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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
 
SEGUNDA CÂMARA DE 31/05/11                 ITEM Nº97 

RECURSO ORDINÁRIO 
 

97 TC-019772/026/99 

Recorrente(s): Prefeitura Municipal da Estância 

Balneária de Praia Grande. 

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal da 

Estância Balneária de Praia Grande e Termaq 

Terraplenagem Construção Civil e Escavações Ltda., 

objetivando a execução de obras e serviços de 

engenharia visando à pavimentação e drenagem do 

Bairro Mirim. 

Responsável(is): Alberto Pereira Mourão (Prefeito à 
época) e Luiz Fernando Lopes (Secretário de Obras 

Públicas). 

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto em face 
de sentença publicada no D.O.E. de 03-02-10, que 

julgou irregulares os termos, inclusive o datado de      

30-11-05, por acessoriedade, e ilegais os atos 

determinativos das respectivas despesas, acionando o 

disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei 

Complementar nº 709/93, bem como aplicou pena de 

multa ao Sr. Alberto Pereira Mourão no valor 

equivalente a 200 UFESP’s e ao Sr. Luiz Fernando 

Lopes no valor equivalente a 100 UFESP’s, nos termos 

do artigo 104, inciso II, da referida Lei. 

Advogado(s): Wagner Barbosa de Macedo, Elisabeth Di 
Fucio Catanese, Camila Cristina Murta e outros. 

Fiscalização atual: GDF-4 – DSF-II. 
 

RELATÓRIO 
 

 Por r. decisão publicada em 03.02.10, julgaram-

se irregulares os termos de aditamento1 ao contrato, 

                     
1
 Processo: TC 019772-026-99 

Concorrência Pública nºSEOP nº 04/98 
Contrato nº 12/99 
Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia Grande 
Pela contratante: Ricardo Akinobu Yamauti (Prefeito) 
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Contratada: TERMAQ TERRAPLENAGEM Construção Civil e Escavações Ltda. 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Objeto: execução das obras e serviços de engenharia visando à pavimentação e drenagem 
do bairro Mirim 
Data: 16.01.99                  
Valor: R$ 11.628.094,73 
 
Termo de Reti-Ratificação (fls.5221/5222) 
Pela contratante: Ricardo Akinobu Yamauti (Prefeito) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 16.12.99 
Objeto: adequação do termo contratual para fazer constar as cláusulas necessárias previstas 
no art.55, incisos IX e XIII da Lei Federal nº 8.666/93, bem como inserção do respectivo 
cronograma estimado de execução. 
 
Termo de Reti-Ratificação (fls. 5490) 
Pela contratante: Alberto Pereira Mourão (Prefeito) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 09.04.01 
Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 28 meses 
 
Obs. Por v. aresto de fls 5859/5863, julgaram-se regulares concorrência pública nº04/98, 

contrato nº12/99 e termos de reti-ratificação de 16.12.99 e 09.04.01 (fls.5859/5865). 

Certificado trânsito em julgado em 13.04.04. 

Relator: Eminente Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho 

 
Termo de Aditamento (fls.5919/5920) 
Pela contratante: Alberto Pereira Mourão (Prefeito) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 26.08.03 
Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 28 meses; substituição da 
base de cálculo de TR para IPC-FIPE, para atualização financeira, em caso de atraso de 
pagamento, prevista no parágrafo quarto da cláusula oitava do contrato; e formalização 
para tornar sem efeito o disposto no parágrafo quinto, da mesma cláusula, quanto ao 
pagamento de juros de mora, em caso de atualização financeira  
Termo de Ciência e Notificação: fl.5923 
 
Termo de Aditamento (fls.6013/6014) 
Pela contratante: Alberto Pereira Mourão (Prefeito) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 30.11.05 
Objeto: incorporação advinda do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada 
Santista, no valor de R$ 350.000,00, para fazer parte dos pagamentos à contratada, 
relativos ao objeto do presente contrato, mais especificamente quanto às obras de 
canalização de 120 metros do canal, sob o heliporto, situado na rua Alberto Figueiredo 
com a rua Gilberto Fouad Beck, no município de Praia Grande (fls.6013/6014) 
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de 16.01.99, firmado entre a Prefeitura Municipal da 

                                                               

Termo de Aditamento (fl.5874) 
Pela contratante: Luiz Fernando Lopes (Secretário de Obras) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 03.01.06 
Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 28 meses, a contar de 
15.01.06 “por existir saldo contratual de serviços a serem executados e o objeto não ter 
sido alcançado por completo, na sua integralidade.” 
Termo de Ciência e notificação: fl.5875 

 

