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06-03-13          SEB 
============================================================ 
28 TC-010872/026/07 
Recorrente: Leonel Damo dos Santos - Ex-Prefeito do Município de Mauá. 
Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Mauá e Gourmaitre 
Cozinha Industrial e Refeições Ltda., objetivando o fornecimento de 
matérias primas e preparo da merenda escolar. 
Responsável: Leonel Damo dos Santos (Prefeito à época). 
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o acórdão da E. 
Segunda Câmara, que julgou irregulares o pregão, o contrato e o termo 
aditivo, bem como ilegais os atos determinativos das despesas 
decorrentes, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei 
Complementar nº 709/93, aplicando multa ao responsável, no equivalente 
pecuniário a 200 UFESP's. Acórdão publicado no D.O.E. de 01-03-12. 
Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza, Thalita Machado Xavier 
Telles e outros. 
Acompanham:TC-034114/026/06, TC-034245/026/06, TC-034437/026/06,  
TC-038480/026/06 e Expedientes: TC-035700/026/06, TC-007203/026/09,  
TC-007204/026/09, TC-010204/026/09, TC-019175/026/10,                                  
TC-033690/026/08 e TC-020717/026/08. 
============================================================ 
29 TC-023051/026/07 
Recorrente: Leonel Damo dos Santos - Ex-Prefeito do Município de Mauá. 
Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Mauá e Gourmaitre 
Cozinha Industrial e Refeições Ltda., objetivando a prestação de serviços 
de preparo e fornecimento de alimentação escolar, denominada 
“merenda”, incluindo o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e 
demais insumos, bem como os serviços de nutrição, distribuição nos locais 
de consumo, logística, treinamento de pessoal, armazenamento e 
manutenção corretiva e preventiva de aparelhos e utensílios. 
Responsável: Leonel Damo dos Santos (Prefeito à época). 
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o acórdão da E. 
Segunda Câmara, que julgou irregulares a dispensa de licitação, o contrato 
e os atos determinativos das respectivas despesas, acionando o disposto 
no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, aplicando 
multa ao responsável, no equivalente pecuniário a 200 UFESP's. Acórdão 
publicado no D.O.E. de 01-03-12. 
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Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza, Thalita Machado Xavier 
Telles e outros. 
Acompanham:TC-034114/026/06, TC-034245/026/06, TC-034437/026/06,  
TC-038480/026/06 e Expedientes: TC-035700/026/06, TC-007203/026/09,  
TC-007204/026/09,          TC-010204/026/09,    TC-019175/026/10,            
TC-033690/026/08 e TC-020717/026/08. 
============================================================ 
30 TC-042373/026/06 
Recorrente: Leonel Damo dos Santos - Ex-Prefeito do Município de Mauá. 
Assunto: Representação formulada por Tecpal Industrial Ltda., acerca de 
possíveis irregularidades ocorridas no edital do Pregão Presencial nº 
52/06, promovido pelo Executivo Municipal de Mauá, objetivando o 
fornecimento de matérias primas e preparo da merenda escolar, devendo 
o preparo ocorrer nos locais de distribuição especificados. 
Responsável: Leonel Damo dos Santos (Prefeito à época).  
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o acórdão da E. 
Segunda Câmara, que julgou parcialmente procedente a representação, 
acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei 
Complementar nº 709/93, aplicando multa ao responsável, no equivalente 
pecuniário a 200 UFESP's. 
Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza, Thalita Machado Xavier 
Telles e outros. 
Acompanham:TC-034114/026/06, TC-034245/026/06, TC-034437/026/06,  
TC-038480/026/06 e Expedientes: TC-035700/026/06, TC-007203/026/09,  
TC-007204/026/09,          TC-010204/026/09,    TC-019175/026/10,           
TC-033690/026/08 e TC-020717/026/08. 
============================================================ 
31 TC-010154/026/07 
Recorrente: Leonel Damo dos Santos - Ex-Prefeito do Município de Mauá. 
Assunto: Representação formulada por Sidney Melquiades de Queiróz, 
acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Executivo Municipal de 
Mauá, no tocante às contratações efetivadas com a empresa Gourmaitre 
Cozinha Industrial e Refeições Ltda., com dispensa de licitação e 
posteriormente por meio do Pregão Presencial nº 52/06. 
Responsável: Leonel Damo dos Santos (Prefeito à época).  
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o acórdão da E. 
Segunda Câmara, que julgou parcialmente procedente a representação, 
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acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei 
Complementar nº 709/93, aplicando multa ao responsável, no equivalente 
pecuniário a 200 UFESP's. 
Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza, Thalita Machado Xavier 
Telles e outros.  
Acompanham:TC-034114/026/06, TC-034245/026/06, TC-034437/026/06,  
TC-038480/026/06  e Expedientes: TC-035700/026/06, TC-007203/026/09,  
TC-007204/026/09,          TC-010204/026/09,    TC-019175/026/10,           
TC-033690/026/08 e TC-020717/026/08. 
============================================================ 
 
