
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI/BA,

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.14.009.000122/2015-601

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO

DE  EMPRESA  DE  FACHADA  -  DIRECIONAMENTO  DA  CONCORRÊNCIA  Nº

007/2009 – MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA.

                            O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio dos Procuradores

da República abaixo subscritos, com amparo nos artigos 37, §§ 4º e 5º, e 129, inciso

III, da Constituição Federal, vem propor AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA contra:

1  –  NILO  AUGUSTO  MORAES  COELHO  (então  Prefeito

Municipal).*

2  –  GEOVANE  MERCÊS  ALVES  (então  Secretário  de

Infraestrutura).*

3  –  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA  CONSTRUÇÕES

LTDA. (CFSC LTDA.).*

4 – MARILU CARDOSO DE ARAÚJO (sócia-administradora

da CFSC LTDA.).*

5 – CÉLIO FERNANDES SANTANA (sócio da CFSC LTDA.)

.*

6 – GILBERTO ÁLVARO PORTELLA BACELAR.*

1Procedimento  apuratório  instaurado  a  partir  da  extração  de  cópias  do  Procedimento  Preparatório  nº
1.14.009.000028/2015-19 e do Inquérito Civil nº 1.14.009.000033/2012-71.
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7 – MARINA GABRIELA LESSA PRADO.*

8 – REGINA DE CÁSSIA RODRIGUES MARTINS PRADO.*

9 – UGO KARDEC FERNANDES SILVA.*

10 – JANNE DIELLE DOS SANTOS ARANHA.*

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos:

* Dados pessoais omitidos da peça.

RESUMO DA DEMANDA: objetiva-se a promoção das responsabilidades pelos atos

de improbidade administrativa relacionados à contratação da empresa CARDOSO

FERNANDES  SANTANA CONSTRUÇÕES  LTDA.  (CFSC  LTDA.)  pela  Prefeitura

Municipal de Guanambi, no âmbito da Concorrência nº 007/2009, que se destinava

à  contratação  de  mão  de  obra  para  a  construção  de  100  casas  populares  no

município,  inclusive  com  pavimentação  asfáltica,  conforme  contrato  de  repasse

firmado com o Ministério das Cidades (representado pela Caixa Econômica Federal),

incidindo as razões do Verbete nº 208 da Súmula do STJ.

Esclarece o MPF, desde logo, que  a presente demanda circunscreve-se aos atos

praticados durante a gestão do então Prefeito Municipal NILO AUGUSTO MORAES

COELHO,  encerrada  em  31.03.2010  2.  Nessa  quadra,  as  demandas  de

responsabilização por ilicitudes ocorridas a partir de 01.04.2010, ou seja, quando da

execução do contrato administrativo advindo da Concorrência nº 007/2009, serão

objeto de ações próprias. Dessarte, as referências a eventos ocorridos a partir desta

data ou mesmo a outros contratos firmados pela Prefeitura de Guanambi com a

retromencionada  empresa  são  meramente  ilustrativas  do  contexto  de  fraude  e

favorecimento constatado.

BREVE  RETROSPECTO  DO  CONTRATO  DE  REPASSE  E  DO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

2Afastando qualquer alegação de ocorrência de prescrição, veja-se o seguinte precedente: STJ, Resp 1.391.212,
Rel. Ministro. Humberto Martins, julgado em 02.09.2014.
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1. Os fatos remetem ao  contrato de repasse nº 2649.0233259-

39/2008, firmado entre o Município de Guanambi e o Ministério das Cidades, por

meio da CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao FNHIS – Habitação

de Interesse Social (f. 349-355 do ANEXO3). O valor total do investimento foi de R$

1.789.473,68  (um  milhão,  setecentos  e  oitenta  e  nove  mil,  quatrocenttos  e

setenta e três reais e sessenta e oito centavos),  composto pelo repasse, pela

União, de R$ 1.700.000,00 e pela contrapartida municipal de R$ 89.473,68.

2. Para executar as ações do FNHIS, a Prefeitura de Guanambi

lançou a  Concorrência nº 007/2009, em relação à qual torna-se necessário fazer

um breve apanhado do seu iter procedimental. Vejamos.

3. O procedimento licitatório foi deflagrado a partir de  solicitação

de  despesa subscrita  pelo  Secretário  Municipal  de  Infra-Estrutura,  GEOVANE

MERCÊS  ALVES,  que  estimou  o  valor  máximo  de  R$  1.789.473,68 para  a

construção  de  100  casas  populares  no  Município  de  Guanambi,  inclusive  com

pavimentação  asfáltica,  com  recursos  oriundos  do  contrato  de  repasse  acima

indicado.  Tal  solicitação  de  despesa  está  datada  de  28.09.2009,  tendo  sido

naquele  mesmo  dia  autorizada  pelo  então  Prefeito  Municipal,  NILO  AUGUSTO

MORAES COELHO (f. 3).

4. Às  f.  22-31 encontra-se  encartada  cópia  do  edital  da

Concorrência nº 007/2009, publicado no Diário Oficial do Município de 09.10.2009.

5. Consoante  informação  consignada  à  f.  201,  nove  empresas

adquiriram o edital, quais sejam:

Empresa CNPJ Domicílio

MFP CONSTRUTORA LTDA. 07.354.356/0001-72 Simões Filho/BA

ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA. 13.558.309/0001-43 São Paulo/SP

CONSTRUTORA TERTA LTDA. 07.143.740/0001-26 Feira de Santana/BA

CONSTREL  CONSTRUÇÃO  TERRAPLANAGEM  E

PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

05.636.937/0001-71 Cocos/BA

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES 10.629.148/0001-43 Guanambi/BA

3Esclarece-se que, doravante, todas as referências às folhas do procedimento ministerial reportar-se-ão ao volu-
me anexo.
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LTDA (MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME) 

SERMA CONSTRUTORA 08.537.238/0001-62 Rio Pardo de

Minas/MG

GEMAC CONSTRUÇÕES LTDA. - 

Atualmente, “Minas Poços”

09.511.840/0001-93 Espinosa/MG

PONTAL NORTE CONSTRUTORA LTDA. 10.563.733/0001-98 Espinosa/MG

CONSTRUTORA E SERVIÇOS BOM JARDIM LTDA. 10.544.471/0001-14 Brumado/BA

6. Destas,  visitaram  o  local  das  obras  e  apresentaram  o

respectivo atestado as seguintes empresas: CONSTRUTORA TERTA LTDA. (f. 66);

CONSTREL CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. (f. 68); 

MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME (CFSC) (f. 69); SERMA CONSTRUTORA (f.

70); e GEMAC CONSTRUÇÕES LTDA. (f. 71).

7. Na sessão de licitação, ocorrida em 13 de novembro de 2009

(f. 224-225), compareceram apenas as empresas abaixo indicadas:

Empresa Procurações Documentação Capital social à
época

CARDOSO FERNANDES SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA 

f. 78 (sem reconhecimento

de firma)

f. 79-98 R$40.000,00

SERMA CONSTRUTORA f. 77 (instrumento público) f. 100-131 R$201.000.00

CONSTRUTORA TERTA LTDA. f. 74 (reconhecimento de 

firma)

f. 134-200 R$1.500.000,00

8. Naquela  assentada,  a  Comissão  de  Licitação  inabilitou  a

CARDOSO  FERNANDES  SANTANA  CONSTRUÇÕES  LTDA  por  conta  da

apresentação de documentos em nome da empresa individual MARILU CARDOSO

DE ARAÚJO, que teria se transformado na mencionada sociedade empresarial em

25.08.2009. Em face de tal inabilitação, o representante da CFSC LTDA (GILBERTO

ALVARO PORTELLA BACELAR) manifestou o interesse em recorrer da decisão da

Comissão, o que causou o adiamento da sessão.
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9. A CFSC LTDA veio de fato a apresentar recurso administrativo,

sem o registro do protocolo, mas datado de 16.11.2009 (f. 202-206).

10. Embora  a  decisão  de  inabilitação  tenha  sido  mantida  pela

Comissão  de  Licitação  (f.  226-227),  em 17.11.2009,  a  CFSC LTDA aviou  novo

recurso  administrativo  (f.  233-238), dirigido,  desta  feita,  ao  então  Prefeito

Municipal  (NILO  AUGUSTO  MORAES  COELHO),  o  qual  determinou  a

habilitação da empresa (f. 245). 

11. Na sequência, houve a apresentação de recurso pela TERTA,

contra a habilitação da CFSC (f. 250-264). Em que pese ter sido dirigido ao Prefeito

Municipal, uma vez que se pretendia a reforma de decisão de sua lavra, o recurso

restou  analisado  pela  Comissão  de  Licitação,  que  não  o  acolheu,  mantendo  a

habilitação da CFSC. (f. 270-271).

12. Após a definição da habilitação dos licitantes, realizou-se nova

sessão de licitação,  em  4 de dezembro de 2009 (f.  300),  oportunidade em que

foram apresentadas as seguintes propostas financeiras:

Empresa Proposta – Valor Global Capital social à
época

CARDOSO FERNANDES SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA 

R$1.341.986,17 (f. 277-286) R$40.000,00

CONSTRUTORA TERTA LTDA. R$1.600.560,04 (f. 293-299) R$201.000.00

SERMA CONSTRUTORA R$1.793.191,96 (f. 287-292) R$1.500.000,00

13. Na mencionada sessão, a Comissão de Licitação constatou (i)

que  a  SERMA  havia  apresentado  valor  global  superior  ao  limite  máximo

estabelecido no edital; e (ii) que as empresas TERTA e CFSC teriam apresentado

propostas  com  cálculos  errados.  Por  estes  motivos,  os  3  licitantes  foram

desclassificados, tendo sido aberto novo prazo para apresentação de propostas, na

forma do questionável art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/1993. 
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14. Em razão disto, nova sessão de licitação foi realizada no dia 16

de  dezembro  de  2009 (f.  323),  tendo  as  licitantes  apresentado  as  seguintes

propostas:

Empresa Proposta – Valor Global Correspondência com as
propostas apresentada em

04.12.2009 - valores absolutos

CARDOSO FERNANDES SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA 

R$1.497.896,12 

(f. 309-312)

R$155.909,95 A MAIOR

CONSTRUTORA TERTA LTDA. R$1.789.323,94 

(f. 303-308)

R$188.763,90 A MAIOR

SERMA CONSTRUTORA R$1.649.106,25 

(f. 313-318)

R$144.085,71 a menor

15. Nesta sessão, a Comissão desclassificou as licitantes SERMA

e  TERTA.  Nos  termos  consignados  na  respectiva  ata,  “a  empresa  Construtora

Serma Ltda [teria] apresentou[ado] quantidade diferente da solicitada no anexo I do

Edital para os itens 12.9 e 15.1”, enquanto que  a “Construtora Terta Ltda [teria]

apresentou[ado] quantidade diferente do anexo I  do edital  para o item 9.2,  bem

como descrição incompleta no item 14.2.3 e descrição errada no item 15.3”. 

16. Com  isso,  somente  a  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA restou classificada.

17. Em  28 de dezembro de 2009, o então Prefeito  homologou o

certame  e  adjudicou seu  objeto  à  CFSC  LTDA  (f.  331-332),  obrigando-se  ao

pagamento  de  R$  1.497.896,12 (cerca  de  83%  do  valor  total  de  investimento

previsto no contrato de repasse) .

18. Após  o  depósito  de  caução,  no  valor  de  R$  74.894,81,  por

Marilu Cardoso de Araújo, em 03.02.2010 (f. 336), o  contrato administrativo restou

assinado, com prazo de 6 meses para a finalização das obras (f. 337-342).

19. Em que pese o prazo de 6 meses para a entrega das obras, tal

prazo foi prorrogado pela Prefeitura Municipal de Guanambi em seis oportunidades

(f. 374, 381, 392, 418, 443 e 447), passando a prever, como limite para a finalização
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das obras, a data de 31.12.2013. Tais prorrogações, notabilizadas pela inexistência

de motivação idônea, caracterizaram violação das cláusulas 5.1 e 5.2 do edital.

20. Em 23.05.2012 restou publicado no Diário Oficial do Município

aditivo  com a majoração do valor  do contrato em    R$ 190.346,47,  resultando no

reajustamento  do  valor  global  para  R$ 1.688.242,59  (um milhão,  seiscentos  e

oitenta  e  oito  mil,  duzentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  cinquenta  e  nove

centavos) – f. 436-437. Também restaram inobservadas regras expressas do edital

e do contrato, que interditavam a possibilidade de aditivo quanto ao valor.

21. Cumpre observar que, com tal aditivo, o contrato firmado com a

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA superou  os  valores

das  propostas  apresentadas  pela  CONSTRUTORA  TERTA,  na  sessão  de

04.12.2009  (R$1.600.560,04  -  f.  293-299),  e  pela  SERMA CONSTRUTORA,  na

sessão de 16.12.2009 (R$1.649.106,25 - f. 313-318).

- EVIDÊNCIAS DE QUE A CFSC LTDA. É UMA EMPRESA DE FACHADA 

- DAS OUTRAS CONTRATAÇÕES FIRMADAS COM O MUNICÍPIO.

22. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apurou que a CARDOSO

FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA.  consiste  em uma  empresa  de

fachada,  constituída por  laranjas,  com o  objetivo  precípuo de prestar  serviços  à

Prefeitura Municipal de Guanambi/BA. 

23. Em que pese a mencionada ação circunscrever-se às ilicitudes

havidas  no  bojo  da  Concorrência  nº  007/2009,  torna-se  oportuno  assentar  as

premissas que autorizam concluir-se que se trata de empresa de fachada. Vejamos.

CONSTITUIÇÃO  DA  EMPRESA  -  COMPOSIÇÃO  SOCIETÁRIA  E

ESCOLHA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO - PARENTESCO COM O ENTÃO

VICE-PREFEITO CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA.
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24. Registra-se que a atividade empresarial iniciou-se sob a forma

de  empresa  individual  (MARILU  CARDOSO  DE  ARAÚJO  –  CNPJ  nº

10.629.148/0001-43), em 06.02.2009, com capital de R$ 20.000,00 (f. 87).

25. Somente em  25.08.2009,  dois dias antes da deflagração dos

expedientes  administrativos  que  resultariam  na  Concorrência  nº  007/2009,  a

empresária  individual  requereu sua transformação em sociedade limitada,  com a

inclusão no quadro societário de CÉLIO FERNANDES SANTANA - companheiro

de MARILU CARDOSO DE ARAÚJO e  primo do então Vice-Prefeito,  CHARLES

FERNANDES SILVEIRA SANTANA. 

26. Constituiu-se,  assim,  a  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA, com capital social de R$ 40.000,00 (f. 88-91), e cujo objeto

econômico consistia na “construção de edifícios, obras de urbanização, ruas, praças

e  calçadas,  obras  de  terraplenagem,  serviços  de  pintura  de  edifícios,  serviços

especializados para a construção civil”.

27. Considerando que a empresa foi constituída com a finalidade

precípua de prestar serviços para a Prefeitura Municipal de Guanambi, e tendo em

vista  que a Lei  de Licitações torna obrigatória  a  contratação de um responsável

técnico pelas obras, a CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA

procedeu à estratégica contratação do arquiteto  GILBERTO ÁLVARO PORTELLA

BACELAR,  casado  com a irmã do  então  Vice-Prefeito  CHARLES FERNANDES

SILVEIRA SANTANA, em 24.09.2009 (f. 95).

28. Além de ser empregado da CFSC LTDA, GILBERTO funcionou

como representante desta empresa durante toda a Concorrência nº 007/2009, bem

como nos demais procedimentos licitatórios de Guanambi nos quais a empresa se

sagrou vencedora (ou seja, todos de que participou).

29. Perceptível o aparelhamento da mencionada empresa para o

desvio de recursos públicos, inclusive federais, do Município de Guanambi.

30. Não por outra razão, MARILU CARDOSO DE ARAÚJO não se

reconhece como empresária, qualificando-se como “do lar” no cartão de autógrafo

que firmara perante o Tabelionato de Notas de Guanambi em 10.02.2009.

Procuradoria da República em Guanambi
Rua Gustavo Bezerra, nº 243, Centro - CEP 46430-000 – Guanambi/BA. Fone: (77)3451-8300 – Fax: (77)3451-8308

8/51



31. E  mais:  em  depoimento  prestado  nesta  Procuradoria  da

República  em 19.09.20144 (cd-rom anexo), além de consignar  que seu esposo,

CÉLIO FERNANDES, era mestre-de-obras, a ré MARILU CARDOSO DE ARAÚJO

admitiu  expressamente  que  a  empresa  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA foi  constituída com a finalidade de participar  de licitação

voltada à construção de casas populares em Guanambi. Vejamos:

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: “Quando foi
que a empresa foi constituída?” (5´53´´)

MARILU  CARDOSO  DE ARAÚJO:  “Eu  não  me  lembro.  Foi
quando teve uma licitação dumas casinha aqui em Guanambi”
(…) “A gente fez aquelas 100 casinha, aí depois pegou a dos
colégios” (5'56'').

32. Verifica-se de tal depoimento que os sócios da CFSC LTDA.

nada  mais  eram que  laranjas  da  mencionada  empresa,  não  tendo  nenhum

papel na definição dos destinos da atividade empresarial. Torna-se necessário

transcrever  trechos  da  declaração  prestada  pela  ré  MARILU  a  esse  respeito,

especialmente  após  registrar  os  supostos  prejuízos  que  teriam  decorrido  da

sociedade empresarial:

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: “E qual era o
papel que a senhora exercia nessa empresa?” (2´48´´)
MARILU  CARDOSO  DE  ARAÚJO:  “Assim,  eu  assinava  os
documentos (inaudível) da empresa” 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: “E quem foi
que ganhou com isso, nessa história toda? Nesse contrato, que
foi mais de 200 mil que a empresa recebeu, quem a senhora
acha que ganhou com isso?” (54´30´´)
MARILU CARDOSO DE ARAÚJO: “(risos). Eu não sei... eu não
sei.  Tem alguém que  ganha  né,  mas  quem? Não  posso
não...  deixa pra lá. Eu saí perdendo então não vou acusar
ninguém não.

4 Depoimento prestado no bojo do  no bojo do Inquérito Civil nº 1.14.009.000033/2012-71, que apura a existência
de ilicitudes na Tomada de Preços nº 025/2011 e na execução do respectivo contrato, firmado com a CFSC .
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DA  AUSÊNCIA  DE  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA E  DA  INCAPACIDADE

FINANCEIRA DA  EMPRESA  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA.

33. A  inscrição  da    CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA   no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) -

requisito de qualificação técnica -   ocorreu somente em 21 de outubro de 2009, ou

seja, DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL da Concorrência nº 007/2009.

34. A ausência de expertise da empresa era evidente. 

35. Em que  pese  a  obrigatoriedade  de  registro  e  inscrição  das

empresas de construção civil junto ao CREA5, o fato é que a empresa em tela, que

diz  ter  iniciado  suas  atividades  empresariais  em  06.02.2009,  funcionou

irregularmente no período de 06.02.2009 a 20.10.2009.

36. Registra-se,  ainda,  que  a  CFSC  LTDA,  embora  tenha  se

prestado  a  realizar  obras  de  terraplenagem e  pavimentação  asfáltica,  não  tinha

capacidade  operacional  para  tanto  e  não  possuía  nenhum  dos  equipamentos

indicados  no  procedimento  licitatório  como  indispensáveis  à  consecução  de  tais

atividades (motoniveladoras, caminhões, tratores etc).

37. Quanto à questão econômica, certo é que a Lei nº 8.666/1993

preocupa-se com a “demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas

aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato” (art.

31, § 1º).

38. Para  além  das  falhas  na  verificação  da  documentação

apresentada pela empresa no certame – o que será enfrentado mais abaixo -, o fato

é que há claras evidências de que se trata de empresa de fachada.

39. Observa-se,  de  início,  que  a  sede  da  empresa  é  de  todo

incompatível com o volume de recursos envolvido nos serviços de construção

5Lei nº 6.839/1980. Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas
encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profis-
sões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.
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civil  adjudicados no bojo da Concorrência nº 007/2009,  como se vê da seguinte

fotografia6:

40. Nota-se  que  não  há  quaisquer  sinais  exteriores  que

permitam identificar tratar-se da sede de empresa que lida com a construção

de vultuosas obras públicas no Município de Guanambi. Tal endereço coincide

com o  endereço  residencial  dos  sócios,  casados  entre  si,  mas  sequer  constitui

propriedade de qualquer deles ou da sociedade empresarial ali sediada.

41. Lembra-se,  por  oportuno,  que,  ao  longo  dos  anos,  a

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA recebeu o montante

líquido de  R$  2.213.294,89  (dois  milhões,  duzentos  e  treze  mil,  duzentos  e

noventa  e  quadro  reais  e  oitenta  e  nove  centavos),  pagos  pela  Prefeitura

Municipal  de  Guanambi por  ocasião  de  diversas  contratações,  dentre  elas  as

decorrentes  da  Concorrência  nº  007/2009  (vide  levantamento  realizado  pelo

TCM/BA).

42. Não  obstante,  desde  sua  constituição,  a  sociedade

empresarial não amealhou nenhum bem,  salvo um veículo Ford KA, 2010/2011,

adquirido  em  18.11.2010,  mediante  financiamento  bancário,  atualmente  com

gravame (vide demonstrativo apresentado pelo DETRAN).

43. Certo é que a Prefeitura Municipal de Guanambi, já na gestão

de CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA, realizou a doação de imóvel para

a CARDOSO FERNANDES SANTANA, avaliado em R$41.000,00 (valor superior ao

capital social da empresa). Todavia, tal imóvel retornou ao patrimônio do Município,

em razão da não efetivação da construção no prazo de 2 anos.

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER EMPREGADOS REGISTRADOS DESDE A

CONSTITUIÇÃO  DA  CFSC  LTDA.  ATÉ  A  DATA  DA  ASSINATURA  DO

CONTRATO ADVINDO DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2009.

6Imagem omitida da peça.
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44. Em consulta  ao  banco  de  dados  RAIS  (Relação  Anual  de

Informações Sociais)7, do Ministério do Trabalho e Emprego, verifica-se que até a

data  da  adjudicação  do  objeto  da  Concorrência  nº  007/2009  (28.12.2009),  a

CARDOSO  FERNANDES  SANTANA  CONSTRUÇÕES  LTDA  não  possuía

qualquer empregado registrado em seus quadros  .

45. Mesmo considerando as contratações realizadas pela empresa

no ano de 2010, era este o quadro de pessoal da CFCS LTDA no dia 4 de agosto de

2010, isto é, no momento do término do prazo de 6 meses inicialmente previsto no

contrato, assinado em 03.02.2010:

Ocupação (código CBO8) Quantidade de empregados até 04.08.2010

Pedreiro (715210) 12

Ajudante de Obras (717020) 11

Pintor a pincel e rolo (723310) 3

Vigilante (517330) 1

Supervisor Administrativo (410105) 1

Total de empregados registrados 28

46. Com tal  quadro de pessoal,  não causa espanto que tenham

ocorrido  sucessivas  prorrogações  de  prazo  para  a  conclusão  das  obras,  com

prejuízos  incalculáveis  para  a  população  que  seria  beneficiada.  Lembra-se,  no

ponto, que o que estava em jogo era o direito social à moradia (CF, art. 6º), sendo

imperiosa a reparação dos danos morais coletivos ocorridos na espécie.

47. É  impossível,  outrossim,  que  com  a  força  de  trabalho

exclusivamente desses 28 trabalhadores (rectius: 26 trabalhadores, uma vez que o

vigilante e o supervisor não laboravam nas obras), a empresa conseguisse lidar com

todas as frentes de trabalho previstas para a construção das 100 casas e para a

pavimentação asfáltica. 

48. Relembra-se  que  especificações  técnicas  constantes  do

procedimento  licitatório  referem-se  ao  seguinte:  locação  da  obra;  fundações;
7A RAIS é  um instrumento  de  coleta  de  dados  criado  pelo  governo  em 1975  para   controlar  as  atividade
trabalhistas de empresas de todo o pais;  atualmente,  é  uma das principais  fontes de  informações sobre o
mercado de trabalho formal brasileiro.
8CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Consulta em  <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/>
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paredes; revestimento;  cobertura;  esquadrias metálicas;  pisos;  soleiras e peitoris;

pinturas;  instalações  elétricas;  instalações  hidrossanitárias;  terraplanagem  e

movimentação de terra;  pavimentação asfáltica;  meio-fio  de concreto;  agregados,

calçada; e limpeza da obra (f. 3-13 do Anexo I).

49. E  nem  se  diga  que  havia  empregados  terceirizados  ou

subcontratação,  porquanto  tais  alternativas  encontravam-se  interditadas  por

cláusulas do edital e do próprio contrato administrativo, in verbis:

Edital. 2.3. Todos os funcionários contratados pela empresa vencedora
deverão  estar  devidamente  registrados  de  acordo  com  as  leis
trabalhistas com a utilização de EPI, sendo este procedimento sujeito a
fiscalização.

Contrato Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica estabelecida
que a CONTRATADA não poderá sub-contratar, no todo ou em parte, o
serviço objeto deste Contrato.

50. Ora, se todos os funcionários contratados pela CFSC deviam

estar registrados de acordo com as leis trabalhistas e se a subcontratação estava

expressamente vedada, conclui-se que  ou as obras foram tocadas pelo minguado

quadro de pessoal da empresa (o que não parece crível) ou a empresa se valeu de

trabalhadores contratados  irregularmente  ou  mesmo de  mão de obra  de  outrem

(pública ou privada) para a consecução das obras, com o beneplácito - culpa grave,

quando não dolo - dos agentes públicos municipais, o Prefeito incluído.

