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20-09-10            CFA 
=========================================================== 
Processo:  TC-001317/005/08 
Contratante:  Prefeitura Municipal de Maracaí. 
Contratada:  Zetec Equipe Técnica de Construções Ltda. 
Signatário: Luiz Antonio de Siqueira Barros 

(representante). 
Autoridade Responsável pela Abertura do Certame 
Licitatório:  Roberto de Almeida – Prefeito Municipal. 
Homologação por: Roberto de Almeida – Prefeito Municipal.  
Autoridade que firmou o Instrumento: Roberto de Almeida – 
Prefeito Municipal.  
Objeto:  Prestação de serviços, fornecimento de todo o 

material, mão de obra necessária, inclusive equipamentos, 
para 22.580 m² de recapeamento e 15.000 m² de pavimentação 
asfáltica. 
Em Julgamento: Licitação – Tomada de Preços n. 003/2006. 
Contrato. 
Valor: R$ 689.259,00. 
Sentença:  Fls. 214/217. 
=========================================================== 
 
 
1. RELATÓRIO 
 
 
1.1   Versam os autos sobre contrato (fls. 85/86), de 

03-04-06 (extrato publicado no DOE em 07-04-06, fl. 93), 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ e a empresa ZETEC 
EQUIPE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA., objetivando a 

prestação de serviços, fornecimento de todo o material, mão 
de obra necessária, inclusive equipamentos, para 22.580 m² 
de recapeamento e 15.000 m² de pavimentação asfáltica. O 
valor do contrato é de R$ 689.259,00 e com prazo de 

vigência de 12 meses, a contar da data da assinatura, 
podendo ser prorrogado (cláusula terceira, fl. 49).  
 
1.2   O ajuste foi precedido de tomada de preços, do 

tipo menor preço. O edital foi publicado em 04-03-06 no DOE 
(fl. 62) e no Diário dos Municípios (fls. 48/49), para 
entrega das propostas em 23-03-06 (fl. 33). 
          O edital foi adquirido por três empresas (fls. 
52/54) que entregaram os envelopes de habilitação e 
proposta, sendo todas habilitadas. O julgamento das 
propostas ocorreu na mesma ata e a COMUL classificou em 
primeiro lugar a empresa Zetec Equipe Técnica de 
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Construções Ltda. que apresentou o menor preço unitário por 
m² de recapeamento e pavimentação asfáltica (ata, fl. 76). 
Termos de homologação e de adjudicação de 31-03-06 (fls. 77 
e 79), publicados em 30-03-06 (fl. 81)1.  
 
1.3      Em exame, também: 

     a) 1° termo aditivo (fl. 112), de 04-04-07 
(publicado em 05-05-07, fl. 114), que prorroga a vigência 
do contrato até 31-12-072. 

     b) 2° termo aditivo (fl. 145), de 02-01-08 
(publicado em 30-01-08, fl. 146), que prorroga a vigência 
do contrato até 31-12-083. 

     c) termo de equilíbrio econômico-financeiro (fl. 
172), de 24-03-08 (publicado em 29-03-08, fl. 175), que 
restabelece o equilíbrio econômico-financeiro, na ordem de 
8,85% que corresponderá a R$ 17,40 por m² de recapeamento 
asfáltico e 15% que corresponderá a R$ 25,06 por m² de 
pavimentação asfáltica. Porém, no caso dos valores do 
produto voltarem a seus preços contratados, deverá ser 
restabelecido o equilíbrio original, a bem da administração 
pública4. 

1.4  As partes se deram por cientes da remessa do 

instrumento contratual a esta Corte e notificadas a 
acompanhar os trâmites do respectivo processo por meio das 
publicações na imprensa oficial (fl. 95). 
 
1.5   A Auditoria (fls. 197/204) e UR-5 (fl. 205) 

concluíram pela regularidade da licitação, do contrato, e 
dos termos aditivos propondo as seguintes recomendações: 
  a) cumprir o artigo 7°, § 2°, inciso III, da Lei 
n. 8.666/93 (indicação dos recursos orçamentários na 
abertura do certame licitatório); 

     b) observar o artigo 10 das Instruções 2/2002 
deste Tribunal (remessa do contrato e seus termos aditivos 

                     
1  Observo que a publicação dos termos de homologação e adjudicação 
foi realizada um dia antes de ser firmado o termo. 
 
2  Nos autos: justificativa (fls. 110/111), autorização (fl. 111) e 
cadastro do responsável que assinou o termo (fl. 96). 
 
