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SENTENÇA DO AUDITOR VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

PROCESSO: TC-013921/989/16.  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. 

RESPONSÁVEIS: Carlos Cézar Tamiazo, Prefeito à época. 

CONTRATADA: Marco & Santos Engenharia S/A. 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, 

para execução de obras e serviços de 

engenharia para reforma e melhorias da “Praça 

Central”, na cidade de Cordeirópolis, no 

Estado de São Paulo, observadas as 

especificações técnicas constantes do anexo I, 

composto por memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária e Projeto Básico, que fazem parte 

do contrato. 

ASSUNTO: Concorrência Pública nº 02/2012 e Contrato nº 

77/2012, assinado em 24/09/2012. 

VALOR: R$ 1.489.989,66. 

INSTRUÇÃO: UR-10 Araras / DSF-I. 

ADVOGADOS: Júlio César Machado, OAB/SP nº 330.136; Milena 

Guedes Corrêa Prando dos Santos, OAB/SP nº 

231.319; Marcelo Palavéri, OAB/SP nº 114.164; 

Flávia Maria Palavéri, OAB/SP nº 137.889. 

 

TRAMITAÇÃO CONJUNTA 

 

PROCESSO: TC-014097/989/16. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. 

RESPONSÁVEL: Amarildo Antonio Zorzo, Prefeito à época. 

CONTRATADA: Marco & Santos Engenharia S/A. 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, 

para execução de obras e serviços de 

engenharia para reforma e melhorias da “Praça 

Central”, na cidade de Cordeirópolis, no 

Estado de São Paulo, observadas as 

especificações técnicas constantes do anexo I, 

composto por memorial Descritivo, Planilha 
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Orçamentária e Projeto Básico, que fazem parte 

do contrato. 

ASSUNTO: 1º Termo de Prorrogação de Prazo nº 25/2013. 

VALOR INICIAL: R$ 1.489.989,66 

INSTRUÇÃO: UR-10 Araras / DSF-I 

ADVOGADOS:  Júlio César Machado, OAB/SP nº 330.136; Milena 

Guedes Corrêa Prando dos Santos, OAB/SP nº 

231.319; Marcelo Palavéri, OAB/SP nº 114.164; 

Flávia Maria Palavéri, OAB/SP nº 137.889. 

 

PROCESSO: TC-014100/989/16.  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. 

RESPONSÁVEL: Amarildo Antonio Zorzo, Prefeito à época. 

CONTRATADA: Marco & Santos Engenharia S/A. 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, 

para execução de obras e serviços de 

engenharia para reforma e melhorias da “Praça 

Central”, na cidade de Cordeirópolis, no 

Estado de São Paulo, observadas as 

especificações técnicas constantes do anexo I, 

composto por memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária e Projeto Básico, que fazem parte 

do contrato. 

ASSUNTO: 2º Termo de Prorrogação de Prazo nº 46/2013. 

VALOR INICIAL: R$ 1.489.989,66 

INSTRUÇÃO: UR-10 Araras / DSF-I 

ADVOGADOS:  Júlio César Machado, OAB/SP nº 330.136; Milena 

Guedes Corrêa Prando dos Santos, OAB/SP nº 

231.319; Marcelo Palavéri, OAB/SP nº 114.164; 

Flávia Maria Palavéri, OAB/SP nº 137.889. 

 

PROCESSO: TC-014101/989/16.  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. 

RESPONSÁVEL: Amarildo Antonio Zorzo, Prefeito à época. 

CONTRATADA: Marco & Santos Engenharia S/A. 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, 
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para execução de obras e serviços de 

engenharia para reforma e melhorias da “Praça 

Central”, na cidade de Cordeirópolis, no 

Estado de São Paulo, observadas as 

especificações técnicas constantes do anexo I, 

composto por memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária e Projeto Básico, que fazem parte 

do contrato. 

ASSUNTO: 3º Termo de Prorrogação de Prazo nº 50/2013. 

VALOR INICIAL: R$ 1.489.989,66. 

INSTRUÇÃO: UR-10 Araras / DSF-I. 

ADVOGADOS:  Júlio César Machado, OAB/SP nº 330.136; Milena 

Guedes Corrêa Prando dos Santos, OAB/SP nº 

231.319; Marcelo Palavéri, OAB/SP nº 114.164; 

Flávia Maria Palavéri, OAB/SP nº 137.889. 