51. Mas não é só. Conforme será demonstrado mais abaixo,  no

mesmo período da execução do contrato administrativo advindo da Concorrência nº

007/2009,  a  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA  CONSTRUÇÕES  LTDA.  se

comprometeu  a  realizar  outras  obras  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Guanambi,

decorrentes das inúmeras licitações em que esta empresa se sagrou vencedora.

CARDOSO  FERNANDES  SANTANA  CONSTRUÇÕES  LTDA:  EMPRESA

QUE, DURANTE TODA SUA EXISTÊNCIA,  SÓ PRESTOU SERVIÇOS A

DUAS PESSOAS JURÍDICAS NO ESTADO DA BAHIA.
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52. É cediço que nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem a

competente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a ser emitida na forma

preconizada pela Resolução nº 1.025/2009, do Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

53. Pois bem. Nos termos do ofício nº 301/2015, requisitou-se ao

CREA/BA a apresentação da relação de todas as Anotações de Responsabilidade

Técnicas  (ARTs)  vinculadas  à  sociedade  empresarial  CARDOSO  FERNANDES

SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA., desde o início de suas atividade empresariais.

54. A  resposta  do  CREA/BA  permite  concluir  que,  ao  menos

regularmente,  a  CFSC  LTDA.  foi  contratada  por  apenas  2  (duas)  pessoas

jurídicas diferentes desde o início de suas atividades, a saber:

(i)  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

GUANAMBI

Gestões de NILO AUGUSTO MORAES

COELHO e de CHARLES FERNANDES

SILVEIRA SANTANA

(ii) SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA.

(SANAVE)

Sociedade  empresarial  em  que  figura

como sócio NILO AUGUSTO MORAES

COELHO

55. Tais  informações  foram  confirmadas  pelo  Conselho  de

Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), como se vê dos documentos anexos.

56. No ponto, observa-se que também o TCM/BA informou que a

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA. não contratou com

nenhum outro município baiano além de Guanambi. 

57. E  mais:  não  se  tem  notícia  de  qualquer  procedimento

licitatório no Município de Guanambi que tenha contado com a participação da

CFSC LTDA e que esta não tenha vencido. 

58. É o que se verifica da análise do ofício nº 68/2015, oriundo da

Prefeitura  Municipal,  por  meio  do  qual,  em atendimento  a  requisição  ministerial,

foram encaminhadas  cópias  das  licitações  que  contaram com a  participação  da

CFSC LTDA. Em todas, a mencionada empresa se sagrou vencedora.

Procuradoria da República em Guanambi
Rua Gustavo Bezerra, nº 243, Centro - CEP 46430-000 – Guanambi/BA. Fone: (77)3451-8300 – Fax: (77)3451-8308

14/51



59. Tais  evidências  somente  reforçam  a  afirmação  de  MARILU

CARDOSO DE CASTRO,  sócia  da  CFSC LTDA.,  de  que  a  empresa  teria  sido

constituída com o propósito de participar da licitação das obras das casas populares

no Município de Guanambi. 

60. Rememorando  tal  depoimento,  é  oportuno  mencionar  que,

segundo MARILU, mesmo com o recebimento dos vultuosos valores pagos pela

Prefeitura, os sócios não ficavam com qualquer quantia, e que a empresa registrava

prejuízos. Segundo a ré MARILU, ela e seu marido contaram com a ajuda de pessoa

não  identificada,  que  teria  contratado  CÉLIO  FERNANDES  com  o  objetivo  de

constituir  fonte  de  renda  que  pudesse  fazer  face  aos  prejuízos  supostamente

suportados pela empresa (cd-rom anexo - 23'01”).  

61. Acrescenta-se, por fim, um outro ponto que chamou a atenção.

É praxe que os Municípios concedam Alvará de Localização e Funcionamento para

que uma determinada atividade seja exercida em determinado local. No caso da

CFSC LTDA. o Alvará da Prefeitura Municipal data de 12.11.2009 (f. 97), ou seja,

somente  foi  viabilizado  no  curso  do  procedimento  licitatório  requestado

(Concorrência nº 007/2009), o que confirma as evidências de que a constituição da

empresa tinha em mira a participação em licitações da Prefeitura de Guanambi.

Antes da concorrência nº  007/2009,  a  atividade empresarial  da  CFSC beirava  a

inexistência.

CONCLUSÕES ARTICULADAS:

62. Desde o início de suas atividades empresariais, enquanto

sociedade  limitada  (25.08.2009),  até  o  presente  momento,  a  CARDOSO

FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA.:

→  tem  seu  quadro  societário  composto  por  MARILU

CARDOSO  DE  ARAÚJO  (“do  lar”)  e  por  seu  companheiro,

CÉLIO FERNANDES SANTANA (“mestre de obras”), parente

do  então  Vice-Prefeito  CHARLES  FERNANDES  SILVEIRA

SANTANA;
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→ tem capital social correspondente a R$40.000,00;

→  possui  sede  incompatível  com  o  volume  de  recursos

recebidos dos cofres públicos do Município de Guanambi ao

longo dos anos (mais de 2 milhões de reais), em imóvel que

sequer é de propriedade da empresa ou de seus sócios;

→ não possui qualquer bem, com exceção de um veículo Ford

KA, ano 2010, adquirido mediante financiamento bancário;

→ não firmou contratos com qualquer outro município baiano, a

não ser com o Município de Guanambi, nas gestões de NILO

AUGUSTO  MORAES  COELHO  e  CHARLES  FERNANDES

SILVEIRA SANTANA (cf. TCM/BA e CREA/BA);

→ venceu todas as licitações de que participou no Município de

Guanambi;

→  no  âmbito  privado,  somente  foi  contratada  pela  SA

NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA. (SANAVE), de propriedade

de  NILO  AUGUSTO  MORAES  COELHO  (cf.  CREA/BA  e

CAU/BA).

63. Em  que  pese  a  sociedade  empresarial  CFSC  LTDA  ter

decorrido de transformação da empresa individual MARILU CARDOSO DE ARAÚJO

(esta, constituída em fevereiro de 2009), o fato é que  somente na iminência de

publicação do edital da Concorrência nº 007/2009, ocorrida em 09.10.2009, a

empresa diligenciou: 

→ a contratação de responsável técnico para a realização das

obras  de  construção  civil,  qual  seja  GILBERTO  ÁLVARO

PORTELLA  BACELAR,  casado  com  a  irmã  do  então  Vice-

Prefeito  CHARLES  FERNANDES  SILVEIRA  SANTANA.  Tal

indivíduo restou contratado em 24.09.2009,  ou seja,  15 dias

antes da publicação do edital da licitação ora questionada. 
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64. Ao  tempo  da  publicação  do  edital  da  Concorrência  nº

007/2009,  ou  seja,  em  09.10.2009,  a  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA.:

→ não era inscrita junto ao CREA, o que somente ocorreu em

21 de outubro de 2009;

→ não  possuía  qualquer  empregado  registrado  em  seus

quadros, conforme demonstra a consulta realizada no banco de

dados do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS). Aliás, tal

situação  perdurou  até  a  data  da  adjudicação  do  objeto  da

Concorrência  nº  007/2009  (28.12.2009),  só  tendo  havido  a

contratação de empregados no ano de 2010;

→  não  tinha  Alvará  de  Localização  e  Funcionamento  da

Prefeitura Municipal, o qual somente foi obtido em  12.11.2009.

65. As flagrantes evidências de se tratar de empresa de fachada

não  constituíram  óbice  para  que  a  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA. fosse contratada pela Prefeitura Municipal de Guanambi em

todas as oportunidades em que se dispôs a participar de uma licitação, como se vê

do quadro abaixo:

LICITAÇÃO OBJETO VALOR  (sem
eventuais
aditivos)

PERÍODO DO
CONTRATO (sem

os aditivos)

Tomada de Preços
nº 053/2009

Contratação  de  empresa  para  a
construção  da  sede  do  LACEN  –
Laboratório Central – Unidade Regional
de Guanambi.

R$239.014,33
17.11.2009 a
17.05.2010

Tomada de Preços
nº 057/2009

Contratação  de  empresa  para
construção  de  1  ponte  localizada  na
estrada  “Vila  de  Ceraíma/Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia”.

R$104.184,12
09.11.2009 a
09.02.2010

Tomada de Preços
nº 066/2009

Construção do Pavilhão III  no Colégio
Municipal  Rômulo Almeida (material  e
mão de obra).

R$335.363,87
25.01.2010 a
25.05.2010

Concorrência nº
007/2009

Contratação  de  mão  de  obra
objetivando  a  execução  de  ações

R$1.497.986, 12 03.02.2010 a
04.08.2010
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relativas  ao  FNHIS  -  Habitação  de
Interesse Social, na construção de 100
(cem) casas  populares,  inclusive  com
pavimentação  asfáltica,  no  município
de Guanambi. 

