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DESPACHO DO CONSELHEIRO RELATOR FULVIO JULIÃO BIAZZI 
 

Processo:  TC-1928/006/08. 

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaboticabal. 

Contratada: GSS Incorporadora Ltda. 

Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de Saúde 

“Albertino Affonso”, sito à Av.General 
Glicério, 823 – Jaboticabal, com 
fornecimento de material e mão de obra. 

Em Exame: * Tomada de Preços nº 01/2006 – tipo menor 
preço global (fls.26/32 e Anexos fls.33/53); 

 * Contrato (fls.331/333), assinado em 

03/05/06; 

 -Valor: R$ 145.099,80; 
 -Prazo: 120 (cento e vinte) dias. 
 * Termo de Aditamento de Prazo, assinado em 

25/10/06 (fls.369/370). 

* Termo de Aditamento, assinado em 10/11/06 
(fls.350/351).  

Autoridade que firmou os instrumentos pela Contratante:  
José Carlos Hori – Prefeito.  

Responsável que firmou os instrumentos pela Contratada:   
Ana Carina de Souza – Sócia-Proprietária. 

Instrução: UR-6. 

 
 
 
 
    Tratam os autos da licitação, na modalidade 
Tomada de Preços, do contrato e dos Termos de Aditamento, 
celebrados entre a Prefeitura Municipal de Jaboticabal e a 
GSS Incorporadora Ltda., tendo por finalidade a reforma e 
ampliação do Centro de Saúde “Albertino Affonso”, sito à 
Av.General Glicério, 823 – Jaboticabal, com fornecimento de 
material e mão de obra. 
 
   A instrução do processado ficou a cargo da 
UR-6, que concluiu pela irregularidade da contratação e, 
conseqüentemente dos termos aditivos, tendo em vista que em 
seu relatório de fls.418/423, constatou as seguintes 
ocorrências: 
 
- ausência de parecer jurídico, ferindo o artigo 38, inciso 
VI e parágrafo único da Lei Federal 8666/93; 
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- descumprimento do artigo 15 e 16 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal;  
- exigência de cadastro/fornecedor exclusivamente da 
Administração de Jaboticabal, em desacordo com o artigo 3º 
da Lei de Licitações; 
- ausência de preços dos concorrentes; 
- não ficou registrada a desclassificação da Construtora 
Costa Jaboticabal; 
- erro no julgamento/adjudicação, infringindo o artigo 50 
da Lei 8666/93; e 
- ausência de publicação do extrato do contrato, em 
desacordo com o artigo 61 da mencionada Lei. 
     
   ATJ, quanto ao aspecto jurídico, 
primeiramente, mencionou que o procedimento licitatório 
(tomada de preço) foi publicado no DOE (fls.56 e jornais às 
fls.54/55, porém não consta a data nem mesmo o nome dos 
jornais. 
 
   Observou, ainda, que a auditoria apontou a 
interposição de recurso administrativo (fls.301/303) na 
fase adjudicatória, impetrado pela empresa Construtora 
Costa Jaboticabal, em face da sua desclassificação (preços 
inexeqüíveis) a qual, após, veio provar que sua proposta é 
exeqüível (planilha com composição dos custos – 
fls.304/306). A empresa GSS Incorporadora apresentou 
contra-razões (fls.318/321) e a Comissão Julgadora decidiu 
pela improcedência do recurso, restando mantida a 
adjudicação da GSS, sendo acatada pelo Chefe do Executivo 
(fls.326). Assim, citou que tal julgamento foi afronta ao 
disposto no artigo 48 da lei de regência, pois a proposta 
desclassificada era exeqüível. 
 
   Verificou no Edital que o item IV – Das 
Propostas, letra “a” – foi exigido cópia do Certificado de 
Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura de Jaboticabal, 
e letra “f” – comprovação pelo proponente que possui em seu 
quadro de pessoal permanente, na data prevista para entrega 
das propostas, profissional de nível superior, reconhecido 
pelo CREA, os quais são restritivos por infringirem norma 
licitatória e matéria sumulada por este Tribunal. 
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   Diante do exposto, propôs notificação à 
Origem para as alegações pertinentes. 
 
   ATJ, do ponto de vista de engenharia, 
(fls.430/431), considerou irregular a matéria. 
 
   Chefia de ATJ e SDG acompanharam o 
pronunciamento da Assessoria Técnica, no sentido de 
notificar a Origem. 
 
   Acolhendo os pronunciamentos acima, assino 
aos interessados o prazo de 30 (trinta) dias para tomarem 
conhecimento dos apontamentos contidos às fls.418/423 e 
426/431 e adotarem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da Lei, ou prestarem as justificativas 
cabíveis, nos termos do artigo 2º, inciso XIII da Lei 
Complementar nº709/93. 
 
   Esclareça-se que o não atendimento, no prazo 
fixado, ensejará na aplicação das sanções preconizadas no 
artigo 101 e seguintes da referida Lei Orgânica deste E. 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
   Autorizo vista e extração de cópias 
indicadas pelos responsáveis, que deverão ser feitas no 
Cartório, observadas as cautelas de estilo. 
 
   Publique-se. 
 
   Ao Cartório. 
 
   Voltem os autos pela ATJ e SDG. 
 
   GC., em 10 de agosto de 2009. 
 
 
 
 

   FULVIO JULIÃO BIAZZI 
                                                                 Conselheiro 