 

PROCESSO: TC-014103/989/16.  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. 

RESPONSÁVEL: Amarildo Antonio Zorzo, Prefeito à época. 

CONTRATADA: Marco & Santos Engenharia S/A. 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, 

para execução de obras e serviços de 

engenharia para reforma e melhorias da “Praça 

Central”, na cidade de Cordeirópolis, no 

Estado de São Paulo, observadas as 

especificações técnicas constantes do anexo I, 

composto por memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária e Projeto Básico, que fazem parte 

do contrato. 

ASSUNTO: 1º Termo de Aditamento de Valor nº 54/2013 

(valor de R$ 30.555,14) 

VALOR INICIAL: R$ 1.489.989,66 

INSTRUÇÃO: UR-10 Araras / DSF-I 

ADVOGADOS:  Júlio César Machado, OAB/SP nº 330.136; Milena 

Guedes Corrêa Prando dos Santos, OAB/SP nº 

231.319; Marcelo Palavéri, OAB/SP nº 114.164; 

Flávia Maria Palavéri, OAB/SP nº 137.889. 
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RELATÓRIO 

Conforme decisão exarada pela Eg. Segunda 

Câmara nos autos do processo TC-001504/026/12, que tratou das 

contas da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, relativas ao 

exercício de 2012 de relatoria do e. Conselheiro Dr. Sidney 

Estanislau Beraldo (evento 1.32), foi determinada a análise do 

contrato e termos aditivos em exame, bem como da precedente 

licitação. 

Ao analisar os presentes autos, a Unidade 

Regional de Araras UR-10 (evento nº 23.1) entendeu que as 

irregularidades detectadas comprometem o procedimento 

licitatório, o contrato e os termos aditivos ora em análise, 

devido às seguintes ocorrências:  

a) Ausência de pesquisa de preços. Muito 

embora conste da Planilha orçamentária que a maioria dos 

preços foi retirada da Tabela da CPOS, não há nada nos autos 

comprovando que os preços ali referenciados são compatíveis 

com os praticados no mercado; 

b) No preâmbulo do Edital, bem como em sua 

Cláusula 4.2, estabelecem que a Visita Técnica deve ser 

realizada até o dia 19/06/12, ou seja até, o segundo dia 

anterior a data de abertura das propostas, dia 22/06/12; 

c) O item 11.1.3.1.2 do Edital exige a 

apresentação de Atestados ou Certidões de Capacidade 

Operacional, comprovando dentre outras, experiências nas 

execuções de: 

- guia pré-moldada 7 x 14 cm em concreto 

aparente; 

- banco de concreto com encosto reto – 1,50 x 

0,40 m; 

d) Não constatação nos autos de comprovantes 

da Garantia para Participação; 

e) Ata de Abertura do certame 22/07/2012 e Ata 

de Análise e Julgamento da documentação, apresenta data de 

11/07/12, ou seja, bem anterior à Ata de Abertura. Também não 

contataram nos autos as publicações mencionadas nessas atas 

sobre o resultado das mesmas; 

f) O presente ajuste foi assinado em 24/09/12 

para ter vigência por 4 meses contados da emissão da Ordem de 

Serviço que só foi emitida em 08/01/13, ou seja, passado mais 

de 3 meses da assinatura do contrato, sem qualquer 

justificativa por parte da Administração Municipal; 



TC-013921/989/16 
 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CORPO DE AUDITORES 
 

 

g) Nota de Empenho foi emitida em 02/01/13, ou 

seja, depois de mais de 90 dias da assinatura do Contrato 

firmado em 24/09/12; 

h) Ausência de Termo de Ciência e Notificação. 

Quanto ao Primeiro Termo Aditivo, apontou: 

a) Ausência do Termo de Ciência e 

Notificação; 

b) As justificativas para formalização do 

Termo não são aceitáveis tendo em vista que nelas constam 

informações sobre readequações na obra que não foram 

mencionadas no Termo Aditivo; 

c) Ausência da Prorrogação da Garantia 

Contratual. 

Quanto ao Segundo Termo Aditivo, apontou: 

a) Ausência do Termo de Ciência e de 

Notificação; 

b) Ausência da Prorrogação da Garantia 

Contratual. 