Tomada de Preços
n. 027/2010

Contratação de empresa, com material
e mão de obra,   para construção da
praça  localizada  na  esquina  da  Av.
Petrônio  Portela  com Av.  Gov.  Waldir
Pires, no Bairro Alvorada, em frente ao
Complexo Policial de Guanambi. 

R$110.561,60 
11.05.2010 a
11.11.2010

Carta Convite n.
051/2010

Contratação  de  serviços  de  plotagem
de  mapas  e  projetos  da  Prefeitura
Municipal de Guanambi nos tamanhos:
A0, A1, A2, A3, A4, monocromáticos e
coloridos. 

R$10.708,20
16.07.2010  a

16.07.2011

Carta Convite n.
051/2010 A

Contratação  de  serviços  de  plotagem
de  mapas  e  projetos  da  Prefeitura
Municipal de Guanambi nos tamanhos:
A0, A1, A2, A3, A4, monocromáticos e
coloridos. 

R$1.189,90
16.07.2010   a

16.07.2011

Tomada de Preços
n. 046/2010

Contratação de empresa com material
e mão de obra, destinado à construção
de praça em frente ao CETEP.

R$533.715,95 
23.07.2010 a
23.07.2011

66. Outrossim,  a  CFSC LTDA,  após apresentar  proposta  de  R$

882.580,37,  adjudicou o  objeto da  Tomada de Preços nº  002/2010,  que visava

contratar  empresa para a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Ocorre que o respectivo  contrato  administrativo  não chegou a  ser  assinado,  em

razão de pedido de desistência formulado em 22 de março de 2010, em razão

tanto  da  “falta  de  pessoal  técnico  (pedreiros  e  ajudantes)  para  dar  início  na

construção da Unidade de Pronto Atendimento” quanto da “dificuldade financeira em

efetivar a caução determinada no Edital” (anexo).

67. Mas a predileção dos gestores municipais de Guanambi pela

contratação da empresa em tela  não termina por  aí.  Antes da transformação da

empresa individual em sociedade limitada, a MARILÚ CARDOSO DE ARAÚJO – ME

venceu duas licitações, a saber:

LICITAÇÃO OBJETO VALOR
PERÍODO DO
CONTRATO 

Carta-Convite nº
013/2009

Contratação  de  empresa  para  a
execução  de  reforma  no  Colégio
Castro Alves, no Distrito de Mutans,

R$12.000,00 12.02.2009 a
14.03.2009
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em Guanambi

Carta-Convite nº
072/2009

Contratação  de  empresa  para
construção e demolição de casas e
muros,  além  da  adequação  de
residências  para  remanejamento  de
famílias,  visando a desobstrução da
Avenida  Mato  Grosso  do  Sul,  no
bairro Brasília.

R$146.080,94
04.05.2009 a
04.11.2009

68. Quanto à contratação no bojo do Convite nº 013/2009, verifica-

se  que a entrega do convite à empresa individual MARILU CARDOSO DE ARAÚJO

ME ocorreu no dia 04.02.2009,  antes, portanto, de sua constituição enquanto tal

(06.02.2009), o que será objeto de ação própria.

69. Pois bem. Observa-se que os períodos de execução de quase

todos os contratos administrativos indicados acima encontram-se compreendidos no

prazo consignado para a conclusão das obras da Concorrência nº 007/2009. 

70. Ora,  se o quadro de pessoal  era flagrantemente insuficiente

para fazer face à construção das 100 casas populares e à pavimentação asfáltica, o

que  dizer  da  existência  de  outras  obras  adjudicadas  pela  CFSC LTDA.  para  o

mesmo período?

71. Relembra-se, no ponto, que a própria CFSC LTDA. solicitou a

desistência de licitação (TP nº 002/2010), em 22.03.2010, justamente pela ausência

de pessoal técnico suficiente.

72. Acrescenta-se  que  também  os  serviços  privados  prestados

pela CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA. foram realizados

no  período  compreendido  no  prazo  para  a  execução  do  contrato  oriundo  da

Concorrência nº 007/2009.

73. É o que se vê da Anotação de Resonsabilidade Técnica (ART)

nº 16376-000149, concernente à execução de obras para a S.A. NACIONAL DE

VEÍCULOS LTDA (SANAVE), com previsão de início para 15.05.2010 e de término

para 14.09.2010, e com custo de R$ 351.234,71. 
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ILICITUDES HAVIDAS NA CONCORRÊNCIA Nº 007/2009

74. Retornando ao procedimento licitatório nº 007/2009, verifica-se,

que  a CFSC LTDA. foi a única empresa sediada no Município de Guanambi a se

interessar em participar do certame. Vejamos a relação das nove empresas que

adquiriram o edital (f. 201):

Empresa CNPJ Domicílio

MFP CONSTRUTORA LTDA. 07.354.356/0001-72 Simões Filho/BA

ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA. 13.558.309/0001-43 São Paulo/SP

CONSTRUTORA TERTA LTDA. 07.143.740/0001-26 Feira de Santana/BA

CONSTREL  CONSTRUÇÃO  TERRAPLANAGEM  E

PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

05.636.937/0001-71 Cocos/BA

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES

LTDA (MARILU CARDOSO DE ARAÚJO) 

10.629.148/0001-43 Guanambi/BA

SERMA CONSTRUTORA 08.537.238/0001-62 Rio Pardo de

Minas/MG

GEMAC CONSTRUÇÕES LTDA. - Atualmente, “Minas

Poços”

09.511.840/0001-93 Espinosa/MG

PONTAL NORTE CONSTRUTORA LTDA. 10.563.733/0001-98 Espinosa/MG

CONSTRUTORA E SERVIÇOS BOM JARDIM LTDA. 10.544.471/0001-14 Brumado/BA

75. Cumpre informar, por oportuno, que no período de 09.10.2009

a 13.11.2009  (ou  seja,  desde a  publicação do  edital  da  licitação até  a  data  da

primeira sessão da Concorrência nº 007/09), o Município de Guanambi sediava

nada  menos  que  26 empresas  do  ramo  da  construção  civil,  consoante

informação prestada pelo CREA/BA.

76. Vejamos o modus operandi dos atos de improbidade que bem

caracterizaram a contratação da CFSC LTDA:

77. Em  razão  do  valor  previsto  para  a  obra  e  das  amarras

decorrentes do contrato de repasse firmado com o Ministério das Cidades, o Prefeito
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Municipal,  NILO  AUGUSTO  MORAES  COELHO  não  pôde  se  desvencilhar  da

modalidade concorrência.

78. Embora  fosse  inevitável  a  demonstração  de  interesse  por

outras  empresas  do  ramo  da  construção  civil,  curiosamente  nenhuma  empresa

sediada em Guanambi se prestou a concorrer no certame licitatório,  haja vista o

firme propósito de que a CFSC LTDA. não tivesse concorrência local.

79. O fato é que das 9 (nove) empresas que adquiriram o edital,

somente  3  (três)  apresentaram  proposta  na  sessão  de  licitação  ocorrida  em

13.11.2009,  quais  sejam a  SERMA CONSTRUTORA LTDA.,  a  CONSTRUTORA

TERTA LTDA. e, obviamente, a CFSC LTDA (CARDOSO FERNANDES SANTANA

CONSTRUÇÕES LTDA).

80. A  partir  daí,  desenvolveu-se  um  procedimento  licitatório

aparentemente conturbado,  mas,  em verdade,  meticulosamente planejado com a

finalidade de que a CFSC LTDA se sagrasse vencedora – o que, de resto, ocorreu

em todas as outras licitações de que participou.

81. Conforme será demonstrado pelo  Parquet Federal,  episódios

como a inabilitação da CFSC LTDA na sessão de licitação do dia  13.11.2009 –

posteriormente revertida em sede recursal pelo próprio Prefeito –, e a exigência da

prestação de caução como condição para a celebração do contrato administrativo

com  tal  empresa  –  garantia  esta  devolvida  antes  da  conclusão  das  obras  -,

consistiram, em verdade, em mecanismos utilizados para dar aparência de licitude

àquilo  que  não  consistiu  em outra  coisa  senão  na  contratação  de  empresa  de

fachada com o objetivo de desviar recursos públicos, em proveito dela. Vejamos.

AUSÊNCIA  DE  PROJETO  BÁSICO  ENQUANTO  CAUSADOR  DOS

ADITIVOS CONTRATUAIS QUE SOBREVIERAM (VALOR E PRAZO).

