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Expediente: TC–009190/989/15-2  

Representante: Rede Sol Fuel Distribuidora S/A. 

Representada: Prefeitura Municipal de Marília 

Responsável da Representada: Vinícius Almeida Camarinha – Prefeito  

Assunto: Comunica a ocorrência de possíveis irregularidades praticadas pela 
Prefeitura Municipal de Marília, em relação ao atraso de pagamento, 
decorrente do Pregão Presencial nº 078/2015 – Ata de Registro de Preços nº 
222/2015, tendo por objeto o fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum 
e Óleo Diesel S-10). 

Exercício: 2015 – Processo: TC-002383/026/15  
 

Vistos. 

 

1. RELATÓRIO: 

 

1.1.  Trata-se de representação formulada por REDE SOL FUEL 

DISTRIBUIDORA S/A., comunicando possíveis irregularidades no âmbito da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, em relação ao atraso de pagamento, 

decorrente do Pregão Presencial nº 078/2015 – Ata de Registro de Preços nº 

222/2015, tendo por objeto o fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum 

e Óleo Diesel S-10). 

 

Segundo a interessada, a Prefeitura de Marília não honrou com 

diversos pagamentos referentes ao fornecimento de combustível pactuado 

contratualmente, o que totaliza o valor não atualizado de R$ 330.246,00 (Notas 

Fiscais emitidas em 2015), caracterizando descumprimento da ordem 

cronológica de pagamentos. 

 

Informa, ainda, que mesmo com atrasos superiores a 50 dias, em 

nenhum momento houve a interrupção na entrega do combustível, em respeito 

ao princípio da supremacia do interesse público. 

 

1.2.  A E. Presidência desta Corte encaminha os autos para 

manifestação do Gabinete Técnico da Presidência. 

 

1.3.  O d. Gabinete Técnico da Presidência propõe o envio do presente 

expediente ao meu Gabinete, por ser de minha relatoria as Contas de 2015 da 

Prefeitura de Marília, objeto dos processos TC-002383/026/15, 

respectivamente, para ciência e providências que entender cabíveis.  
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É o relatório. 

 

2. DECIDO 

 

2.1.    Diante dos fatos narrados na inicial, encaminhem-se os autos 

eletrônicos para a fiscalização competente, a fim de subsidiar a análise da 

matéria tratada nos autos dos processos TC-002383/026/15, referente às 

Contas de Marília, relativas ao exercício de 2015. 

 

Com o retorno dos autos pela fiscalização, dando atendimento ao 

determinado, arquive-se o protocolado em exame. 

 

Publique-se. 

 

G.C., em 19 de novembro de 2015. 

 

 

Dimas Eduardo Ramalho 

Conselheiro 
 

36. 

 

 