3  Nos autos: justificativa (fls. 143/144), autorização (fl. 144) e 
cadastro do responsável que assinou o termo (fl. 96). 
 
4  Nos autos: justificativa (fls. 148/164), parecer jurídico (fls. 
166/168), análise da comissão (fls. 169/170), autorização (fl. 171) e 
cadastro do responsável que assinou o termo (fl. 96). 
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dentro do prazo estipulado). 
 
1.6  A Assessoria Técnica, sob o aspecto de engenharia 
(fl. 207), manifestou-se pela regularidade da licitação e 
do contrato pertinente. 
  E, sob o aspecto econômico-financeiro (fls. 
208/209), opinou também pela regularidade do certame, do 
contrato e dos termos que o sucederam, sem prejuízo das 
recomendações propostas à fl. 204. 
  A Assessoria Técnica, sob o âmbito jurídico (fls. 
210/211) entendeu que a Prefeitura cumpriu as normas 
exigidas no edital e consequentemente do contrato, estando 
os preços devidamente indicados na cláusula quarta, com 
vigência de 12 meses a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite 
permitido, devidamente indicado na cláusula terceira, bem 
como o contrato está revestido das cláusulas necessárias 
previstas no artigo 55 e incisos da Lei n. 8.666/93. Ante o 
exposto, opinou pela regularidade da licitação, do 
contrato, do primeiro termo aditivo, do segundo termo 
aditivo e do terceiro termo aditivo (termo de equilíbrio 
econômico-financeiro), sem prejuízo de recomendação a 
origem para que cumpra com maior rigor os ditames da Lei n. 
8.666/93, bem como o prazo de remessa de documentos 
estabelecido nas Instruções n. 02/07 desta Corte. 
  A Chefia do órgão técnico (fls. 212/213) adotou 
as unânimes manifestações da Auditoria e Assessoria Técnica 
e propôs pela regularidade dos atos praticados, sem embargo 
das recomendações propostas. 
 
 
2. DECISÃO 
 
 
2.1   A análise dos autos e as manifestações dos doutos 

opinantes revelam que o procedimento atendeu às normas 
legais que regem a matéria. 
 
2.2  Diante do exposto e à vista das manifestações 

unânimes dos órgãos de instrução e técnicos desta Corte, 
julgo regulares a licitação, o contrato, o 1° termo 
aditivo, o 2° termo aditivo, o termo de equilíbrio 
econômico-financeiro e o ato ordenador das decorrentes 
despesas. E recomendo ao Município observar os prazos de 
remessa do contrato e dos termos a esta Corte, atentar para 
as datas dos documentos e indicar a previsão de recursos 
orçamentários quando do início da licitação. 
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  Publique-se por extrato. 
  1. Ao Cartório para certificar o trânsito em 
julgado. 
  2. Ao DSF-I para as devidas anotações. 
  3. Após, ao arquivo. 
  G.C., em 20 de setembro de 2010. 
 
 

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA 

Conselheiro 
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Proc.: TC-001317/005/08. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Maracaí. Contratada: Zetec Equipe Técnica de Construções 
Ltda. Signatário: Luiz Antonio de Siqueira Barros 
(representante). Autoridade Responsável pela Abertura do 
Certame Licitatório: Roberto de Almeida – Prefeito 
Municipal. Homologação por: Roberto de Almeida – Prefeito 
Municipal. Autoridade que firmou o Instrumento: Roberto de 
Almeida – Prefeito Municipal. Objeto: Prestação de 
serviços, fornecimento de todo o material, mão de obra 
necessária, inclusive equipamentos, para 22.580 m² de 
recapeamento e 15.000 m² de pavimentação asfáltica. Em 
Julgamento: Licitação – Tomada de Preços n. 003/2006. 
Contrato. Valor: R$ 689.259,00. Sentença: Fls. 214/217. 
EXTRATO DE SENTENÇA: Julgo regulares a licitação, o 
contrato, o 1° termo aditivo, o 2° termo aditivo, o termo 
de equilíbrio econômico-financeiro e o ato ordenador das 
decorrentes despesas. E recomendo ao Município observar os 
prazos de remessa do contrato e dos termos a esta Corte, 
atentar para as datas dos documentos e indicar a previsão 
de recursos orçamentários quando do início da licitação. 
Publique-se. 
 