82. Consoante o edital,  a empresa vencedora seria “responsável

pelo  fornecimento  de  material  e  pela  mão  de  obra,  conforme  planilhas  de

especificações técnicas e projeto em anexo”.
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83. Em que pese a  menção a “projeto  em anexo”,  o  exame da

documentação  revela  que  NÃO  HOUVE  PROJETO  BÁSICO,  ao  menos  nos

termos  preconizados  pelo  art.  6º,  inciso  IX,  e  7º,  §  2º,  inciso  I,  da  Lei  nº

8.666/1993, in verbis: 

Art.  7o  As  licitações  para  a  execução  de  obras  e  para  a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em
particular, à seguinte seqüência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.

§  1o   A  execução  de  cada  etapa  será  obrigatoriamente
precedida  da  conclusão  e  aprovação,  pela  autoridade
competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores,  à
exceção  do projeto  executivo,  o  qual  poderá  ser  desenvolvido
concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde
que também autorizado pela Administração.

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando: 
I  -  houver  projeto  básico  aprovado  pela  autoridade
competente e  disponível  para  exame  dos  interessados  em
participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem
a composição de todos os seus custos unitários; (…)

§ 6o  A infringência do disposto    neste artigo   implica a nulidade
dos atos ou contratos realizados   e a responsabilidade de quem
lhes tenha dado causa.

84. O que houve foi a mera reprodução do memorial descritivo de

obras apresentado quando da solicitação de deflagração do procedimento licitatório

(vide f.  3-13 e  40-49 do Anexo I). Tal documento poderia, no máximo, ser tomado

como  um  estudo  técnico  preliminar,  podendo  subsidiar  a  elaboração  do  projeto

básico  -  inexistente  no  caso,  em que  pese  as  elevadas  quantias  envolvidas  na

licitação.

85. No ponto, consignando a imprescindibilidade do Projeto Básico

para a correção do procedimento licitatório e da contratação em si, veja-se o que diz

o Tribunal de Contas da União (TCU), no manual “Obras Públicas”:

O  projeto  básico  é  o  elemento  mais  importante  na
execução  de  obra  pública.  Falhas  em  sua  definição  ou
constituição  podem  dificultar  a  obtenção  do  resultado
almejado  pela  Administração.  O  projeto  básico  deve  ser
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elaborado  anteriormente  à  licitação  e  receber  a  aprovação
formal  da  autoridade competente.  Ele  deve abranger  toda a
obra  e  possuir  os  requisitos  estabelecidos  pela  Lei  das
Licitações:
•• possuir os elementos necessários e suficientes para definir e
caracterizar o objeto a ser contratado;
•• ter nível de precisão adequado;
•• ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento;
•• possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos executivos e do prazo de execução.

86. No  caso  dos  autos,  a  ausência  do  projeto  básico  trouxe

inevitáveis reflexos ao procedimento licitatório e à própria execução do contrato, haja

vista  que  sua  correta  elaboração  certamente  evitaria  a  edição  de  6  (seis)

aditivos, por meio dos quais restaram operadas sucessivas prorrogações de

prazo. 

87. Em  razão  da  inexistência  do  mencionado  projeto,  o  edital

contemplou prazo evidentemente dissociado da realidade prática, uma vez que os 6

meses  inicialmente  previstos  para  a  conclusão  das  obras  acabaram  se

transformando,  após  os  inúmeros  aditivos,  em  longos  47  meses  (3  anos  e  11

meses);  isto  é,  o  prazo  para  conclusão  das  obras,  inicialmente  previsto  para

04.08.2010, foi reajustado, após 6 prorrogações sucessivas, para 31.12.2013, com

violação de todas as expectativas legítimas das famílias que teriam seu direito à

moradia atendido.

88. A  ausência  do  projeto  básico  também  violou  o  caráter

competitivo da licitação e importou em dano ao erário.  Fosse realizado o projeto

básico,  seguramente  não  se  faria  necessário  aditivar  o  contrato  administrativo,

majorando-o em R$ 190.346,47.

89. Extrai-se  do  parecer  jurídico  que  amparou  o  pleito  de

majoração do valor (f. 426-432) que “durante a vigência do contrato e execução das

obras  pactuadas,  constatou-se  a  necessidade  de  complementação  da  obra

acrescendo  PASSEIOS,  INSTALAÇÕES  DE  TANQUINHO  e  CAIXAS  DE
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GORDURAS e outras solicitações de ordem técnica da fiscalização do convenente,

considerando a necessidade social de execução dos serviços” (sic).

90. Analisando  a  “planilha  de  complementação  de  serviço”

utilizada  para  fundamentar  o  aditivo  contratual  (f.  423-425),  nota-se  que  houve

alterações tanto QUANTITATIVAS, de gastos já previstos no contrato administrativo,

quanto QUALITATIVAS, com a inclusão de novos gastos, como se vê das tabelas

abaixo:

ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS Quantidade
Acrescida

Valor

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 155,13m³ R$ 20.466,30

ATERRO COMPACTADO 300,50m³ R$ 10.784,95

CONTRA PISO DE CONCRETO ESPESSURA 5 CM 160 m² R$ 1.707,20

PISO  CIMENTADO  COM  JUNTA  DE  DILATAÇÃO  EM
QUADROS DE 1X1 METROS.

29,50 m² R$ 400,61

TOTAL R$ 33.359,06

ACRÉSCIMOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Valor

CINTA DE AMARRAÇÃO (ARGAMASSA) – 2 sub-itens R$ 3.814,95

CINTA DE AMARRAÇÃO (BLOCOS DE CONCRETO) – 3 sub-itens R$ 47.831,62

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12MPA) R$ 53.193,17

VENTILAÇÃO DE ESGOTO – 5 sub-itens R$ 42.198,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CABO COBRE NU 6 MM R$ 6.560,40

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4 MM R$ 3.389,28

TOTAL R$ 156.987,42

91. Em 23.05.2012 restou publicado no Diário Oficial do Município

o mencionado aditivo contratual, resultando no reajustamento do valor global para

R$  1.688.242,59  (um  milhão,  seiscentos  e  oitenta  e  oito  mil,  duzentos  e

quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) – f. 436-437, em flagrante

inobservância aos itens 2.7 e 6.1 do edital do certame, in verbis:

2.7. (…)  Em hipótese nenhuma será realizado aditivo de quantitativos ao
contrato ou a inclusão de novos itens.  (…)

6.1. Em hipótese alguma será realizado Aditivo de Valor.
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92. Lembra-se, no ponto, que,  com tal aditivo, o contrato firmado

com  a  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA CONSTRUÇÕES  LTDA superou  os

valores das propostas apresentadas pela CONSTRUTORA TERTA, na sessão de

04.12.2009  (R$1.600.560,04  -  f.  293-299),  e  pela  SERMA CONSTRUTORA,  na

sessão de 16.12.2009 (R$1.649.106,25 - f. 313-318).

93. Nota-se que o dispêndio maior de recursos públicos decorreu

da ausência do adequado planejamento da licitação e das obras,  havendo claro

nexo  de  causalidade  entre  a  inexistência  do  Projeto  Básico  e  o  prejuízo

financeiro decorrente do aditivo contratual sob comento.

94. Mas os prejuízos decorrentes da ausência do projeto básico aí

não se encerram.

95. Isto  porque  o  próprio  Prefeito  visualizou  a  necessidade  de

lançar nova licitação, visando à “contratação de empresa, com material e mão de

obra, para a implantação do sistema de abastecimento de água e construção da

rede elétrica e de iluminação pública, localizados no Loteamento Beija Flor III, de

forma a atender as 100 (cem) casas populares construídas no local”. Trata-se da

Tomada  de  Preços  nº  005/2010,  que  empregou  recursos  oriundos  do  mesmo

contrato de repasse que amparou a Concorrência nº 007/2010, qual seja o de  nº

2649.0233259-39/2008, firmado entre o Município de Guanambi e o Ministério das

Cidades, por meio da CAIXA.

96. Verifica-se claramente que a ausência de projeto básico não

acarretou somente a violação do art. 7º da Lei nº 8.666/93 – o que já implicaria na

prática  de  ato  de  improbidade,  especialmente  diante  do  disposto  no  §6º  do

mencionado artigo9. Tal ausência foi além, implicando em prejuízos à coletividade

(pelas sucessivas prorrogações de prazo que poderiam ter sido evitados) e ao erário

(pelo desequilíbrio que causou no caráter competitivo do certame).

97. Não por outra, os Tribunais Regionais Federais tem consignado

a existência de atos de improbidade administrativa em casos tais, como se vê dos

seguintes precedentes:

9Lei nº 8.666/1993. Art. 7º. (…) § 6o  A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos 
atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
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RECURSO DE APELAÇÃO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PNATE.  PROGRAMA
NACIONAL  DE  APOIO  AO  TRANSPORTE  ESCOLAR.
IRREGULARIDADES  NO  PROCEDIMENTO  DE  LICITAÇÃO.
MITIGAÇÃO DA COMPETITIVIDADE.  IRREGULARIDADES NA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO AO ERÁRIO. DOSIMETRIA.
RAZOABILIDADE. (…)
6.  No caso concreto, todavia, o processo licitatório não foi
precedido  da  imperiosa  elaboração  de  um  projeto  básico,
inexistindo  indicativos  precisos  do  objeto  licitado  ou  da
metodologia  do  cálculo  utilizada  na  composição  do custo
global de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 
7. Neste sentido, conforme bem salientado pelo juiz sentenciante,
"a cópia do processo de licitação [..] revela que não foi elaborado
o projeto básico do serviço de transporte escolar. Nenhum estudo
foi  formalizado.    Justamente  essa  falta  de  projeto  básico
prejudicou deveras a feitura de uma proposta  adequada à
Administração.  De  fato,  por  exemplo,  as  distâncias  a  serem
percorridas pela empresa que prestaria os serviços de transporte
escolar são totalmente irreais, conforme Anexo I do Edital. Não se
indicou - ou nominou -  as vias e rotas a serem percorridas. O
campo "especificação"  do Anexo I  é genérico, tendo-se optado
por  palavras  equívocas  como  "estrada  de  chão"  e  "estrada
asfaltada" e, ainda por cima, com distâncias arredondadas, o que
é  virtualmente  impossível  diante  de  28  roteiros  previstos,  sem
sequer um trajeto que não termine em fração de quilômetro ou em
outro número que não seja 0 ou 5". (...)
12. A atuação deliberada e consciente com o fim de frustrar a
licitude de processo licitatório, a irregularidade na fiscalização e
cumprimento  do  contrato  e  a  liberação  de  verba  em
desconformidade  com  a  legislação  de  regência  configura  o
elemento  subjetivo  de  dolo  a  impor a  condenação  por
improbidade do agente público e dos terceiros beneficiários
(empresa vencedora do certame e seu sócio-gerente, primo
do prefeito). 
13. No que tange à dosimetria, as penas aplicadas mostram-se
abaixo  do  patamar  máximo,  não  se  podendo  falar  em
desproporcionalidade ou descomedimento da sanção. Apelação
desprovida.
(TRF5 -  AC  00001791120104058502,  Desembargador  Federal
José Maria Lucena, Primeira Turma, DJE – Data: 20.02.2015)

ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI  8429/92.
RECONHECIMENTO  PELO  STF.  APLICAÇÃO  DA  LIA  AOS
PREFEITOS. LICITAÇÃO. CARTA CONVITE. CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES  E  MONITORES.  AUSÊNCIA  DO  PROJETO
BÁSICO.  SUPERFATURAMENTO.  COMPROVAÇÃO.
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÕES
IMPROVIDAS. (…) 5. O cerne da presente controvérsia cinge-se
à verificação da existência de ato de improbidade administrativa
nas  condutas  dos  réus  consubstanciadas  em:  1)
superfaturamento do objeto da licitação; 2) ausência de projeto
básico no procedimento licitatório. 
6. De acordo com o Edital de Licitação, Convite n° 41/2006 (fls.
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26/29), o objetivo do certame englobava a capacitação de 130
profissionais de apoio da secretaria com 16 h/a; capacitação de
52 professores da educação infantil com 32 h/a; capacitação de
52 monitores do PETI com 32 h/a. 
7. A União alega que o valor cobrado pelo Instituto Mandacaru de
Desenvolvimento Sócio-Econômico foi bastante superior ao valor
de mercado, perfazendo o total de R$ 70.400,00 (setenta mil  e
quatrocentos reais), o que corresponde a R$ 880,00 (oitocentos e
oitenta reais) a hora aula. (...) 
13. A proposta apresentada pela Empresa Coonsult (fls. 803/809),
atuante no mesmo ramo que o Instituto réu, englobou os mesmos
serviços por este oferecidos, totalizando R$ 56.035,32 (cinquenta
e seis mil, trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), ou seja,
em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a menos do que foi
pago ao Instituto Mandacaru. 
14. A não apresentação do projeto básico (art. 7º, parágrafo 2º, I,
da Lei nº 8666/93), em que pese ser este de suma importância
para a transparência do processo licitatório, poderia até não ser
considerada  isoladamente  como  ato  de  improbidade
administrativa.  Todavia, no  presente  caso,  a  ausência  do
projeto básico facilitou o superfaturamento já analisado. Isto
porque, se o mesmo tivesse sido elaborado, os parâmetros
do objeto licitado estariam definidos de forma a não ensejar
qualquer  tipo  de  dúvida  acerca  da  execução  do  serviço
licitado. (…)
(TRF5 - AC 200883000192258, Desembargadora Federal Niliane
Meira Lima, Primeira Turma, DJE – Data: 29.05.2013)

DAS  FALHAS  QUANTO  À  EXIGÊNCIA  DE  REQUISITOS  DE

QUALIFICAÇÃO   TÉCNICA DAS  LICITANTES:  ARTIFÍCIO  UTILIZADO

PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DA CFSC LTDA.

98. Segundo o  memorial  descritivo  da obra  (anexo  ao edital),  a

contratação se prestaria à construção de 100 unidades habitacionais, localizadas no

Bairro Beija Flor III, referente ao Programa Habitacional de Interesse Social. Dele

constam, ainda, especificações técnicas referentes à locação da obra, fundações,

paredes, revestimento,  cobertura,  esquadrias metálicas,  pisos,  soleiras e peitoris,

pinturas,  instalações  elétricas,  instalações  hidrossanitárias,  terraplenagem  e

movimentação de terra;  pavimentação asfáltica;  meio-fio  de concreto;  agregados,

calçada; e limpeza da obra (f. 3-13 do Anexo I).

99. Exemplificativamente,  quanto  à  TERRAPLENAGEM  e  à

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, o memorial descritivo da obra reputou necessária a

utilização dos seguintes equipamentos, dentre outros:
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a) motoniveladora  com  escarificador  e  peso  operacional  acima  de

12.000 kg; 

b) caminhão basculante truck com capacidade de 12m³;

c) tratores de esteiras D-50, equipado com lâmina e escarificador, com

peso operacional acima de 12.000 kg;

d) rolo pé de carneiro autopropelido CA-25;

e) trator de pneus equipado com grade de disco;

f) caminhão pipa com capacidade de 10m³;

g) pá mecânica com peso operacional acima de 10.000 kg;

h) caminhão espargidor. 

100. Especialmente em se tratando de serviços  de engenharia,  e

considerando  o  dever  de  resguardar  o  interesse  público,  incumbia  ao  gestor

municipal e à Comissão de Licitação aferir se as empresas licitantes atendiam

aos  pressupostos  operacionais  propriamente  ditos –  vinculados  ao

aparelhamento e pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra – e

se  preenchiam  requisitos  não  menos  importantes,  de  ordem  imaterial,

relacionados com a organização e logística empresarial10.

101. Consoante previsto no art. 30, II e §1º, da Lei nº 8.666/1993, as

empresas devem comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível com o objeto da licitação, vedado, naturalmente, o estabelecimento de

requisitos  que  possam importar  em indevida  restrição  do  caráter  competitivo  do

certame.

102. Não obstante a relativa complexidade das obras licitadas na

Concorrência nº 007/2009, o fato é que, no tocante à qualificação técnica, se exigiu

apenas e tão somente  a comprovação da inscrição da empresa no CREA e da

10DIREITO  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  DE  GRANDE  PORTE.  EDITAL.
REQUISITOS  DE  CAPACITAÇÃO  TÉCNICA.  COMPROVAÇÃO  DE  EXPERIÊNCIA  ANTERIOR.
POSSIBILIDADE. 1. As exigências tendentes a comprovar a capacitação técnica do interessado em contratar
com o ente público devem ser concebidas dentro das nuanças e particularidades que caracterizam o contrato a
ser formalizado, sendo apenas de rigor que estejam pautadas nos princípios que norteiam o interesse público.
(…) 3. Há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de quantitativos mínimos são
plenamente  razoáveis  e  justificáveis,  porquanto  traduzem  modo  de  aferir  se  as  empresas  licitantes
preenchem, além dos pressupostos operacionais propriamente ditos – vinculados ao aparelhamento e
pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra –, requisitos não menos importantes, de
ordem imaterial, relacionados com a organização e logística empresarial. 4. A ampliação do universo de
participantes  não  pode  ser  implementada  indiscriminadamente  de  modo  a  comprometer  a  segurança  dos
contratos, o que pode gerar graves prejuízos para o Poder Público. 5. Recurso especial não-provido. (STJ, REsp
295.806/SP,  Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,  SEGUNDA TURMA,  julgado em  06/12/2005,  DJ
06/03/2006, p. 275)
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existência  em  seus  quadros  de  profissional  também  habilitado  perante  aquela

autarquia (item 12.9.1, “h”, do edital).

