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PRIMEIRA CÂMARA        SESSÃO 04/10/2011       ITEM  31 
 
TC-042599/026/08 

Contratante: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São 

Paulo. 

Contratada: SQL Intelligence Consultoria Ltda. 

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Mansueto 

Henrique Lunardi (Respondendo pelo Expediente da Coordenadoria de 

Administração). 

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em Business 

Intelligence, para análise de infraestrutura de Business 

Intelligence, gerenciamento, implantação, transferência de 

conhecimentos, análise e desenvolvimento de sistemas de informação 

em tecnologias de Data Warehouse/Business Intelligence, nas 

plataformas de software Business Objects e Sybase IQ. 

Em Julgamento: Termo Aditivo e Prorrogação celebrado em 26-10-10. 

Fiscalizada por:    GDF-1 - DSF-II. 

Fiscalização atual: GDF-1 - DSF-II. 

 
 
 
Senhor Presidente, Senhor Conselheiro 
 
 

Em exame o 2º Termo Aditivo celebrado em 26/10/2010, relativo ao 
Contrato nº 053/2008 celebrado em 20/10/08 entre a Secretaria de Economia e 
Planejamento do Estado de São Paulo e a SQL Intelligence Consultoria Ltda., no valor 
total de R$ 924.000,00, pelo prazo de 12 (doze) meses (fls. 713/720), objetivando a 
prestação de serviços técnicos especializados para análise de infra-estrutura de Business 
Intelligence, gerenciamento, implantação, transferência de conhecimentos, análise e 
desenvolvimento de sistemas de informação em tecnologias de Data Warehouse/Business 
Intelligence, nas plataformas de software Business Objects e Sybase IQ, para a Diretoria 
de Tecnologia da Informação e Coordenadoria de Orçamento da Secretaria de Economia 
e Planejamento. 

 
O 1º Termo Aditivo havia prorrogado a vigência do ajuste por 12 

(doze) meses a partir de 21/10/2009, acrescendo R$ 924.000,00, ao valor da contratação, 
além de prever reajuste anual pelo IPC-FIPE.  

 
A licitação, o contrato e o 1º Termo Aditivo foram considerados 

regulares pela Egrégia Primeira Câmara, sendo que o julgamento dos dois primeiros 
ocorreu em 04/08/2009 (fls. 7531) e do último no dia 25/05/2010 (fls. 9412). 

 
 

                     
1 Pelo voto dos Conselheiros Cláudio Ferraz de Alvarenga, Relator, Antonio Roque Citadini, Presidente, e Eduardo 
Bittencourt Carvalho. 
2 Pelo voto dos Conselheiros Cláudio Ferraz de Alvarenga, Presidente e Relator, Antonio Roque Citadini e Eduardo 
Bittencourt Carvalho. 



 
O 2º Termo de Aditamento (fls. 1.074/1.077) teve como finalidade a 

prorrogação da vigência do ajuste por outros 12 (doze) meses a partir de 21/10/2010, 
sendo que o valor da prestação de serviços nesse período seria R$ 958.557,60, a ser 
pago em doze mensalidades de R$ 79.897,80. 

 
Com isso, ficou consignado no segundo aditivo que o valor total do 

contrato foi majorado para R$ 2.843.124,20 (fls. 1.074/1.077) 
 
Constam dos autos as justificativas para celebração desse aditivo (fls. 

972/973 e 1008/1009) e respectiva autorização (fls. 1066). 
 
O extrato do 2º aditivo foi publicado, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 61, da Lei de Licitações (fls. 1068 e 1073). 
 
A ele foi dado efeito retroativo, visto que sua celebração somente 

ocorreu em 26.10.2010, seis dias após o encerramento do prazo contratado. 
 
A 1ª Diretoria de Fiscalização (fls. 1094/1096), ao proceder à instrução 

dos autos, concluiu pela regularidade do 2º Termo de Aditamento, com sugestão de 
recomendação para que: 

 
- conste de eventuais próximos termos as datas corretas de início e 

término das prorrogações, uma vez que no instrumento em exame ficou consignado que o 
prazo seria de 12 meses, iniciando-se em 21/10/10, com encerramento em 20/09/11, ao 
invés de 20/10/11; e 

 
- seja observado o artigo 60, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, pois o 

2º. Aditivo foi celebrado após o encerramento da vigência contratual. 
 
Ao final, a DF-1.2 propôs multa à origem nos moldes do inciso II do 

artigo 104 da LC nº 709/93, em virtude de descumprimento do prazo previsto nas 
Instruções deste Tribunal de Contas. 

 
Esse posicionamento foi ratificado pela Direção da GDF-1. 
 
A unidade econômico-financeira da Assessoria Técnica, Chefia de 

ATJ e douta PFE opinaram pela regularidade da matéria. 
 
Na instrução dos autos não houve indicação de qualquer 

irregularidade a ensejar o acionamento do inciso XIII do artigo 2º da Lei 
Complementar nº 709/93. 

 
 
É o relatório. 

 
 
 
 



 
 
VOTO 
 
 

Os elementos constantes dos autos apontam para a boa ordem do 
termo aditivo ora analisado, evidenciando o atendimento à legislação de regência. 

 
A licitação, o contrato originalmente celebrado entre a Secretaria de 

Economia e Planejamento do Estado de São Paulo e a SQL Intelligence Consultoria Ltda., 
bem como seu primeiro aditivo foram todos julgados regulares nesta Casa. 

 
O segundo aditivo teve como finalidade a prorrogação da vigência do 

ajuste por 12 (doze) meses e a fixação do valor da prestação de serviços nesse terceiro 
ano de contratação. 

 
A prorrogação do prazo está em consonância com os limites da 

cláusula segunda, item 2, do contrato original3, e atende o artigo 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93. 

 
Vê-se que esse pacto foi devidamente justificado, autorizado e 

publicado, bem como comprovado o empenhamento do valor ajustado (fls. 1084/1085). 
 
Nesse contexto, relevo as falhas formais concernentes (i) à 

extemporaneidade da celebração do segundo aditamento; (ii) ao erro constatado no 
instrumento em exame, quanto ao mês de encerramento da vigência contratual; e (iii) ao 
descumprimento do prazo previsto nas Instruções deste Tribunal de Contas para remessa 
de documentos. 

 
Por fim, verifico que não foi exigida garantia para a contratação (fls. 

718/719), razão pela qual não se há que falar em reforço de caução. 
 
Em face do exposto, acolho as manifestações favoráveis da Diretoria 

de Fiscalização, ATJ e Douta PFE e voto pela regularidade do Segundo Termo de 
Aditamento celebrado em 26/10/2010 entre a Secretaria de Economia e Planejamento do 
Estado de São Paulo e a SQL Intelligence Consultoria Ltda., bem como pela legalidade 
das despesas decorrentes. 

 
Recomendo à Contratante que doravante: 
 
- cuide para que as datas consignadas em seus instrumentos 

contratuais sejam corretas; 
 
- observe o artigo 60, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, formalizando 

os termos de aditamento antes do término da vigência do prazo contratual; e 

                     
3
 “2. Com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, admitir-se-á sua prorrogação 
nas hipóteses legais, por igual e sucessivo período, limitada a sessenta meses, e desde que previamente justificada e 
autorizada por autoridade competente e mediante Termo de Aditamento (inciso II, artigo 57, Lei Federal nº 8.666/93, 
alterada pela Lei nº 8.883/94).”  



 
- cumpra o prazo previsto no artigo 18, inciso III das Instruções nº 

01/08 deste Tribunal de Contas. 
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