TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROCESSO

TC- 14.659/13

Administração
direta
municipal.
Prefeitura
Municipal de Guarabira. Tomada de Preços nº
003/2013. Regularidade dos Termos Aditivos II e III
ao Contrato nº 275/2013.

A C Ó R D Ã O AC2 – TC -04734/14
RELATÓRIO
1.

Cuidam os presentes autos da análise dos Termos Aditivos II e III ao Contrato nº
006/2012, referente à Tomada de Preços nº 003/2013, realizada pela Prefeitura
Municipal de Guarabira, com vistas à contratação de empresa para a execução de
pavimentação em paralelepípedo e assentamento de meio fio granilítico em
diversas ruas dos conjuntos habitacionais Mutirão, Alto da Boa Vista, Lucas Porpino,
Antonio Mariz e Clóvis Bezerra, na zona urbana do município. A empresa vencedora foi
a Stropp Construções Ltda., sendo o valor global de R$ 651.606,28.

2.

O procedimento licitatório e o Contrato dele advindo, bem como o 1º Termo
Aditivo foram analisados por esta Auditoria e julgados regulares através do Acórdão
AC2-TC-03057/14 (fls. 2525/2526).

3.

Em seu relatório de fls. 2600/2601 a Auditoria concluiu pela regularidade do 2º
Termo aditivo que prorrogou o prazo por mais 02 (dois) meses, tendo sido anexado
aos autos (fls. 2534) a justificativa técnica do aditamento.

4.

Órgão Técnico deste Tribunal às fls. 2603/2604 analisou e também concluiu pela
regularidade do o 3º Termo aditivo, que promoveu acréscimos e supressões de
serviços com alteração do valor contratual, conforme planilha orçamentária fls.
2559/2579, e da mesma forma foi anexado aos autos (fls. 2558) a justificativa técnica do
aditamento.

VOTO DO RELATOR
A Auditoria verificou a regularidade dos Termos Aditivos ao Contrato nº
006/2012, não havendo qualquer restrição quanto aos aditamentos.
Ao consultar o GeoPB, observei que o responsável cumpriu com a decisão constante
no item 2 do Acórdão AC2–TC-03057/14, em relação as planilhas de medições e as
fotografias com as respectivas datas, deixando de enviar os dados da obra
concluída e seu georreferenciamento no sistema GeoPB.
O Relator vota, portanto, no sentido de que esta 2ª Câmara decida pela:
a) Regularidade dos Termos Aditivos de nº 02 e 03 ao Contrato nº 006/2012,
quanto ao aspecto formal;
b) Encaminhamento desta decisão para a PCA - 2013, do Município de
Guarabira, para que a Auditoria acompanhe a execução contratual e o
respectivo georreferenciamento no sistema GeoPB;
c) Arquivamento dos autos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL
Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC-14.659/13,
ACORDAM os MEMBROS da 2ª Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão realizada nesta
data, em:
1.

JULGAR REGULAR os Termos Aditivos de nº 02 e 03 ao Contrato nº
006/2012, quanto ao aspecto formal;

2.

Encaminhar esta decisão para a Prestação de Contas do Município
de Guarabira, exercício de 2013, para que a Auditoria acompanhe
a execução contratual e o respectivo georreferenciamento no
sistema GeoPB;

3.

Determinar o arquivamento dos autos.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2ª Câmara do TCE-PB – Mini Plenário Conselheiro Adailton Coêlho Costa.
João Pessoa, 11 de novembro de 2014.

_______________________________________________________
Conselheiro Nominando Diniz - Presidente da 2ª Câmara e Relator

_______________________________________________________
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal

