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02-06-15                                                                                                               SEB 
============================================================ 
43 TC-000049/004/11 
Contratante: Prefeitura Municipal de Marília. 
Contratada: Construtora Aquarius Ourinhos Ltda. 
Autoridade Responsável pela Abertura do Certame Licitatório e pela 
Homologação: Mário Bulgareli (Prefeito).  
Autoridades que firmaram o Instrumento: Mário Bulgareli (Prefeito) e 
Antonio Carlos Nasraui (Secretário de Obras Públicas).  
Objeto: Fornecimento de material, mão de obra para construção de uma 
UPA – Unidade de Pronto-atendimento, no município e Marília.  
Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato celebrado em    
17-12-10. Valor – R$3.499.297,11. Justificativas apresentadas em 
decorrência de assinatura de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da 
Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Renato Martins Costa, 
publicada no D.O.E. de 20-08-11. 
Advogados: Luis Carlos Pfeifer e Fátima Albieri.  
============================================================ 
 
1. RELATÓRIO 
 
 
1.1   Versam os autos sobre o Contrato CO-966/10 (fls. 741/748), de 
17-12-10, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA e a 
CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA., que objetivou o 
fornecimento de material e mão de obra para a construção de uma 
unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Município de Marília, com 
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, no valor total de R$ 3.499.297,11. 
     
1.2   O ajuste foi precedido da Concorrência nº 17/2010 (fls. 13/30). 

O edital foi retificado através do Termo de Alteração e Prorrogação (fls. 

134/135). Nos autos constam os comprovantes de publicação apenas do 
referido Termo de Alteração (Diário Oficial do Município de Marília, Diário 

Comercio Indústria & Serviços, DOE).  
  O certame teve a participação de 9 (nove) proponentes, 
sendo, ao final, 8 (oito) inabilitadas.  

Inicialmente, 6 (seis) empresas foram habilitadas (fls. 324/325) 
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mas, após a apreciação dos recursos interpostos1 pelas empresas Nelmo 
Engenharia e Construções Ltda. (fls. 330/337) e Construtora Aquarius 
Ourinhos Ltda. (fls. 339/344), e pautado no parecer técnico expedido pelo 
setor de engenharia (fls. 357/366), decidiu-se pela inabilitação de todas as 
empresas, pois nenhuma delas atendeu integralmente a exigência relativa 
às “quantidades relevantes – capacidade técnico profissional e 
operacional”. 

 Fixado o prazo de 8 (oito) dias, nos termos do art. 48, § 3º, da 
Lei de Licitações, para que as licitantes apresentassem nova 
documentação, apenas as empresas que interpuseram os recursos a 
trouxeram (Nelmo Engenharia e Construções Ltda. e Construtora Aquarius Ourinhos 

Ltda.), sendo habilitada somente a Construtora Aquarius Ourinhos Ltda., 
restando, assim, todas as demais empresas inabilitadas. 

O Prefeito Municipal homologou o certame e adjudicou o 
objeto em favor da empresa vencedora (fls. 716/717). 
 
1.3   As partes foram cientificadas da remessa do ajuste a esta 
Corte e notificadas para acompanhar os trâmites do processo por meio de 
publicações na imprensa oficial (fl. 749). 
 
1.4   Na instrução dos autos, a Fiscalização (fls. 777/781) opinou 
pela irregularidade da matéria em razão das seguintes ocorrências: 

a) falta de demonstração da existência da estimativa trienal 
do impacto orçamentário-financeiro, conforme prescreve o art. 16, inc. I, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal;  

b) ausência de autorização da autoridade competente para o 
“Termo de Alteração e Prorrogação”, sendo publicada após a data 
inicialmente estipulada para abertura dos envelopes2; 

c) não publicação do edital original (antes da retificação);  
d) exigência de atestados de desempenho anterior sem a 

informação do percentual pretendido, subentendendo-se que seria igual a 

                                                                 
1
  A empresa Nelmo Engenharia e Construções Ltda. postulou a reconsideração da decisão que a 

inabilitou (julgado improcedente) e a empresa Construtora Aquarius Ourinhos Ltda. alegou que as 
demais empresas habilitadas desatenderam as regras contidas no edital (julgado parcialmente 
procedente). 
 
2
  Entrega dos envelopes, inicialmente marcada: 12-07-10 - Retificação do edital: 16-07-10 – 

Publicado em 27-07-10 - Nova data de entrega: 03-09-10. 
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100%;  
e) exigência de regularidade fiscal em desacordo com o art. 

29, inc. III e IV, da Lei de Licitações e com a jurisprudência desta Corte;  
f) exigência da indicação do responsável técnico com a 

comprovação de vínculo empregatício com a licitante;  
g) falta de demonstração da compatibilidade do preço 

contratado com aqueles adotados no mercado, haja vista que não foi 
juntada qualquer pesquisa de preços no processo; e  

h) envio extemporâneo dos autos a esta Corte. 
 