 
1. RELATÓRIO 
 
1.1  Em sessão de 31-01-2012, a egrégia Segunda Câmara1 julgou 
irregulares o pregão, o contrato e o termo de aditamento constantes do 
TC-10872/026/07 e a dispensa de licitação e o contrato analisados no      
TC-23051/026/07 (fls. 1249/1250). 
  Ambos foram firmados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAUÁ com a empresa GOURMAITRE COZINHA INDUSTRIAL E REFEIÇÕES 
LTDA., com o objetivo de preparo e fornecimento de alimentação escolar. 
  Os TCs-42373/026/06 e 10154/026/07 abrigam 
Representações intentadas contra a licitação e os contratos. 
 
1.2  Segundo o voto do eminente relator, os argumentos para 
embasar o contrato emergencial tratado no TC-023051/026/07 não se 
sustentam, porque a Administração sabia do término do ajuste anterior, 
que fora firmado para esse mesmo objeto. 
  Os prazos de vigência dos contratos administrativos não são 
eternos, tendo a sua duração disciplinada no artigo 57 da Lei Federal                 
nº 8.666/93, sendo, neste caso, limitada a 60 meses. 
  Portanto, a Administração não poderia desconhecer esse fato, 
tendo havido tempo hábil suficiente para deflagrar o processo licitatório, 
com vistas à substituição do contrato anterior. 

                     
1  Conselheiros ROBSON MARINHO, Presidente e Relator, EDGARD CAMARGO RODRIGUES e 
CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA. 
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  Entretanto, deixou escoar o tempo e, ao término do ajuste, 
foi invocada situação emergencial para justificar a contratação direta, o 
que não se amolda à hipótese tratada no artigo 24, inciso IV, porque ficou 
demonstrada a desídia da Administração, diante da falta de planejamento 
administrativo. 
  Agravada, neste caso, também, pela ausência nos autos de 
pesquisa de preços que demonstrasse a compatibilidade do valor do 
contrato com aqueles praticados no mercado, por infringir o princípio da 
economicidade e o disposto no artigo 43, inciso IV, da Lei nº  8.666/93. 
  Quando à licitação e contrato tratados do TC- 010872/026/07, 
o certame padece do mesmo mal, por não ter a Administração realizado 
pesquisa de preços, o que prejudicou o conjunto da licitação. 
  Sem ter em mãos orçamento realista do preço do serviço ou 
do objeto que deseja adquirir, não há como a Administração selecionar a 
proposta mais vantajosa em qualquer certame licitatório, o que frustra o 
objetivo inserto no artigo 3º da Lei de Licitações e Contratos. 
  No que tange às Representações, procede parcialmente  
aquela de que trata o TC-10154/026/07, porque, dentre as inúmeras 
falhas apontadas, ficou comprovado o enquadramento inadequado da 
situação emergencial prevista na lei. 
  Já a irregularidade referente à disponibilização de 
merendeiras da Prefeitura, sob a supervisão da contratada, não se 
confirmou, porque o edital retificado por determinação desta Casa, 
tratado nos autos do TC- 38480/026/06, não mais consignou aquela 
exigência. 
  Todavia, com respeito à Representação albergada no                    
TC- 042373/026/06, resultou comprovada a irregularidade do item 2.2 do 
edital, uma vez que a visita técnica pode ser  efetuada por qualquer 
pessoa indicada pela proponente e não apenas por profissional 
nutricionista, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutrição, 
conforme exigido no instrumento convocatório. 
 