Quanto ao Terceiro Termo Aditivo, apontou: 

a) Ausência do Termo de Ciência e de 

Notificação; 

b) As justificativas para formalização do 

Termo não são aceitáveis tendo em vista que nelas constam 

informações sobre readequações na obra que não foram 

mencionadas no Termo Aditivo; 

c) Publicação do Termo Aditivo feita fora do 

prazo previsto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93; 

d) Ausência da Prorrogação da Garantia 

Contratual. 

Quanto ao Primeiro Termo de Aditamento de 

Valor, apontou: 

a) Ausência do Termo de Ciência e de 

Notificação; 

b) A Nota de Empenho foi formalizada após a 

assinatura do Termo Aditivo em análise infringindo o artigo 60 

da Lei nº 4.320/64; 

c) A análise das justificativas é feita por 

uma empresa denominada “Gelfus Gerenciamento e Assessoria de 

Obras Ltda.”, sendo que no entendimento da fiscalização a 
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análise das justificativas deve ser feita pela própria 

municipalidade; 

d) Não consta data na autorização para 

celebração do Termo Aditivo; 

e) Publicação do Termo Aditivo feita fora do 

prazo previsto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93; 

f) Ausência da prorrogação da garantia 

contratual. 

Após as notificações de praxe, a Prefeitura 

Municipal de Cordeirópolis, por meio do Sr. Amarildo Antonio 

Zorzo, Prefeito, apresentou suas justificativas. Em pequena 

síntese, alegou que o instrumento em análise observou todas as 

normas legais inerentes à matéria, bem como não houve qualquer 

má fé da Municipalidade, muito menos prejuízo ao erário 

público. 

Por sua vez, o Sr. Carlos Cezar Tamiazo, 

prefeito à época, apresentou suas justificativas alegando, em 

suma, que eventuais falhas, se porventura realmente ocorridas, 

são todas de natureza meramente formal, sem nenhuma gravidade 

e que, por conseguinte, não causaram qualquer dano ao erário.  

Encaminhados os autos com vista ao Ministério 

Público de Contas, os mesmos retornaram sem manifestação pelo 

Parquet, haja vista que o processo não fora selecionado para 

análise específica, nos termos do Ato Normativo PGC 006/2014, 

publicado no DOE de 08/02/2014. 

 É o relatório. 

DECISÃO  

Ainda que se pudesse considerar uma ou outra 

falha meramente de natureza formal, não há como relevá-las. As 

impropriedades constatadas na instrução processual são graves 

e não foram afastadas pela defesa, uma vez que a contratação 

em exame infringiu diversos dispositivos da legislação 

vigente, violando os princípios básicos da licitação. 

A Municipalidade não demonstrou a realização 

da efetiva pesquisa prévia de preços, não havendo nos autos 

documento comprobatório da compatibilidade dos preços 

praticados com os do mercado, à época da contratação. 

Ademais, tal falha tem o condão de macular a 

totalidade da obra, pois a ausência da realização da pesquisa 

prévia de preços para aferição da compatibilidade dos valores 

praticados é elemento essencial e compromete o princípio da 
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economicidade, procedimento este repudiado em decisões 

emanadas por esta Corte, conforme constam nos TC-1866/005/09, 

TC-1868/005/09 e TC-1788/003/06. 

Outra grave falha consistiu na fixação 

reduzida de data para a realização de visita. A jurisprudência 

desta Corte sedimentou entendimento que reprova a fixação de 

data certa ou reduzida para que os interessados visitem os 

locais e instalações relacionados à execução de obras ou à 

prestação de serviços. Medida que, além de estar vinculada à 

manutenção da integralidade do prazo de publicidade do edital, 

seja para propiciar comodidade às licitantes, seja para evitar 

os prejuízos à competitividade decorrentes de se saber de 

antemão, antes mesmo da sessão de abertura da disputa, quais 

as empresas que participarão do certame. 

Conhecer as informações e os locais onde serão 

executados os serviços ou obras é, na verdade, ônus da empresa 

interessada para que possa elaborar a melhor proposta 

possível, tendo em vista suas próprias necessidades, não 

devendo sofrer imposição do órgão licitante. 

Ademais, sua realização com data e horário 

reduzidos pode inviabilizar a participação de empresas que não 

tenham disponibilidade de comparecer naquele momento. 