1.5  Regularmente notificada (fl. 786), a Prefeitura Municipal de 
Marília (fls. 794/896) alegou, em linhas gerais, que, no presente caso, não 
havia obrigatoriedade de realizar a demonstração da existência da 
estimativa trienal do impacto financeiro, por se tratar de despesa 
realizada para a construção de prédio com recursos provenientes da 
União, sem impacto para o município. Salientou que as despesas dos 
serviços decorrentes da unidade de atendimento foram suportadas pelo 
“índice percentual estabelecido na Constituição Federal para área da 
saúde”. 
  Sustentou que a alteração do edital não necessitava de 
autorização, pois só ocorreu porque já existia um processo licitatório 
instaurado com a necessária autorização do Prefeito. Não haveria, assim 
qualquer irregularidade no procedimento da Prefeitura, que apenas 
realizou a alteração para melhor adequação do instrumento convocatório, 
não fazendo qualquer alteração relacionada à execução e às exigências 
editalícias. 
  Destacou que o edital original (não retificado) deixou de ser 
publicado, pois se constatou, antes da sua divulgação, a necessidade de 
alteração da planilha orçamentária. Assim, em atendimento ao princípio 
da economicidade, deixou de publicar o edital sem as devidas alterações, 
evitando custos desnecessários, mas que o Termo de Alteração e 
Prorrogação foi devidamente publicado no jornal local, de grande 
circulação e no DOE. 
  Observou que o edital previu a comprovação de capacidade 
técnico-profissional e capacidade técnico-operacional de acordo com as 
Súmulas 23 e 24 deste Tribunal de Contas, estabelecendo claramente os 
quantitativos e parcelas relevantes. 
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  Frisou que a regularidade fiscal foi exigida nos termos 
previstos no art. 29, inc. III e IV, da Lei federal nº 8.666/93 e que não 
houve a exigência de Certidão Negativa de Débitos Salariais emitida pela 
DRT – Delegacia Regional do Trabalho (condenada na jurisprudência citada pela 

fiscalização). 
  Aduziu que o edital previu que a comprovação do responsável 
técnico poderia ser efetuada por ficha de registro de empregado, ficha de 
empregado, contrato de trabalho, ou, em se tratando de sócio ou diretor, 
através de contrato social, e, no caso de autônomo, de contrato de 
prestação de serviços, razão pela qual não houve qualquer afronta à 
Súmula 15 desta Corte. 
  Afirmou que a Administração realizou pesquisa de preços, 
demonstrando os valores na planilha orçamentária e no cronograma 
físico-financeiro, pautados nas tabelas PINI, CPOS, Cotação no mercado, 
AGROCAIXA/FOMENTAL, SINAPI e MERCOFIRE, e que a planilha completa, 
com a composição dos preços, inclusive com a fonte dos orçamentos, 
ficou disponibilizada a todos os possíveis licitantes no site 
www.marilia.sp.gov.br/licitacao, indicando que os preços praticados 
foram compatíveis com os adotados pelo mercado. 
  Assinalou, por fim, que a remessa extemporânea não foi 
intencional e não redundou em prejuízo à análise da matéria, sendo 
ocasionada pela sobrecarga de serviços e pelo número reduzido de 
servidores no setor competente para a remessa desses documentos.  
 
16  A Assessoria Técnico-Jurídica (fls. 899/903) opinou pela 
irregularidade da matéria em razão da existência de cláusulas restritivas, 
que culminaram na inabilitação de 8 (oito) das 9 (nove) participantes, além 
da ausência da pesquisa de preços, sendo que as tabelas apresentadas 
pela municipalidade não refletem a realidade do mercado, mas tão 
somente as tendências. 
 
1.7  A Secretaria-Diretoria Geral encaminhou os presentes autos 
a este Gabinete em face das orientações traçadas no  
TC-A-027425/026/07. 
 

É o relatório. 
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2. VOTO 
 
 
2.1  Vale salientar, de início, que não procede a alegação da 
Prefeitura de que a construção do prédio foi realizada apenas com 
recursos provenientes da União, pois, a par da comprovação da existência 
de recursos federais no montante R$ 1.700.000,00, consulta formulada ao 
Sistema Pentaho deste Tribunal de Contas evidencia que o 
empenhamento do valor restante do contrato, R$ 1.799.297,11, foi 
realizado por meio da Nota de Empenho nº 816/2011, de 17-01-11, com 
recursos do próprio Tesouro municipal – motivo pelo qual os autos estão 
sujeitos à apreciação desta Corte. 
 
