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TC-019583/026/07 

Contratante: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. 
Contratada: Comercial Nicpac Ltda. 
Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame 
Licitatório, pela Homologação e Autoridade(s) que 
firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Luiz Antonio de Lima 

(Secretário Municipal de Administração). 

Objeto: Registro de preços para aquisição de cestas 

básicas de alimentos. 

Em Julgamento: Licitação – Pregão Presencial. Ata de 

Registro de Preços celebrada em 20-04-07. Valor – R$75,84 
(valor unitário). Justificativas apresentadas em 
decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, nos termos do 
artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, 
pelo Substituto de Conselheiro Carlos Alberto de Campos, 
publicada(s) em 02-09-08. 

Advogado(s): Marcelo Palavéri e outros. 
Acompanha(m): TC-007181/026/07 – Exame Prévio de Edital. 
 

EMENTA: Exigências editalícias restritivas nos subitens 
9.2.2 e 7.1, referentes ao não cumprimento, pela empresa 
vencedora, quanto ao demonstrativo de Índice de Liquidez 
Corrente (ILC), visando à comprovação de qualificação 
econômico-financeira, afrontando o disposto no inc.XVI, 
do art.4º, da Lei Federal nº 10.520/02, e o art. 45, da 
Lei nº 8666/93; e, não observância, pela empresa 
vencedora, à especificação contida no edital de um dos 
produtos da cesta básica – arroz selecionado 
eletronicamente. Pregão Presencial e a Ata de Registro de 
Preços: Julgados Irregulares. 
 
    Vistos, relatados e discutidos os autos. 
    Acorda a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em sessão de 17 de novembro de 2009, 
pelo voto do Substituto de Conselheiro Carlos Alberto de 
Campos, Relator, bem como pelo do Conselheiro Robson 
Marinho, Presidente em Exercício e do Substituto de 
Conselheiro Olavo Silva Júnior, à vista do contido no 
voto juntado aos autos e, na conformidade das 

correspondentes notas taquigráficas, julgar irregulares o 
Pregão Presencial e a Ata de Registro de Preços, 
aplicando-se o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 
2º, da Lei Complementar nº 709/93. 
 
    Decidiu, ainda, com fundamento no artigo 104, inciso 
II, do mesmo diploma legal (infração ao artigo 45 da Lei 



nº 8666/93 e ao artigo 4º, inciso XVI, da Lei Federal nº 
10.520/02), aplicar multa ao responsável, Sr. Luiz 
Antonio de Lima, Secretário Municipal de Administração, 
no valor equivalente a 200 (duzentas) UFESPs., a ser 
recolhida no prazo de 30 (trinta) dias contados do 
trânsito em julgado da presente decisão. 
 
    Fixou, por fim, o prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da expiração do prazo recursal, para 
que o responsável informe a esta Casa notícias sobre as 
providências adotadas frente ao ora decidido. 
 
    Transcorrido o prazo recursal, bem como aquele fixado 
para a adoção das medidas cabíveis, cópias de peças de 
autos serão encaminhadas ao Ministério Público para as 
providências de sua alçada. 
 
    Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos 
aos interessados, no Cartório do Conselheiro Relator, 
observadas as cautelas legais. 
     
    Publique-se. 
     
    São Paulo, 30 de novembro de 2009. 

 
 
 
    FULVIO JULIÃO BIAZZI           Presidente  
 
 
 
    CARLOS ALBERTO DE CAMPOS         Relator 
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