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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHEIRO RELATOR 
ANTONIO ROQUE CITADINI 

 
Processo:  TC 1946/007/07 
Contratante: Prefeitura do Município de São José dos Campos 
Contratada: Engebase – Construção e Gerenciamento Ltda. 
Objeto: Execução de reforma e ampliação da EMEI 

“Febrônio Pereira Gomes” 
Em exame:      Tomada de Preços n.º 019/2007  

Contrato n.º 17289/07, datado em 07.08.2007 
Valor:  R$ 672.015,26 
Responsável: Eduardo Pedrosa Cury – Prefeito Municipal 
Advogados: Dra. Maria Cristina do Prado 

Procuradora Municipal – OAB/SP 102.871 
Dr. Constantino Siciliano - OAB/SP 119.272 
Dr. Aldo Zonzini Filho - OAB/SP 79.971 

 
   Vistos. 
 

Tratam os autos de contrato celebrado entre a 
Prefeitura do Município de São José dos Campos e a Engebase – 
Construção e Gerenciamento Ltda., objetivando a execução de 
reforma e ampliação da EMEI “Febrônio Pereira Gomes”, 
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários, naquele município. 

O ajuste foi precedido de licitação na 
modalidade de tomada de preços n.º 019/2007, cujo extrato do 
ato convocatório foi divulgado pelo Diário Oficial do Estado, 
Gazeta Mercantil, Jornal Vale Paraibano e Afixação no Átrio 
Municipal. (fls. 243/247). 

O edital foi retirado por 79 (setenta e nove) 
empresas, participando 14 (quatorze) proponentes, sendo 11 (onze) 
habilitadas e 03 (três) inabilitadas, se sagrando vencedora, a 
contratada, cujo resultado adjudicado, e homologado em 25 de 
julho de 2007 (fls. 784) e, publicado no Diário Oficial do 
Município de 01 de agosto de 2007 (fls. 871/873). 

O contrato n.º 17289/07, foi celebrado em 07 
de agosto de 2007 (fls. 831/866), com vigência de 180 (cento e oitenta) 
dias, cujo extrato foi publicado no Boletim do Município de 
São José dos Campos em 24 de agosto de 2007 (fls. 875). 
   A matéria foi instruída pela Unidade Regional 
de São José dos Campos – UR. 7 que em seu relatório de fls. 
885/890 se manifestou pela regularidade da licitação, e pela 
irregularidade do contrato decorrente, em razão de que a 
apólice da garantia datada em 14 de agosto de 2007, foi 
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emitida 07 (sete) dias após a celebração do contrato, além do 
que foi desrespeitado a cláusula 15ª do ajuste, que 
determinava fosse a garantia entregue no ato da assinatura 
contratual, e o disposto no artigo 41 da Lei Federal n.º 
8666/93. 

Notificado (fls. 925), o responsável, por meio de 
seus representantes legais, requereu dilação do prazo (fls. 

933), e acostou aos autos suas justificativas de fls. 934/943, 
enfrentando item a item as questões abordadas pela Auditoria. 

Inicialmente, sustentou inexistir qualquer 
espécie de critério subjetivo de julgamento das propostas, 
pois as hipóteses de desclassificação das propostas das 
licitantes foram redigidas de forma clara e objetiva no 
instrumento convocatório, devendo ser observado as 
particularidades que envolviam o procedimento em questão. 

Prosseguiu, afirmando que o juízo de valor 
efetuado teve como paradigma somente o tipo de licitação, o 
de menor preço global, com regime de execução de empreitada 
por preço unitário, além do que, deveria ser cumprida pela 
licitante outro critério, de não apresentar propostas com 
preços unitários maiores que os orçados. 

Que as licitantes, Construtora Tec Paulista 
Ltda., Eximia Construtora Ltda., e Paulo Grou Engenharia 
Ltda., desatenderam as estipulações constantes do edital, 
porque não apresentaram propostas com valores unitários acima 
do estabelecido na planilha orçamentária, transcrevendo 
Acórdão n.º 1564/2003, do TCU, nesse sentido. 

Argumentou que, o fato da diferença 
apresentada ser insignificante, R$ 0,01 (um centavo de real), 
não eximia esta Administração de respeitar os termos do 
edital e desclassificar a proposta da Construtora Tec 
Paulista Ltda., vez que não iria ser admitido um julgamento 
que destoasse dos critérios estabelecidos no edital, 
consoante expresso no artigo 41 da Lei de Licitações, 
transcrevendo ensinamentos de Maria Sylvia Zanella de Pietro. 

Asseverou que, admitir o raciocínio contrário, 
como imposto por Assessoria Técnica deste Tribunal, seria 
chancelar a idéia de que seria válido o ato administrativo 
que preterisse uma licitante que cumpriu todos os requisitos, 
e que a contratação quando se trata de entes públicos, não é 
somente aquela mais vantajosa à Administração, mas aquela 
formulada nos termos da Lei 8666/93.  

Por fim, restando devidamente explicados e 
esclarecidos os pontos eventualmente divergentes apontados e 
considerando que foram cumpridos todos os requisitos 
normativos que disciplinam a matéria, principalmente, os 
princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação do 
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instrumento convocatório, requereu o acatamento de todo o 
retro exposto, para que a licitação e o contrato sejam, por 
conseguinte, julgados regulares, por ser medida de direito e 
da mais lídima Justiça. 

Instados a se manifestar, os órgãos técnicos 
da Casa se manifestaram pela irregularidade da tomada de 
preços e do contrato, vez que a fixação de preços máximos 
como critério de aceitabilidade, não está sintonizada com o 
critério de julgamento da origem, e que levou a contratação 
em tela em valor superior à menor ofertada no importe de R$ 
13.752,58 (treze mil setecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos), 
impedindo a celebração de ajuste em condição mais vantajoso. 

É o relatório, decido. 
O objetivo maior da licitação, a 

economicidade, com a escolha da proposta mais vantajosa para 
a administração, efetivando-se pela proposta de menor preço, 
não foi alcançado, acarretando prejuízos ao erário municipal. 

Restou consignado na instrução processual, que 
a Prefeitura se distanciou do critério objetivo previsto no 
artigo 48 da Lei Federal n.º 8666/93, ao utilizar-se do 
disposto no subitem 7.6, alínea “c” do edital (fls. 116/117) para 
desclassificação de 03 (três) propostas, dentre as 11 (onze) 
apresentadas pelas licitantes habilitadas (fls. 407 e 754), 
alijando a possibilidade de contratar o menor preço. 

Menor preço este constante da proposta 
apresentada pela empresa Construtora Tec Paulista Ltda., 
tendo sido desclassificada, em razão do oferecimento de 
preços unitários, de um dos itens, em valor superior, em R$ 
0,01 (um centavo de real), àquele patamar fixado pela contratante. 

Como bem salientou SDG, a jurisprudência desta 
Casa é pacífica no sentido de que, apesar da Lei de 
Licitações, em seu artigo 40, inciso X, ter permitido a 
fixação de preços máximos como critério de aceitabilidade, 
tal regra não está sintonizada como o aludido critério de 
julgamento adotado pelo Executivo de São José dos Campos. 

Neste caso em concreto, a contratação foi em 
valor superior à menor oferta no importe de R$ 13.752,58 (treze 
mil setecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos), impedindo a 
contratação na condição mais vantajosa, contrariando, 
frontalmente, o artigo 3º da Lei Federal 8666/93 e o artigo 
37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

Ademais, não procede a argumentação ofertada 
pela Prefeitura Municipal quanto à garantia apresentada 
posteriormente.  

Nessas condições, acolho integralmente as 
manifestações desfavoráveis, unânimes, exaradas pelos Órgãos 
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Técnicos da Casa, e julgo irregular a licitação na modalidade 
de tomada de preços n.º 019/2007, o contrato n.º 17289/07, 
celebrado em 07 de agosto de 2007, assim como as despesas 
decorrentes, remetendo-se cópias de peças à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos, por intermédio de sua 
Procuradoria Jurídica, nos termos do inciso XXVII, do artigo 
2º, da Lei Complementar n.º 709/93, para que, no prazo de 60 
(sessenta) dias, informe a este Tribunal sobre as 
providências adotadas; à Câmara Municipal local, conforme 
inciso XV, do artigo 2º, do mesmo diploma legal; e, ao 
Ministério Público, para as providências de sua alçada. 

Determino, ainda, à devolução, do valor no 
montante de R$ 13.752,58 (treze mil setecentos e cinqüenta e 
dois reais e cinqüenta e oito centavos), pelo Senhor Eduardo 
Pedrosa Cury, Prefeito responsável à época, aos cofres 
municipais, correspondente ao prejuízo sofrido pelo Poder 
Público Municipal de São José dos Campos, com as devidas 
atualizações. 

Publique-se por extrato. 
GC, em 04 de outubro de 2010 

 
 
 

ANTONIO ROQUE CITADINI 
Conselheiro Relator 
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 
Processo:  TC 1946/007/07 
Contratante: Prefeitura do Município de São José dos Campos 
Contratada: Engebase – Construção e Gerenciamento Ltda. 
Objeto: Execução de reforma e ampliação da EMEI 

“Febrônio Pereira Gomes” 
Em exame:      Tomada de Preços n.º 019/2007  

Contrato n.º 17289/07, datado em 07.08.2007 
Valor:  R$ 672.015,26 
Responsável: Eduardo Pedrosa – Prefeito Municipal 
Advogados: Dra. Maria Cristina do Prado 

Procuradora Municipal – OAB/SP 102.871 
Dr. Constantino Siciliano - OAB/SP 119.272 
Dr. Aldo Zonzini Filho - OAB/SP 79.971 

Extrato de 
Sentença:  Pelos fundamentos expostos na sentença 
referida e o que mais constam dos autos, julgo irregular a 
licitação na modalidade de tomada de preços n.º 019/2007, o 
contrato n.º 17289/07, celebrado em 07 de agosto de 2007, 
assim como as despesas decorrentes, remetendo-se cópias de 
peças à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, por 
intermédio de sua Procuradoria Jurídica, nos termos do inciso 
XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar n.º 709/93, para 
que, no prazo de 60 (sessenta) dias, informe a este Tribunal 
sobre as providências adotadas; à Câmara Municipal local, 
conforme inciso XV, do artigo 2º, do mesmo diploma legal; e, 
ao Ministério Público, para as providências de sua alçada. 
Determino, ainda, à devolução, do valor no montante de R$ 
13.752,58 (treze mil setecentos e cinqüenta e dois reais e 
cinqüenta e oito centavos), pelo Senhor Eduardo Pedrosa Cury, 
Prefeito responsável à época, aos cofres municipais, 
correspondente ao prejuízo sofrido pelo Poder Público 
Municipal de São José dos Campos, com as devidas 
atualizações. 
   Publique-se. 

 
 
 

ANTONIO ROQUE CITADINI 
CONSELHEIRO RELATOR 

 