1.3  Inconformado, o ex-Prefeito Leonel Damo dos Santos interpôs 
RECURSO ORDINÁRIO, asseverando que a dispensa de licitação envolve 
um juízo discricionário do administrador público que analisará, diante do 
caso concreto, a opção pela dispensa do certame. 
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  Conforme a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO,  
 

“a ocorrência anômala (emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for 
mantida a disciplina jurídica estabelecida como regra geral. A situação emergencial 
põe em risco a satisfação dos valores buscados pela própria norma ou pelo 
ordenamento em seu todo”. 
(...) 
“no caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de 
atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria 
risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação 
pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação a processo 
licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores”. 

 
  A dispensa por urgência ou calamidade reputa-se legal, já que 
a coletividade não poderia ser penalizada duas vezes, ou seja, uma com a 
própria desídia do administrador, outra, com a impossibilidade de ver 
resolvida situação que comprometa a saúde e o bom desenvolvimento das 
crianças em idade escolar. 
  O Recorrente citou, a propósito, decisão, em sede de recurso 
ordinário, no TC-11291/026/05, relator o eminente Conselheiro RENATO 
MARTINS COSTA, cuja ementa é: 
 

Emergência: Inércia ou desídia da administração que não impede a configuração da 
situação, ainda que a ela tenha dado causa – Atendimento aos preceitos do artigo 26 
da Lei de Licitações comprovado – Inexistência de prejuízo ao erário – Recurso provido. 

 
  Ademais, importa ressaltar que, em dezembro de 2006, o 
procedimento administrativo da contratação direta da empresa 
Gourmaitre, o contrato inclusive, foi declarado nulo, ressalvando a devida 
indenização à contratada pelo quanto executado até a data da anulação. 
  Tal fato ensejou a absolvição do ex-Prefeito, em ação penal na 
1ª Vara Criminal da Infância e Juventude da comarca de Mauá, na qual a 
MM. Juíza de Direito consignou que, ainda que não tenha sido celebrado 
de acordo com as regras da Lei nº 8.666/93, o contrato deixou de gerar 
qualquer efeito, inclusive, não produziu nenhum prejuízo ao erário 
público, já que apenas ressarciu a empresa contratada dos gastos 
efetuados até o momento da invalidação. 
  Sobre a alegada falta de pesquisa de preços, tanto na 
contratação direta quanto na licitação, invocou o pensamento de 
MARCELO PALAVÉRI, segundo o qual deflui do artigo 15 da Lei de 
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Licitações2 que a pesquisa de preços só é exigível no sistema de registro de 
preços. 
  A par disso, cumpre notar que, anteriormente à assinatura do 
termo aditivo, a Coordenadoria de Fornecimento da Alimentação Escolar 
enviara à Secretaria Municipal de Finanças ofício relativo à prorrogação do 
contrato, no qual menciona a realização de três orçamentos que 
revelaram que a contratada praticava preços compatíveis com os de 
mercado. 
  Com relação à visita técnica, o Recorrente lembrou que a 
Resolução CNF nº 358/2005 dispõe que os cardápios do Programa de 
Alimentação Escolar serão elaborados por nutricionista habilitado e, nos 
municípios onde a produção de refeições for terceirizada, a empresa 
prestadora de serviços deverá obedecer às normas específicas baixadas 
pelo CFN, com a supervisão de nutricionista. 
  Assim, parece patente a necessidade de a empresa dispor em 
seu quadro de pessoal de um nutricionista; considerando que a visita 
técnica fornece aos interessados detalhes sobre o objeto da licitação, 
nada mais natural do que um profissional da área realizá-la. 
  Por fim, discorreu longamente sobre a multa aplicada, que 
entende excessiva, desproporcional e desarrazoada, porque a atuação do 
responsável foi pautada pela boa-fé e pela preocupação em cumprir suas 
obrigações perante o Tribunal, sem falar na ausência de prejuízo ao erário 
(fls. 1270/1304). 
 
