
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

 

1 

SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO JOSUÉ ROMERO 

 

Segunda Câmara 

Sessão: 2/12/2014 

 

99 TC-001037/004/11 

Contratante: Prefeitura Municipal de Marília.  

Contratada: CGR – Guatapará Centro de Gerenciamento de 

Resíduos Ltda. 

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação: Mário 

Bulgareli (Prefeito). 

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Mário 

Bulgareli (Prefeito) e José Expedito Carolino (Secretário 

Municipal de Serviços Urbanos). 

Objeto: Execução dos serviços de transbordo, transporte e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares 

produzidos pelo município, em aterro sanitário licenciado 

pelos órgãos de controle ambiental.  

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso IV, 

da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações). 

Contrato celebrado em 02-08-11. Valor – R$4.680.000,00. 

Justificativas apresentadas em decorrência da(s) 

assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso 

XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro 

Robson Marinho e Substituto de Conselheiro Auditor Valdenir 

Antonio Polizeli, publicada(s) no D.O.E. de  22-11-11 e 15-

07-14. 

Advogado(s): Luis Carlos Pfeifer, Fátima Albieri, Ronaldo 

Sérgio Duarte e outros. 

Fiscalizada por:    UR-4 - DSF-II.  

Fiscalização atual: UR-4 - DSF-II. 

 

Relatório 

 

 Em exame, dispensa de licitação e o posterior contrato 

assinado em 2/8/2011, firmado entre o Município de Marília 

e a empresa CGR – Guatapará - Centro de Gerenciamento de 

Resíduos Ltda., visando à execução de serviços de 

transbordo, transporte e destinação final de resíduos 

sólidos domiciliares, pelo prazo de cento e oitenta dias, 

no valor de R$ 4.680.000,00. 

 A fiscalização opinou pela irregularidade, destacando 

entre seus apontamentos que o fundamento da emergência 

desatendeu ao inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 
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 Por seu turno, Chefia da ATJ ressaltou que a presente 

contratação decorreu da falta de planejamento 

administrativo e inércia da Prefeitura em deflagrar o 

certame em tempo hábil.  

 A origem teve oportunidade de oferecer os seus 

argumentos, buscando, em síntese, o julgamento favorável da 

matéria. 

 A área econômica da ATJ aprovou os atos praticados, ao 

contrário de sua congênere afeta à área jurídica e Chefia, 

que condenaram a conduta administrativa. 

 Os autos retornaram da SDG sem manifestação. 

 É o relatório. 

fnp 
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Voto 

TC-001037/004/11 

 

Questão fulcral, que impede o julgamento favorável, 

refere-se à dispensa de licitação, como forma de embasar a 

contratação. 

 Se, de um lado, reveste-se de importância o princípio 

da continuidade do serviço público, de outro, esta premissa 

não impõe que se aceite a conduta administrativa, caso a 

motivação da dispensa tenha decorrido, precipuamente, da 

demora do término da licitação.  

Ao contrário, apenas sinaliza a ausência de um 

adequado planejamento apto a identificar o intervalo de 

tempo necessário para a consecução e finalização do 

procedimento licitatório, sem vícios e que considere todas 

as nuances e exigências que envolvem a contratação, antes 

do término da vigência do ajuste em vigor. 

Mais a mais, apenas em situações excepcionais e 

rigidamente caracterizadas na Lei nº 8.666/93 é possível 

admitir-se a dispensa, uma vez que a Constituição Federal, 

em seu art. 37, inc. XXI, impõe a necessidade de licitação, 

como regra. 

Estas premissas foram enaltecidas nos autos do TC-

001208/007/07, que fez parte da pauta do Tribunal Pleno da 

sessão do dia 5/2/2014. 

E, veja-se aqui, o agravamento da situação, já que, 

como dito pela ATJ, trata-se da segunda contratação direta 

sucessiva
1
, cujos contratos, analisados em conjunto, somam 

duzentos e setenta dias de duração!  

 Ante o exposto, voto pela irregularidade da matéria em 

exame, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes, 

com a aplicação do disposto nos incisos XV e XXVII do 

artigo 2º da Lei Orgânica desta Corte. 

Acolhido este entendimento, deverá o prefeito 

municipal, no prazo de 60 dias, apresentar ao Tribunal 

                     
1
 TC-579/004/11 – contrato celebrado em 4/5/2011 entre a Prefeitura de Marília 

e a empresa Constroeste, Construtora e Participações Ltda., com vigência de 

três meses. 
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cópia do ato de instauração do respectivo procedimento 

interno de apuração de responsabilidade, em face das 

irregularidades verificadas. 

Deixo de propor multa, no entanto, em face da 

aprovação dos aspectos econômicos envolvidos. 

É como voto. 

 