2.2  Dito isto, vejo que, muito embora as justificativas ofertadas 
pela Origem consigam afastar parte dos apontamentos, remanescem 
outros de natureza grave que não permitem a aprovação da matéria.   
  Em preliminar, afasto o apontamento quanto à ausência de 
autorização da autoridade competente para o Termo de Alteração e 
Prorrogação, haja vista que a autorização para abertura da licitação já 
havia sido concedida (fl. 10), refletindo a posterior alteração tão somente 
a adequação do edital já autorizado. 

Não vejo óbices, também, na falha referente ao responsável 
técnico, pois, conforme consta dos itens 6.4.5.1, 6.4.5.2, 6.4.5.3 e 6.4.6, o 
edital facultou a possibilidade do licitante comprovar o vínculo deste 
profissional por meio de registro de empregado, ficha de empregado, 
contrato de trabalho, contrato social ou contrato de prestação de 
serviços, atendendo, desta forma, à Súmula 25 deste Tribunal de Contas. 
  Também afasto o apontamento referente à falta de indicação 
das parcelas de maior relevância e do percentual que deveria ser 
comprovado como prova de execução para demonstrar desempenho 
anterior, pois o edital, às fls. 55/57, trouxe de maneira clara e objetiva 
essas informações. 
  Foram selecionados 13 (treze) itens como as parcelas de maior 
relevância, dentre os mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) que compõem a 
planilha orçamentária, e foram estabelecidos patamares de 50% da 
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execução pretendida dessas mesmas parcelas. 
  Não ignoro que 8 (oito) das 9 (nove) licitantes foram 
inabilitadas por falta de demonstração dos percentuais exigidos, mas vejo 
que foi observado, nos termos da Súmula 24, o patamar de 50% da 
execução pretendida, e que nova oportunidade havia sido concedida a 
todos os licitantes para reformular suas propostas, sendo que apenas duas 
apresentaram nova documentação e uma foi habilitada. 
   
2.3  Já as demais ocorrências não guardam a mesma sorte. 
  A falta de publicação do edital original não poderia ser 
suprida apenas com a posterior publicação do Termo de Alteração e 
Prorrogação do edital. 
  Qualquer retificação do instrumento convocatório só tem 
lugar quando existe um edital válido. Assim, considerando que houve a 
retificação do edital em exame, pressupõe-se que já existia um 
instrumento válido, que deveria ter sido publicado nos termos da lei, bem 
como a suspensão do certame, haja vista que a referida alteração foi 
posterior à data de abertura inicialmente marcada. 
  Desta feita, a falta de publicação do edital original é grave e 
fere o princípio da publicidade e da legalidade, bem como o art. 21 da Lei 
de Licitações. 
 
2.4  Igualmente grave a inexistência de inequívoca demonstração 
da compatibilidade do preço contratado com aqueles adotados pelo 
mercado. 
  Não desconheço que, quando o objeto envolve obras de 
engenharia, as tabelas PINI, CPOS, SINAPI e MERCOFIRE podem servir 
como referência para aferir a adequação dos preços contratados com os 
de mercado, e têm sido aceitas por este Tribunal de Contas,  
  Porém, muito embora a Prefeitura tenha sustentado que a 
planilha orçamentária apresentada para a presente licitação foi pautada 
nas aludidas tabelas e em cotações com o mercado, não foi apresentada 
qualquer prova documental para suas alegações, o que impede a 
conclusão de que o orçamento estimado, de fato, tinha respaldo nas 
mencionadas tabelas e que era incontestavelmente confiável. 
   
2.5  Atinente à prova de regularidade fiscal, a apresentação de 
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Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal relativa a tributos 
mobiliários e imobiliários, indiscriminadamente, colide com o 
entendimento jurisprudencial desta Casa, que admite tão somente a 
exigência de comprovação de regularidade daqueles  pertinentes ao ramo 
de atividade e compatíveis com o objeto contratual. 
    
2.6  Por fim, no tocante ao envio extemporâneo dos autos a esta 
Corte e à falta de demonstração da existência da estimativa trienal do 
impacto orçamentário-financeiro, entendo que poderiam ser relevados 
caso fossem analisados isoladamente, todavia, no cenário em que estão 
inseridos, apenas contribuem para agravar a situação desfavorável da 
matéria. 

 
2.7  Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do 
contrato e pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas 
decorrentes, com determinação para as providências previstas no artigo 
2º, incs. XV e XXVII, da Lei Complementar estadual nº 709/93, devendo a 
Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias, dar ciência a este Tribunal 
das medidas adotadas. 
  Voto, ainda, pela aplicação de multa ao responsável Sr. Mário 
Bulgareli, Prefeito Municipal à época, nos termos do artigo 104, inc. II, do 
referido diploma, por infração aos dispositivos legais mencionados, no 
valor equivalente a 300 UFESP's (trezentas Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo), a ser recolhido ao Fundo Especial de Despesa deste Tribunal no 
prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente decisão.  
 
 

  Sala das Sessões, 02 de junho de 2015. 
  
  
                              SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
                                             CONSELHEIRO 


