
A C Ó R D Ã O 
 
 
Proc.TC-000244/003/04. 
 
Contratante: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento 
S/A – SANASA Campinas. 
Contratada: Consórcio CAMARGO CORRÊA S/A – AQUAMEC 
(Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e Aquamec 
Equipamentos Ltda.). 
Autoridades que firmaram os instrumentos: Ricardo Farhat 
Schumann e Luiz Augusto Castrillon de Aquino (Diretores 
Presidentes), Rinaldo da Silva Filho e Aurélio Cance Junior 
(Diretores Técnicos), Eliana Von Atzingen Bueno Morello 
(Gerente-Jurídica) e Carlos Roberto Cavagioni Filho 
(Procurador Jurídico). 
Objeto: Execução das obras e serviços necessários à 
implantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Anhumas. 
Em Julgamento: Termos de Aditamentos celebrados em 31.08.04, 
15.04.05, 16.09.05, 29.11.05, 10.05.06, 24.12.06, 22.06.07 e 
21.12.07. Termos de Apostilamento de Reajustes nº2004/00012-
08 e nº2004/00011-06, de 31.07.07. Justificativas 
apresentadas em decorrência das assinaturas de prazo, nos 
termos do art.2º, XIII, da L.C.709/93, pelo Conselheiro 
Edgard Camargo Rodrigues, publicadas em 08.03.07 e 11.07.08. 
Advogados: Maria Paula Peduti de Araújo Balesteros da Silva, 
Wladimir Correia de Mello e outros. 
 
 
1º e 2º Termos Aditivos julgados regulares. 3º, 4º, 5º, 6º, 
7º e 8º Termos Aditivos e Termos de Apostilamento, julgados 
irregulares. 
 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos. A E. Primeira Câmara 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19 
de maio de 2009, pelo voto do Substituto de Conselheiro 
Marcos Renato Böttcher, Relator, bem como pelo dos 
Conselheiros Antonio Roque Citadini, Presidente, e Cláudio 
Ferraz de Alvarenga, tendo em vista que o 3º termo de 
aditamento demonstra uma desarrazoada, imoderada e 
desproporcional atualização da proposta financeira do 
Consórcio como um todo, envolvendo os dois objetos licitados, 



que são distintos por natureza, ou seja, obras civis e 
aquisição de equipamentos, com o fito evidente de compensar 
os incomensuráveis descontos concedidos nos preços propostos 
para a obra, estratégia esta que parece ter objetivado 
aniquilar concorrentes e viabilizar a contratação examinada,  
decidiu julgar regulares os termos de aditamento de nº01 e nº 
02 em exame, mas, irregulares os Termos de Aditamento de 
números 03, 04, 05, 06, 07 e 08, datados de 16/09/05, 
29/11/05, 10/05/06, 24/12/06, 22/06/07 e 21/12/07, 
respectivamente, como também os Termos de Apostilamento 
autorizados em 10/04/06 e 03/07/07, respectivamente. E ainda, 
considerando a violação ao que é determinado pelo art.37, 
XXI, da Constituição Federal, e pelo art.3º, “caput”, da Lei 
8.666/93, decidiu pela aplicação de multa, no valor 
correspondente a 2.000 UFESP’s, individualizada, aos Senhores 
Luiz Augusto Castrillon de Aquino e Aurélio Cance Júnior, 
autoridades responsáveis pela contratação, nos termos do 
art.104, II, da L.C.709/93, fixando-lhes o prazo de 30 dias 
para o pagamento, com a determinação para a expedição dos 
ofícios, nos termos do art.2º, XV e XXVII, da referida Lei 
Complementar, concedendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Campinas o prazo de 60 dias para que informe esta Corte 
acerca das providências adotadas, em face das graves 
irregularidades apuradas. Determinou por fim que cópia do 
relatório, do voto e do acórdão deverá ser encaminhada ao 
Ministério Público, para as providências cabíveis. 
 
Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e 
extração de cópia dos autos, em Cartório. 
 

Publique-se. 
São Paulo, em 02 de junho de 2009. 

 
 
 
EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO           MARCOS RENATO BÖTTCHER 
  Presidente em exercício                      Relator 