1.4  A Assessoria Técnico-Jurídica opinou pelo conhecimento e 
provimento parcial, para o fim de serem tidos por regulares o pregão, 
respectivo contrato e aditivo, improcedentes as Representações e 
mantido o decreto de irregularidade da dispensa de licitação e 
consequente contrato. 
  A justificativa para lastrear a dispensa deveria conter farta 
documentação na fase interna do certame, pois esse é o material que 
respaldaria (ou não) objetivamente a situação dita emergencial. Do 
contrário, a emergência sempre ficará adstrita à importância do objeto 

                     
2
  Art. 15. As compras, sempre que possível deverão: 

     V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 
Pública. 
     § 1º. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 
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(urgência do atendimento) e nunca à situação de inequívoca 
imprevisibilidade, que é a exigida pela lei. E a importância dos serviços foi 
e continua sendo, agora em sede recursal, a tônica do alegado pela 
Administração, que persiste argumentando com o término da contratação  
anterior e a falta de tempo para a realização do certame licitatório. 
  Mesmo agora, no recurso, continuamos sem conhecer o 
motivo da demora na deflagração de licitação, pois a Prefeitura conhecia o 
termo final da vigência do ajuste e a necessidade de iniciá-lo em tempo 
adequado, que incluísse prazo para impugnações ao edital e a recursos. 
Tudo faz crer, à míngua de esclarecimentos e outras provas, em desídia da 
Administração no controle e fiscalização da execução do contrato anterior, 
o que acabou criando a situação invocada para a dispensa. 
  Por outro lado, a pesquisa de preços é procedimento 
indispensável para a avaliação das propostas. 
  A formalização de pesquisa com base em três orçamentos, 
como argumenta o Recorrente, tanto pode ser útil para o processo, como 
absolutamente inútil. É preciso examinar, na elaboração das propostas de 
preços, se as condições de pagamento, de entrega, de especificações 
técnicas e tantas outras são adequadas em relação ao objeto a ser 
contratado e, o principal, se as empresas consultadas são efetivamente do 
ramo e se estão informando seus preços com correção. 
  Sem isso, a pesquisa se torna procedimento meramente 
formal, sem nenhuma valia. 
  E esses elementos objetivos não se encontram nos autos     
(fls. 1313/1319). 
  A Chefia manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento 
(fls. 1320/1321). 
  No mesmo sentido a D. Secretaria-Diretoria Geral, para quem  
a própria Administração deu ensejo ao fato motivador (alegada 
emergência), uma vez que deixou de promover em tempo hábil o regular 
certame, resultando injustificada a realização da contratação direta, 
efetivada com fundamento na urgência. 
  Diferentemente do que afirmou o Recorrente, a realização do 
procedimento licitatório não se encontra no rol de decisões circunscritas 
ao poder discricionário do administrador. Ao contrário, a dispensa de 
licitação constitui exceção à regra de licitar, razão pela qual deve ser 
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impreterivelmente justificada e instruída com os elementos exigidos pela 
lei regente, o que não ocorreu. 
  Por outro lado, extrapola a norma legal a exigência de que a 
visita técnica deva ser realizada por profissional de nutrição, a teor da 
jurisprudência desta Casa, exemplificada nos TCs-43411/026/08 e 
43412/026/08: 

 
“Procede, ainda, reclamação quanto à exigência de visita técnica (subitem 4.5.10.1). É 
que, segundo entendimento deste Tribunal, a responsabilidade pela eleição de seu 
representante deverá recair sobre a própria empresa licitante, que não poderá, bem 
por isso, posteriormente alegar desconhecimento das condições específicas do local ou 
de qualquer minúcia técnica porventura ofertada, por conta de visitação feita por 
despreparado para tal mister.” 
 

  Também falhou a Administração ao não promover a prévia 
pesquisa de preços, o que atenta contra a transparência do procedimento 
licitatório e compromete a garantia de que a contratante acolha a 
proposta mais vantajosa (fls. 1322/1326). 
   
 
2. VOTO PRELIMINAR 
 
2.1   O v. acórdão foi publicado no DOE de 1º-03-2012 (fl. 1266),  e 
o recurso, protocolado em 16-03-2012 (fl. 1270). Tempestivo, portanto. 
 
2.2  Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, voto 
pelo conhecimento, 
 
 
3. VOTO DE MÉRITO 
 
3.3  A r. decisão merece integral confirmação, pelos seus próprios 
fundamentos.   
  Contrato anterior para fornecimento de merenda escolar 
findara-se em 29-07-06 (fl. 32 do TC-23051/026/07). 
  Não bastasse o administrador não ter agido com a necessária 
diligência para providenciar tempestiva licitação, de sorte que os serviços 
não fossem interrompidos, até o contrato emergencial, assinado sem data 
e publicado na imprensa em 02-09-2006, foi firmado, como se vê, com 
atraso (fls. 51/54). 



