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PROCESSO: TC-465/004/12 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marília 
 

CONTRATADA: DEMOP Participações Ltda. 
 

OBJETO: Execução de serviços de recapeamento asfáltico em diversas 
vias públicas, no Município de Marília. 
 

EM EXAME: - Pregão Presencial nº 34/11 (fls. 28/47), com objeto Registro de 
Preços para eventual serviço de recuperação e reperfilamento de 
pavimentação, recapeamento asfáltico e serviços correlatos em 
diversas vias públicas do Município de Marília, com valor orçado 
em R$ 27.741.111,00, válidos até 08/04/2012. 
- Contrato nº CST-1093/12 (fls. 498/506), no valor de R$ 
3.000.114,00, assinado em 05/04/2012, objetivando execução, em 
regime de empreitada por preço global, de serviços de recapea-
mento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ) em vias do Município. 
 

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO: - Pela contratante, Sr. José 
Ticiano Dias Toffoli (Prefeito Municipal); - Pela contratada, Sr. 
Edson Scamatti (Sócio Administrador). 

 
 

 Tratam os autos de: 1. Pregão Presencial nº 34/11, fls. 28/47, com o 
intuito de registrar preços, cujo objeto é eventual serviço de recuperação e reperfilamen-
to de pavimentação, recapeamento asfáltico e serviços correlatos em diversas vias pú-
blicas do Município de Marília, com valor global orçado em R$ 27.741.111,00; 2. Con-
trato nº CST-1093/12 (fls. 498/506), no valor de R$ 3.000.114,00, assinado em 
05/04/2012, objetivando execução, em regime de empreitada por preço global, de servi-
ços de recapeamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em 
vias do Município. 
  

A Unidade Regional de Marília (UR-04), em sua instrução inicial, 
concluiu pela irregularidade da licitação e do Contrato, fls. 548/556, tendo em vista os 
seguintes apontamentos: 

a. Descrição do objeto constante na contratação ora em análise (fls. 498) 
diverge daquela descrita na Ata de Registro de Preços (fls. 464), em desatenção 
ao estabelecido no § 1º do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/931; 

b. Infere-se da leitura do inciso I, Artigo 3º, da Lei Federal nº 10.520/022, 
que a competência para expedir o edital, nisso incluindo a subscrição do mesmo, 

                     
1 § 1º - Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusu-

las que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e 

da proposta a que se vinculam. 
2 
Art. 3º - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a autoridade competente justificará a necessidade de 

contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 

sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. 
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é da autoridade competente e não do pregoeiro, cabendo a este a condução da 
Sessão Pública. Tal procedimento consta da jurisprudência do Tribunal de Con-
tas3; 

c. Esclarecimentos relativos ao recurso interposto pela empresa SEA-
RON Construtora Ltda. poderiam ser de conhecimento geral, em face da perti-
nência dos itens 2 e 3 questionados (fls. 84); 

d. Omitido o item Adjudicação, o qual deve estar presente em todas as 
Atas de Sessão Pública. Deixou de Atender ao inciso IV do Artigo 3º da Lei Fede-
ral nº 10.520/024; 

e. Não constou nos autos o prazo final para a execução do objeto, em 
desatenção ao inciso IV do Artigo 55 da Lei Federal nº 8.666/935. O Início da vi-
gência é contado a partir da Ordem de Serviço, datada de 17/04/12 (fls. 544); 

f. O recapeamento da Rua Ângelo Mazeto, constante da Ordem de Ser-
viços, não está incluído na relação das ruas beneficiadas com o recapeamento 
(fls. 14/17), em desatenção ao estabelecido no § 1º do Artigo 54 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

  
A Assessoria Técnica, no que tange aos aspectos de Engenharia, 

observou: 
a. No edital e seus anexos, não constam quantidades mínimas e máxi-

mas que a Prefeitura se propõe a realizar dentro de um período (quinzenal, men-
sal, bimestral ou semestral), ou se os serviços serão executados de uma única 
vez; 

b. A definição da escolha da licitação na modalidade Registro de Preços 
não é a melhor forma de contratação de serviços que contenham equipamentos e 
mão de obra; 

c. A falta de real estimativa de valores e de serviços a serem realizados 
através do certame pode ter impedido melhor disputa entre os participantes. 

  
 E encerrou, opinando pela irregularidade da matéria. 
  

A Assessoria Técnica, no aspecto Jurídico, observou: 
a. Apesar da planilha de custos ter sido elaborada com base nas fontes 

SIURB, DER/SP e SINAPI, não houve formalmente a comprovação de efetiva 
pesquisa de preços no mercado; 

b. No desenrolar do certame não houve a interposição de recursos, en-
tretanto, houve recurso contra o edital que a princípio ensejaria a correção da 
planilha de custos, com a republicação do mesmo, visto tratar-se de condição 
que modificaria a formulação das propostas; 

c. Verificou que a Fiscalização suscitou pontos que merecem esclareci-
mentos por parte da origem: questões a respeito da descrição do objeto licitado e 
contratado, sobre a sede da empresa contratada, sobre a legitimidade do prego-

                     
3 
TC-38483/026/10 e TC-1077/007/10.

 

4 Art. 3º - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: IV - a autoridade competente designará, dentre os 

servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição 

inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 

como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 
5 Art. 55 -  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: IV - os prazos de início de etapas de exe-

cução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso.
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eiro para expedir o edital, sobre a forma e consequência dos requisitados escla-
recimentos por parte dos interessados sobre o edital, sobre a falta de explicitação 
do prazo do ajuste e itens de execução contratual. 

  
 E encerrou, propondo a aplicação do inciso XIII do Artigo 2º da Lei 
Complementar 709/93. 
  

A Chefia de ATJ observou que há nos autos comprovação de que a 
despesa provém exclusivamente de recursos federais e opinou pelo arquivamento dos 
autos. 

 
Assim, tendo em conta o exposto retro, assino à Prefeitura Municipal 

de Marília o prazo de 30 (trinta) dias para que apresente as justificativas e documentos 
cabíveis, inclusive quanto às fontes de recursos que amparam a contratação (se fede-
rais, estaduais ou municipais), nos termos do Artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar 
nº 709/93. 

 
Esclareça-se que o não atendimento, no prazo fixado, ensejará a apli-

cação das sanções preconizadas no Artigo 101 e seguintes da referida Lei Orgânica. 
 
Autorizo vista e extração de cópias, indicadas pelos responsáveis, que 

deverão ser feitas no Cartório, observadas as cautelas de estilo. 
 

Publique-se. 
  Ao Cartório. 
                      
   GC., em 13 de março de 2013. 
 
 

Cristiana de Castro Moraes 
Conselheira 

 


