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EXAME PRÉVIO DE EDITAL  
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO DE 24-02-2016 – MUNICIPAL 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

   
================================================================= 
Processo:  TC-010672.989.15-9 (Ref.: TCs-8028.989.15-0 e 8029.989.15-9). 

Requerente:  Prefeitura Municipal de Marília. 
Assunto:  Pedido de Reconsideração do acórdão do Plenário do 
Tribunal de Contas que considerou parcialmente procedentes as impugnações 
contra o edital do pregão presencial nº 306/14, que tem por objeto o “registro 
de preços para eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados a 
diversas Secretarias Municipais”, bem como aplicou pena de multa ao 
Responsável. 
Responsável:  Vinicius Almeida Camarinha (Prefeito). 
Advogado:    Ronaldo Sérgio Duarte (OAB/SP nº 128.639). 
================================================================= 

 
01 – RELATÓRIO 
 
1.1   Em sessão de 02-12-2015, o E. Tribunal Pleno considerou 
parcialmente procedentes as impugnações arguidas por MARCELO AFONSO 
CABRERA e ANDERSON QUIOSHI TANAKA FERNANDES nas representações 
que objetivaram o exame prévio do edital do pregão presencial nº 306/14, 
deflagrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, cuja finalidade era o 
“registro de preços para eventual fornecimento de gêneros alimentícios 
destinados a diversas Secretarias Municipais”. 
  Naquela oportunidade, o E. Plenário determinou à Administração a 
correção do ato convocatório e aplicou ao responsável multa correspondente a 
160 UFESP’s - Cento e Sessenta Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – com 
fundamento no artigo 104, inciso III e § 1º,  da Lei Complementar nº 709/93, 
em virtude do não atendimento à decisão deste Tribunal. 
 
1.2   Inconformado com a decisão, o Senhor Vinicius Almeida 
Camarinha, Prefeito do Município de Marília, ora interpõe pedido de 
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reconsideração especificamente em relação à pena de multa a ele aplicada, 
pleiteando o seu cancelamento. 
 Argumenta que a sanção cominada é desarrazoada, eis que as 
“medidas necessárias para regularização do referido edital estão sendo 
devidamente adotadas, conforme determinação dessa Corte de Contas”. 
 Sustenta que a Administração agiu corretamente e sem qualquer 
intenção de desrespeito à decisão anterior, colacionando, neste sentido, trecho 
da manifestação da Secretaria-Diretoria Geral. 
 Aduz, ainda, inexistir má-fé por parte da Administração Pública e 
que as falhas apontadas  serão devidamente corrigidas quando do lançamento 
de “novo certame escoimado dos itens que levaram à procedência parcial da 
presente representação”. 
 Defende, deste modo, a exclusão da multa aplicada. 
  
1.3   O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não 
provimento do apelo, eis que carece de “subsídios para acolher a pretensão de 
alteração do decisum guerreado, devendo este ser mantido, na sua 
integralidade, por seus próprios fundamentos”. 

 
1.4  De igual forma, a Secretaria-Diretoria Geral manifestou-se pelo 
conhecimento do apelo, mas, no mérito, pelo seu não provimento. 
  Ademais, observou que versões anteriores do instrumento 
convocatório já foram apreciadas por esta Corte nos autos dos TCs- 
814.989.15-8, 836.989.15-2 e 851.989.15-21 e TC-3239.989.15-52, nos quais 
este E. Plenário determinou a realização de retificações, notadamente em 
relação ao reagrupamento dos produtos em lotes afins e a revisão das 
especificações dos produtos solicitados. 
  Anotou, ainda, que nos autos do TC-3239.989.15-5 também foi 
aplicada multa ao Responsável por desatendimento de decisão deste Tribunal, 
tendo sido negado provimento ao apelo interposto com “argumentos similares 
aos ora expendidos”. 
  

É o relatório.  

                     
1  Tribunal Pleno, sessão de 01-04-2015, sob minha relatoria 

 
2  Tribunal Pleno, sessão de 19-08-2015, sob minha relatoria 
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2. PRELIMINAR 
 
2.1  O v. acórdão foi publicado no DOE de 09-12-2015 e o recurso 
interposto em 11-12-15. Tempestivo, portanto. 
   
2.2  Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, voto pelo 
conhecimento. 
 
3. VOTO 

 

3.1  A decisão combatida deve ser mantida, porquanto as razões 
recursais não prosperam. 
 
3.2  A aplicação da pena de multa ao Responsável decorreu do não 
atendimento a julgado proferido por este Tribunal, nos termos do artigo 104, 
inciso III e § 1º,  da Lei Complementar nº 709/93. 
  Não há como acolher o apelo, porquanto as razões recursais se 
limitam a afirmar que não houve má-fé do administrador na  elaboração  do 
ato convocatório e que os erros nele existentes somente serão regularizados 
em futuro certame. 
  Ora, tal assertiva apenas corrobora a existência de 
descumprimento de decisão, convalidando, com isso, a sanção monetária 
aplicada. 

Fortalece este entendimento o fato de ser a terceira versão do ato 
convocatório, no qual remanescem as mesmas falhas julgadas irregulares por 
esta Corte em duas ocasiões. 
  Como se vê, trata-se de conduta reiterada de desacato às 
determinações proferidas por este Plenário. 
  Ressalto, ainda, que é dever do administrador cumprir as 
deliberações e observar a jurisprudência deste Tribunal na elaboração de seus 
editais, não podendo se furtar desta obrigação. 
  Nestes termos, não pode o recorrente querer se eximir do 
descaso, delegando para ato futuro o que já fora cominado que fizesse em 
momento pretérito. 
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3.3   Ante o exposto, e por tudo o mais consignado nos autos, NEGO 
PROVIMENTO aos Pedidos de Reconsideração. 
 

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2016. 
 
 
                        SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
                                     CONSELHEIRO  