 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo 

 

 

 

 

9 

 

  A alegada emergência é típica daquelas que a doutrina chama 
de “ficta” ou “fabricada” e que mereceu candente recriminação de JESSÉ 
TORRES PEREIRA JUNIOR: 
 

 “... os abusos na dispensa de licitação por suposta emergência multiplicam-se, 
sendo possível afirmar-se que o volume das aquisições sem licitação suplanta o 
daquele decorrente da competição pública graças, em parte, à aplicação descriteriosa 
do permissivo da emergência. A prática de FERNANDO ANTÔNIO CORREA DE ARAÚJO, 
ex-Procurador-Chefe junto ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, bem 
ilustra o quadro em que imprevidência e incompetência confundem-se com 
emergência, verbis: 
 “Na prática, a situação de “emergência” muitas vezes decorre da falta de 
planejamento administrativo ou de previsão para necessidades perfeitamente 
previsíveis. Isto tem sido constantemente detectado por nós nestes anos de trato com o 
assunto. 
 (...) 
 Assim, não é de emergência real a situação que deve ser resolvida de imediato 
(compra de distintivos, hoje, para serem dados amanhã aos funcionários que 
completarem 20 anos de serviço público), quando já se tinha conhecimento muito 
tempo antes. Nesta hipótese diz-se que a emergência é ficta ou fabricada. Em tais 
casos, há negligência, não urgência. Apesar disso, contrata-se e, pela negligência, 
responderá a autoridade omissiva” ( Comentários à Lei das Licitações e Contratações 
da Administração Pública, Renovar, 7ª edição, págs. 297/298). 

 

  LUCAS ROCHA FURTADO também enfatiza que  
  
 “E preciso que a situação de urgência ou emergência seja imprevisível. Seria 
absolutamente descabido que o administrador, sabendo que determinada situação iria 
ocorrer, e que sua ocorrência obrigaria a celebração do devido contrato, não adotasse 
as medidas necessárias à realização do procedimento licitatório. Jamais a inércia do 
administrador poderá justificar a adoção de contratos emergenciais, conforme já 
observamos. 
 Nesse ponto, discordamos do pensamento do ilustre Jorge Ulisses Jacoby 
Fernandes. Entende o autor que “efetivamente se ficar caracterizada a emergência e 
todos os outros requisitos estabelecidos nesse dispositivo, pouco importa que a mesma 
decorra da inércia do agente da Administração ou não! Caracterizada a tipificação 
legal, não pode a sociedade ser duplamente penalizada pela incompetência dos 
servidores públicos ou agentes políticos: dispensa-se a licitação em qualquer caso”. 
 Com a devida vênia, admitir que a inércia do administrador possa criar 
situação emergencial que venha a legitimar a contratação direta significa, na prática, 
abrir as portas para todo tipo de desmando em matéria de licitação. Esse tipo de 
raciocínio transformaria todas as regras e princípios constitucionais e legais acerca do 
tema em letra morta. Admitir que o contrato decorrente da contratação direta 
justificada por situações emergenciais criadas pela desídia do administrador seja 
válido, e buscar apenas a punição desse administrador negligente, é entendimento que 
legitima o conluio entre administrador e empresa ou profissional contratado...” ( Curso 
de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Forum, 4ª edição, pág. 67). 
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  Esse magistério encontra eco na jurisprudência desta Corte, 
como se vê nos TCs 800341/281/01, relator o eminente Conselheiro 
ROBSON MARINHO; 11220/026/07, relator o eminente Conselheiro 
FULVIO JULIÃO BIAZZI; 1086 e 1087/004/07, relator o eminente 
Conselheiro ANTONIO ROQUE CITADINI; 2634/003/07, relator o eminente 
Substituto de Conselheiro OLAVO SILVA JÚNIOR e 948/007/08, relator o 
eminente Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES. 
  Além dessa falha capital, já de si suficiente para tisnar todo o 
procedimento, este ressentiu-se da falta de pesquisa de preços, de sorte a 
comprometer a demonstração da desejada economicidade. 
 