1º Termo de Aditamento (fls.5877/5878) 
Pela contratante: Luiz Fernando Lopes (Secretário de Obras Públicas) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 24.01.06 
Objeto: acrescido de serviços, na ordem de 2,57% do valor inicial do ajuste 
Valor: R$ 298.932,71 
Reforço da garantia: fl.5907 
Termo de Ciência e Notificação: fl.5905 
 
2º Termo de Aditamento (fls.5870/5871) 
Pela contratante: Luiz Fernando Lopes (Secretário de Obras) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 18.08.06 
Objeto: acréscimo de serviços, na ordem de 1,91%, do valor inicial do ajuste 
Valor: R$ 211.033,51 
Termo de Ciência e Notificação: fl.5872 
 
3º Termo de Aditamento (fls.6020/6021) 
Pela contratante: Luiz Fernando Lopes (Secretário de Obras) 
Pela contratada: José Carlos Guerreiro 
Data: 05.03.07 
Objeto: retificação do percentual do acréscimo efetuado no 2º aditamento, para constar 
como correto 1,81%; e outro acréscimo de serviços na ordem de 1,18%, que somados aos 
anteriores perfazem 5,57%  
Valor: R$ 137.696,55 
Termo de Ciência e Notificação: fl.6022 
 
Obs. Por r. decisão, publicada na imprensa oficial em 03.02.10, julgaram-se irregulares 

os termos em exame, inclusive o datado de 30.11.05, por acessoriedade, bem como os atos 

determinadores de despesas, acionando-se os incisos XV e XXVII, do art. 2º da Lei 

Complementar nº 709/93.Aplicou-se, ainda, ao responsável. Sr. Alberto Pereira Mourão 

(ex-Prefeito) multa de 200 (duzentas) Ufesp’s, e ao Sr. Luiz Fernando Lopes (Secretário 

de Obras Públicas), multa de 100 Ufesp’s, nos termos do art. 104, II do Estatuto da Corte, 

por infração aos arts. 57, § 2º e 65, “caput”, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 

Relator: Eminente Conselheiro Robson Marinho 
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Estância Balneária de Praia Grande e Termaq 
Terraplenagem Construção Civil e Escavações Ltda., 
inclusive o datado de 30.11.05, por acessoriedade, 

bem como os atos determinadores de despesas, 

acionando-se os incisos XV e XXVII do art. 2º da Lei 

Complementar nº 709/93. Aplicaram-se, ainda, multas 

aos responsáveis (Sr. Alberto Pereira Mourão, ex-Prefeito, de  200 (duzentas) 

Ufesp’s, e ao Sr. Luiz Fernando Lopes ,Secretário de Obras Públicas, multa de 100 (cem) 

Ufesp’s), nos termos do art. 104, II, do Estatuto da 

Corte, por infração aos arts. 57, § 2º, e 65, 

“caput”, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Assim se decidiu em razão do prolongamento 

indefinido do contrato (nove anos, na oportunidade), da ausência 

de transparência no tocante ao adequado 

dimensionamento das obras e serviços e de motivação 

bastante para tal. 

 
 Recorre a Administração, preliminarmente, para 

ressaltar o julgamento favorável da licitação, 

contrato e termos aditivos datados de 16.12.99 e 

09.04.01, bem como o fato de que o então Chefe do 

Executivo, ao tomar posse em 2001, por cautela, 

determinara a suspensão da execução dos contratos de 

obras para avaliação da real situação do Município. 

Ressalta tratar-se de contrato de escopo, de modo 

que a decisão de dar prosseguimento ao ajuste 

pautara-se no princípio da vantajosidade. Traça 

quadro comparativo do valor pactuado - reajustado 

entre a data de assinatura (16.01.99) e a do 1º termo de 

prorrogação de prazo (23.08.03), aplicando-se o BDI de 

26,75% mais o índice inicialmente previsto (IPCD-PINI- 

R$ 21.780.828,42) - e aquele efetivamente pago mediante 

aplicação do índice IPC-FIPE sobre o mesmo período e 

com mesmo BDI (R$ 16.633.600,93), de modo a demonstrar que o 

contrato resultou mais vantajoso ao erário, ao invés 

de realizar nova licitação. Colaciona decisão 
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favorável em matéria análoga, examinada nos autos do         

TC 001035-026-04.2 

 
Após submeter o procedimento ao princípio da 

supremacia do interesse público frisa que os 

aditivos não trouxeram prejuízo ao erário. “Afirma-se que 
todas as ruas objeto do contrato, em estudo já estavam consolidadas, cabendo a esta 

Municipalidade a realização da drenagem e pavimentação das ruas de terras já existentes 

no Bairro Mirim, não havendo qualquer descaracterização do objeto pelo transcurso do 

tempo.” Acena com o oferecimento dos Termos, 

provisório e definitivo de aceitação das obras, bem 

como de encerramento do contrato (doc. 5 do anexo). 

