art. 2º da Lei Complementar nº 709/93. 
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 Com base no inciso XXVII do artigo 2º da Lei 

Complementar nº 709/93, fixo prazo de 60 dias à Prefeitura 

Municipal para informar os procedimentos internos adotados 

no intuito de apurar as responsabilidades pelas 

irregularidades verificadas e as consequentes medidas 

adotadas no tocante ao andamento da execução contratual. 


