
A C Ó R D Ã O 
 
 
Proc.TC-024997/026/07. 
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. 
Contratada: LOGIC Engenharia e Construção Ltda. 
Autoridade responsável pela abertura do certame licitatório e 
pela homologação: Luiz Antonio de Lima (Secretário Municipal 
de Administração). 

Ordenador da despesa: Antonio Roberto Valadão (Secretário 

Municipal de Finanças). 

Autoridade que firmou o instrumento: Luiz Antonio de Lima 

(Secretário Municipal de Administração). 

Objeto: Construção de escola de ensino fundamental, no Parque 
Jacarandá, e ginásio de esportes. 

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato celebrado 
em 04.06.07. Valor – R$3.305.294,92. Termos de Aditamentos 

celebrados em 19.11.07, 15.02.08 e 28.05.08. Termos Aditivos 

de Prorrogação do Vencimento da Carta Fiança nº 367828 

celebrados em 06.06.08 e 13.02.08. Carta Fiança nº 454916 

(reforço à Carta Fiança de nº 367828). Justificativas 

apresentadas em decorrência da assinatura de prazo, nos 

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

Edgard Camargo Rodrigues, publicada em 02.11.07. 

Advogados: Francisco Antonio Miranda Rodriguez, Marcelo 

Miranda Araújo 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 12 

de maio de 2009, pelo voto do Substituto de Conselheiro 

Marcos Renato Böttcher, Relator, bem como pelo do Conselheiro 

Antonio Roque Citadini, Presidente, e da Substituta de 

Conselheiro Maria Regina Pasquale, tendo em vista que a 

Administração, ao exigir a correlação entre os atestados de 

capacidade técnica operacional e profissional, com mínimos 

elegíveis, inviabilizou a participação de um maior número de 

concorrentes, bem como inabilitou grande parte dos 

participantes, em contraposição ao objeto contratado que não 



demandava alta complexidade de realização, decidiu julgar 

irregulares a concorrência pública, o contrato e os termos de 

aditamento de 19.11.07, 15.02.08 e 28.05.08 em exame. E 

ainda, considerando a violação ao que é determinado pelo 

art.37, XXI, da Constituição Federal, e ao artigo 3º, 

“caput”, da Lei 8.666/93, decidiu também pela aplicação de 

multa, no valor correspondente a 1.000 UFESP’s, ao Senhor 
Luiz Antonio de Lima, autoridade responsável pela 

contratação, nos termos do art.104, II, da L.C.709/93, 

fixando-lhe o prazo de 30 dias para o pagamento. Determinou 

por fim, que sejam expedidos os ofícios, nos termos do 

art.2º, XV e XXVII, da referida Lei Complementar, concedendo 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Taboão da Serra o prazo 

de 60 dias para que informe esta Corte acerca das 

providências adotadas, em face das graves irregularidades 

apuradas. 
 

Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e 

extração de cópia dos autos, em Cartório. 

 

Publique-se. 
São Paulo, em 25 de maio de 2009. 

 
 
 
ANTONIO ROQUE CITADINI                 MARCOS RENATO BÖTTCHER  
      Presidente                              Relator 