3.4  Igual irregularidade identificou a licitação e o contrato 
tratados no TC-10872/026/07. 
  A compatibilidade dos preços, aferível por pesquisa, tem caráter 
“nuclear” no procedimento licitatório, para usar a expressão de CARLOS 
PINTO COELHO MOTTA, que cita determinação do Tribunal de Contas da 
União ao órgão destinatário  para  

“que  observe o disposto no art. 15, inciso V, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/93 em suas 
aquisições, de modo a certificar-se, antes da homologação dos resultados de suas 
licitações, que os preços ofertados sejam adequados aos preços praticados no mercado 
ou em conformidade com o Sistema Integrado de Registro de Preços, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis, de forma a evitar a 
aquisição por preços superfaturados” (Eficácia nas Licitações e Contratos, Del Rey 
Editora, 12ª edição, pág. 562). 

  Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: TCs-41810 
026/07, relator o eminente Conselheiro ANTONIO ROQUE CITADINI; 
36370/026/08  e 34271/026/07, relator o eminente Conselheiro ROBSON 
MARINHO; 1070/010/08, relator o eminente Conselheiro EDGARD 
CAMARGO RODRIGUES; 1899/005/07, relator o eminente Conselheiro 
RENATO MARTINS COSTA. 
 
3.5  Por outro lado, a limitação ao profissional responsável pela 
visita técnica é igualmente condenada por esta Corte. 
  Síntese da jurisprudência a respeito é o TC-43576/026/07, 
relator o eminente conselheiro Robson Marinho: 
   

Conforme este Tribunal tem decidido, a vistoria técnica poderá ser efetivada durante 
todo o período compreendido entre a data da divulgação do edital e o dia marcado 
para a abertura do certame, dispensada a presença de engenheiro, cabendo às 
licitantes, em cada caso, eleger o profissional responsável adequado para promover a 
visita técnica, independente de ser engenheiro ou não (TC-13464/026/09). 
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Entre outras deliberações, cito trechos de interesse, abarcados nos processos TC-
16339/026/08 e TC-000202/013/10, enunciados pelo e. Plenário, respectivamente, em 
sessões de 4/06/08 e 7/4/10:  
 
“Quanto à formação técnica do profissional que realizará o evento, penso que não cabe 
a Administração disciplinar esse aspecto da disputa, exigindo nos editais que o referido 
evento seja realizado por um Engenheiro da proponente, credenciado previamente . 
Como se denota, a diligência é de interesse exclusivo das participantes dos certames, 
que devem enviar os profissionais de sua equipe que melhor possam estimar os 
aspectos técnicos e os custos da proposta que será efetuada, que é de sua inteira 
responsabilidade, independente do preposto que realizará a visita, sendo necessária a 
supressão desse requisito editalício.” 
(...) 
Destarte, é atributo da empresa proponente a responsabilidade pela escolha de seu 
representante que irá verificar as condições do local para efeitos de auxílio na 
elaboração da proposta, sendo, por esse motivo, impertinente a exigência da forma 
como se encontra. 
Ademais, nessa direção tem decidido o Plenário deste Tribunal, a exemplo dos julgados 
contidos nos autos do TC- 43411/026/08, 43412/026/08 (Sessão do dia 4/2/2009), TC- 
16339/026/08, TC-17116/026/08 (Sessão de 04-06-2008) e TC-13464/026/09 (Sessão 
Plenária de 29/4/2009).” 

 

3.6  Finalmente,não há falar em multa desarrazoada. 
  Como decidido no TC-13664/026/08, “Acresce que a 
responsabilidade administrativa delineada naquele preceito legal (artigo 
104, II, da Lei Complementar nº 709/93)  compõe-se, “a parte objecti”, 
ante a só constatação da ocorrência de fato que lhe dá ensejo; compõe-se 
com a mera conduta, adversa ao comando da lei, independentemente de 
resultado patrimonial lesivo e prescinde da investigação de elemento 
subjetivo, seja ele o dolo, a culpa ou a simples voluntariedade; afinal, 
trata-se de responsabilidade por atos de gestor público”. 
 
3.7  Em face do exposto,  nego provimento ao recurso. 
  
                      Sala das Sessões, 06 de março de 2013. 
 
 
                              SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
                                             CONSELHEIRO 