Destaco ainda a exigência da comprovação de 

execução prévia de obra da mesma espécie, contrariando a 

Súmula nº 30 desta Corte que veda a solicitação de prova de 

experiência anterior em atividade específica. 

E não se diga que a obra para reforma da praça 

central apresenta características especiais a exigir 

comprovação de experiência peculiar e a justificar requisitos 

de qualificação técnica. 

A este respeito, cabe invocar trecho do 

julgado proferido em sessão da Segunda Câmara de 18/10/2011, 

nos autos do TC-007879/026/09, que teve como objetivo a 

execução de serviços de canalização de córrego: 

“(...) Aqui, a origem não trouxe elementos que 

justifiquem a restrição a um único documento 

para cada item de maior relevância. Ainda de 

acordo com Assessor de Engenharia, „não 

existem motivos técnicos para a limitação 

imposta, uma vez que as obras em questão são 

desprovidas de complexidade no seu segmento‟”. 

Assim, a atividade administrativa foi de 

encontro aos princípios da isonomia, eficiência, 
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economicidade, moralidade em busca da proposta mais vantajosa 

à Administração, previstos no caput e incisos XXI do artigo 37 

da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei Federal nº 

8.666/93.  

Pelo exposto e, nos termos do que dispõe o 

art. 73, § 4º, da Constituição Federal c/c a Resolução n° 

03/2012 deste Tribunal, JULGO IRREGULARES a licitação, o 

contrato e os termos aditivos, bem como ilegais as despesas 

correspondentes, aplicando-se por via de consequência, o 

disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93.  

Considerando o noticiado no Expediente TC-

22269/026/14 (evento nº 1.39), oficie-se ao d. Ministério 

Público do Estado de São Paulo, enviando-lhe cópia desta 

decisão. 

Por fim, esclareço que, por se tratar de 

procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 

1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser 

obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. 

Publique-se por extrato. 

1. Ao Cartório para: 

a) aguardar e certificar o trânsito em 

julgado; 

b) oficiar à Prefeitura e à Câmara Municipal 

para as providências respectivas, nos termos dos incisos XV e 

XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93. 

c) oficiar ao d. Ministério Público do Estado 

de São Paulo. 

2. Após, ao Arquivo. 

C.A., em 03 de maio de 2017. 

 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

              AUDITOR 
 

cao 
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EXTRATO DE SENTENÇA 

PROCESSO: TC-013921/989/16.  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. 

RESPONSÁVEIS: Carlos Cézar Tamiazo, Prefeito à época. 

CONTRATADA: Marco & Santos Engenharia S/A. 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, 

para execução de obras e serviços de 

engenharia para reforma e melhorias da “Praça 

Central”, na cidade de Cordeirópolis, no 

Estado de São Paulo, observadas as 

especificações técnicas constantes do anexo I, 

composto por memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária e Projeto Básico, que fazem parte 

do contrato. 

ASSUNTO: Concorrência Pública nº 02/2012 e Contrato nº 

77/2012, assinado em 24/09/2012. 

VALOR: R$ 1.489.989,66. 

INSTRUÇÃO: UR-10 Araras / DSF-I. 

ADVOGADOS:  Júlio César Machado, OAB/SP nº 330.136; Milena 

Guedes Corrêa Prando dos Santos, OAB/SP nº 

231.319; Marcelo Palavéri, OAB/SP nº 114.164; 

Flávia Maria Palavéri, OAB/SP nº 137.889. 

 

EXTRATO: Pelo exposto e, nos termos do que dispõe o art. 73, § 

4º, da Constituição Federal c/c a Resolução n° 03/2012 deste 

Tribunal, JULGO IRREGULARES a licitação, o contrato e os 

termos aditivos, bem como ilegais as despesas correspondentes, 

aplicando-se por via de consequência, o disposto nos incisos 

XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 

709/93. Considerando o noticiado no Expediente TC-

22269/026/14, oficie-se ao d. Ministério Público do Estado de 

São Paulo, enviando-lhe cópia desta decisão. Por fim, 

esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na 

conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e 

demais documentos poderão ser obtidos mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na 

página www.tce.sp.gov.br. Publique-se.         

 C.A., em 03 de maio de 2017. 

               Valdenir Antonio Polizeli 

                Auditor 

http://www.tce.sp.gov.br/