 
 Instrução encontra-se dividida.  

 
Assessoria Técnica (fls.6240/6242) acolhe os 

argumentos de defesa. “ A Administração Municipal direciona os 

seus argumentos recorrentes na linha da vantajosidade por se tratar , “in 

casu”, de um contrato por escopo onde restou demonstrado através dos 

Quadros Comparativos de fls. 6211 a 6213 e de fls. 6214 a 6216, a 

economicidade, respectivamente, nos valores de R$ 5.447.227,49 e R$ 

6.948.937,78, trazida aos cofres públicos locais.” ( cf. fl.6240) 

 
 Pelo desprovimento do apelo Chefia de ATJ 
(fls.6243/6244) e SDG (fls.6245/6246). “Não foram 

comprovadas as vantagens das prorrogações de prazo, posto que, 

demonstrou-se  apenas o reajustamento dos valores unitários da planilha de 

serviços da empresa contratada, sem que houvesse comparação aos preços 

de mercado, mediante prévia pesquisa .” (cf. fl.6243/6244) 

 
 É O RELATÓRIO. 

 

 
GC ECR 

CPB

                     
2 Contratante: Prefeitura Municipal de Praia Grande 

Contratada: Construtora e Pavimentadora Latina Ltda. 

Objeto: Pavimentação e drenagem dos bairros do Trevo e Melvi 

Relator: Eminente Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho 
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TC-019772-026-99 
 
 

VOTO 
 
PRELIMINAR 
 
 Recurso em termos3, dele conheço. 
 

 

MÉRITO 
 

 Argumentos de defesa não se mostram suficientes 

à reversão do julgado condenatório.  

 

 Como salientado por Chefia de ATJ, a mera 

demonstração dos efeitos da incidência dos dois 

índices discriminados, ao longo dos dez anos de 

vigência contratual, e a vantagem numérica auferida 

por um em relação ao outro não se reveste de força 

bastante a demonstrar a inconteste economicidade do 

negócio, observada a ausência de pesquisa de preços 

junto ao mercado. 

 

Ademais, ainda que reconhecida a hipótese de 

contrato de escopo, instrução levada a efeito 

ressalta que a execução das obras e serviços 

contratuais por um período superior a 110 (cento e dez) 

meses (contrato assinado em 16.01.1999, termo de recebimento das obras emitido em 

02.05.2008 –doc.5/anexo), bem além do prazo inicialmente 

previsto de 28 meses, aliado ao fato de que a 

Municipalidade não se preocupou em demonstrar, com 

clareza, as obras e serviços executados e aqueles 

pendentes de execução, são aspectos que contaminaram 

inclusive os acessórios. 

 

Cabe observar trecho do parecer de Assessoria 

Técnica, por segmento de Engenharia, “(...) considerando 

                     
3 Decisão publicada em 03.02.10. Recurso protocolado em 18.02.10, interposto por parte 
legítima (procurador do município de Praia Grande)e presentes fundamentos de fato e de 
direito. 
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que o objeto trata de pavimentação e drenagem e considerando o tempo 

transcorrido da estimativa dos quantitativos de serviço, entendemos 

descaracterizado o objeto inicialmente contratado, pois as intempéries bem 

como o tráfego local durante o tempo transcorrido, certamente deram conta 

de alterar completamente as condições locais iniciais.” ( cf. fl.6178) 
 

Aliás, a matéria não é nova. Em decisão do E. 

Tribunal Pleno, prolatada nos autos do TC 019706-

026-95, ao apreciar aditivos celebrados entre as 

mesmas partes ora em exame, manifestou-se o então 

Relator, Eminente Conselheiro Cláudio Ferraz de 

Alvarenga: “ As modificações outras, muitas inclusões que obrigaram as 

partes a um sem-número de aditivos e a execução a uma intolerável delonga 

(prorrogações de prazo superiores a sete anos), desfiguraram , sem dúvida, o 

projeto básico, revelando inadmissível descuido na sua elaboração, como , 

aliás, enfatizou a digna SDG,em excerto acolhido expressamente pelo v. 

acórdão.” 
 

Não se me afigurando outra a solução a ser dada 

ao presente caso, atento às manifestações dos órgãos 

técnicos, meu voto é pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO 
ORDINÁRIO interposto, mantendo-se a r. decisão 

recorrida em todos os seus termos. 

 

 
GC ECR 

CPB  

 

 

 

 


