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Processo:  TC-592/010/06   
 
Representante: Omni Comércio de Computadores e Acessórios para Informática 

Ltda.- ME 
 Sr. Fausto Rodrigues Fonseca – Sócio 
 
Representada: Prefeitura Municipal de Araraquara 
   Sr. Edson Antonio Edinho da Silva – Prefeito à época 
   Sr. Marcelo Fortes Barbieri – Prefeito Atual  
 
Assunto: Representação contra o Edital de Pregão Presencial nº 014/2006, 

instaurado pela Prefeitura Municipal de Araraquara, objetivando a 
“contratação de empresa especializada em assistência técnica 
preventiva e corretiva, para manutenção e consultoria de rede, 
software, hardware e periféricos, junto aos órgãos afetos à 
Prefeitura do Município de Araraquara, com fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos”, conforme Anexo I do edital. 

 
  
 
   Em Sessão de 19 de abril de 2006, o Egrégio Tribunal Pleno 
apreciando a representação de autoria da empresa OMNI – Comércio de Computadores e 
Acessórios para Informática Ltda., contra o edital de Pregão Presencial nº 014/2006, 
instaurada pela Prefeitura Municipal de Araraquara, decidiu pela sua procedência, com 
determinação ao Chefe do Executivo para que fossem revistos os subitens 09.07, 09.08, 
09.09, 09.10 e  09.11  do  edital,  excluindo  as  previsões  de  apresentação  de  
certificados   e  certificações, adequando-os aos exatos termos do § 6º do artigo 30 da Lei 
de Licitações e a jurisprudência deste Tribunal.  
 
   E, em face da inobservância a norma legal e a jurisprudência desta 
Casa, consolidada nas Súmulas nºs 14 e 17, foi aplicado ao responsável pelo certame, 
Senhor Edson Antonio Edinho da Silva, Prefeito Municipal, multa correspondente a 500 
(quinhentas) UFESP’s, com fundamento no inciso II do artigo 104 da Lei Complementar nº 
709/93.  
 
   A referida decisão foi mantida em grau de Pedido de Reconsideração 
(em Sessão de 17/05/2006 do E. Plenário) e de Embargos de Declaração (em Sessão de 31/05/06 do 
E. Plenário). 
 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ENDEREÇO:   Av.  Rangel  Pestana, 315  -  Prédio Anexo  -  Centro -  SP -  CEP 01017-906 
PABX 3292-3266   -   INTERNET: www.tce.sp.gov.br 

   Inconformado, ainda, o Sr. Edson Antonio Edinho da Silva, Prefeito 
Municipal de Araraquara apresentou Ação de Rescisão de Julgado, tratada no TC-
26351/026/06 de relatoria do E. Conselheiro Robson Marinho, a qual não foi conhecida em 
virtude da ausência de pressupostos para a sua admissibilidade, conforme decisão do E. 
Tribunal Pleno em Sessão de 23 de maio de 2007, mantida em grau de Pedido de 
Reconsideração (em Sessão de 07/05/2008). 
 
   Agora a Prefeitura do Município de Araraquara encaminha cópia do 
relatório final da sindicância administrativa instaurada para apurar eventuais 
responsabilidades com relação ao decidido por este Tribunal, e bem assim a decisão do 
Senhor Secretário Municipal da Administração, no sentido do arquivamento do processo 
administrativo. 
 
   Ocorre que, não consta dos autos documento comprobatório do 
recolhimento da multa equivalente a 500 (quinhentas) UFESP’s, imposta ao Senhor Edson 
Antonio Edinho da Silva, Prefeito Municipal, embora tenha sido regularmente notificado, 
conforme Ofício C.FJB nº 1375/2006 de 19 de junho de 2006, juntado a fls.196 dos autos. 
 
   Assim, determino a expedição de nova notificação ao Prefeito 
Municipal à época, Senhor Edson Antonio Edinho da Silva, nos termos do artigo 86 c.c 
com o inciso I do artigo 91 da Lei Complementar nº 709/93, para que no prazo de 30 
(trinta) dias, apresente o comprovante de recolhimento da multa que lhe foi imposta. 
  
   Publique-se. 
 
   Ao Cartório para as providências cabíveis. 
 
   G.C., em 10 de agosto de 2009. 
 
 
 
 
 
                                        Fulvio Julião Biazzi 
                                              Conselheiro                       