103. Deixou-se de atender  ao  art.  30,  inciso II  e  §  6º,  da Lei  nº

8.666/93, que assim dispõe:

Art. 30.  A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
limitar-se-á a: (…)

II -  comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação,  e  indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para  a  realização  do  objeto  da  licitação,  bem  como  da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (…)

§  6º  As  exigências  mínimas  relativas  a  instalações  de
canteiros,  máquinas,  equipamentos  e  pessoal  técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do
objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade,
sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e
de localização prévia.

104. No  caso  dos  autos,  a  situação  é  particularmente  grave  por

envolver  serviços de terraplenagem e movimentação de terras,  complexos em si

mesmos por envolver equipamentos de alto custo e planejamento tecnológico. 

105. Além  de  não  possuir  tais  equipamentos  (motoniveladoras,

caminhões basculantes etc) em seu acervo patrimonial, consoante informado pelo

DETRAN,  verifica-se  que a  CFSC  LTDA.  não  firmou  declaração  formal  de  sua

disponibilidade, acompanhada da relação explícita do maquinário.

106. Curiosamente,  não  havia  muito  tempo  que  a  Prefeitura

Municipal  de Guanambi  contratara a  locação de caminhões basculantes (Truck),

com capacidade de carga de 12m³,  no  bojo  da  Concorrência  nº  004/2009.  Tais

contratos  de  locação,  firmados  em 24.08.2009  e  vigentes  por  24  meses,  foram

contemporâneos ao período contratual relativo à Concorrência nº 007/2009.

107. Releva  notar,  ainda,  que,  dentre  os  equipamentos indicados

mais acima ou similares, a Prefeitura Municipal de Guanambi detinha em seu acervo

patrimonial, no período de vigência do contrato com a CFSC LTDA., os seguintes: (i)
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trator AD7-B, motor WM 37648;  (ii)  espargidor de alsfalto modelo EMR-400; e  (iii)

rolo compactador vibratório Dinapac CA combustível (cf. ofício nº 69/2015).

DAS  FALHAS  QUANTO  À  EXIGÊNCIA  DE  REQUISITOS  DE

QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS  LICITANTES:  OUTRO

ARTIFÍCIO UTILIZADO PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DA CFSC.

108. Não obstante as possibilidades normativas conferidas pela Lei

nº 8.666/1993 ao gestor municipal para assegurar a comprovação da boa situação

financeira das licitantes, o fato é que o edital por ele expedido limitou-se à exigência

da prestação de caução de 5% do valor contratado e da apresentação do seguinte

documento:

Edital. 12.9.1. c) Cópia do demonstrativo contábil e balanço patrimonial
do último exercício financeiro, com selo do Contador (caso não exista
obrigatoriedade do selo  no Estado do domicílio  da empresa,  apresentar
Certidão de Regularidade Profissional do Conselho Regional do Estado) e,
caso  a  empresa  não  seja  optante  pelo  “Simples”,  deverá  conter
também o registro na Junta Comercial.

109. Em que pese o vulto das obras, orçadas inicialmente em  R$

1.789.473,68  (um  milhão,  setecentos  e  oitenta  e  nove  mil,  quatrocentos  e

setenta  e  três  reais  e  sessenta  e  oito  centavos),  constata-se  que  não  foi

estabelecida a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo (art. 31,

§ 2º). 

110. Olvidou-se, igualmente, a possibilidade aberta pelo § 4º do art.

31  da  Lei  nº  8.666/93,  o  que  seria  extremamente  importante  para  resguardar  o

interesse público e inibir a participação de empresas aventureiras - sem qualificação

financeira e/ou com sua capacidade operacional já comprometida com a construção

de outras obras -, como foi o caso da CFSC LTDA. Vejamos tal dispositivo:

Art.  31.  (…)  §  4o   Poderá  ser  exigida,  ainda,  a  relação dos
compromissos  assumidos  pelo  licitante  que  importem
diminuição  da  capacidade  operativa  ou  absorção  de
disponibilidade  financeira,  calculada  esta  em  função  do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
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111. Embora as exigências dos §§ 2º e 4º do art. 31 se submetam à

discricionariedade do gestor municipal, certo é que, no caso dos autos, a opção por

sua não exigência não pode desconsiderar o contexto de direcionamento da licitação

para a empresa CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA.,  a

qual,  repise-se,  somente  participou  de  certames  licitatórios  da  Prefeitura

Municipal de Guanambi, tendo se sagrado vencedora em absolutamente todos,

em  que  pese  sua  notória  ausência  de  expertise e  de  capacidade  operativa  e

disponibilidade financeira.

112. Afora tal opção consciente do gestor pelo laconismo do edital

quanto  à  exigência  de  requisitos  que  pudessem  comprovar  a  qualificação

econômico-financeira dos licitantes, verifica-se que a documentação apresentada

pela CFSC em atendimento ao item 12.9.1.c (balanço contábil) sequer chegou a

ser analisada pela Comissão de Licitação.

113. Considerando os termos do art. 31, I, da Lei nº 8.666/199311,

tal  exigência (apresentação de  demonstrativo contábil  e balanço patrimonial)  não

resulta  em mera formalidade;  ao contrário,  tem em mira a comprovação da boa

situação  financeira  da  empresa,  para  evitar  que  a  execução  do  contrato

administrativo  reste  comprometida,  seja  por  inexecução,  seja  por  atrasos  e

paralisações decorrentes de dificuldades financeiras da contratada -  paralisações

estas que, aliás, ocorreram por diversas vezes no caso vertente, como informado

pela CAIXA (ofício nº 292/2015),  rendendo ensejo à elaboração de 6 aditivos de

prazo.

114. Mas  a  singela  apresentação  do  documento  não  atende  ao

requisito da qualificação econômico-financeira. Antes disso, apenas permite que tal

análise seja efetivamente realizada pela Comissão de Licitação.

115. Ocorre que, em que pese o balanço contábil apresentado pela

empresa CFSC LTDA ter indicado “ativo circulante” de apenas R$20.000,00 (f. 83),

nada foi analisado pela Comissão quanto à compatibilidade desta situação financeira

11Lei nº 8.666/93. Art. 31.  A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
limitar-se-á  a:  I  -  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei,  que comprovem a boa situação financeira  da empresa,
vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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com o vulto do objeto da licitação (contratação para construção de uma centena de

casas  populares,  com  pavimentação  asfáltica,  com  valor  global  máximo  de  R$

1.789.473,68).

116. No ponto, torna-se oportuno transcrever  a lição de  MARÇAL

JUSTEN FILHO, para quem:

“O interessado deverá dispor de recursos financeiros para custeio
das  despesas  (mão-de-obra,  matérias-primas,  maquinário,
tecnologia) necessárias ao cumprimento das obrigações advindas
do contrato. Aquele que não dispuser de recursos para tanto não será
titular  de  direito  de  licitar,  pois  a  carência  de  recursos  faz  presumir
inviabilidade da execução satisfatória do contrato e impossibilidade de
arcar com as consequências de eventual inadimplemento”12.

117. Mas  não  é  só.  Verifica-se  que  o  tal  “balanço  de  abertura”

apresentado pela CFSC LTDA. remete à empresária individual MARILU CARDOSO

DE ARAÚJO ME -  rectius,  ao nome empresarial  atribuído à  pessoa  física Marilu

Cardoso de Araújo (equiparada a pessoa jurídica apenas para efeito de viabilização

do  exercício  da  atividade  empresarial)  -,  o  que  ensejou,  inclusive,  a  simulada

desclassificação da empresa licitante,  posteriormente  readmitida,  por  conduto  de

decisão do réu NILO AUGUSTO COELHO.

DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS LICITANTES:

DOCUMENTAÇÃO  DA  CFSC  LTDA  QUE  NÃO  SE  SUBMETEU  À

CONFERÊNCIA DA AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES

118. Da  análise  da  documentação  apresentada  pelos  licitantes,

verifica-se  que  não  houve  conferência  das  certidões  apresentadas  pela

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA., diferentemente do

que ocorreu com os outros licitantes, como se vê das f. 124-127 (conferência das

certidões  apresentadas  pela  empresa  SERMA)  e  das  f.  196-199  (conferências

daquelas apresentadas pela empresa TERTA).

12Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., Editora Dialética, p. 341.
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119. Tal  fato,  objetivamente comprovado da análise dos autos do

procedimento licitatório, soma-se às outras inúmeras evidências de direcionamento

da licitação, em que pese a tentativa de dar-lhe ares de licitude, como já apontado.

DA   AUSÊNCIA  DE  CREDENCIAMENTO  VÁLIDO  DE  GILBERTO

BACELLAR PELA CFSC LTDA.  IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAR O

DESEJO DE RECORRER.

120. Dispunha o item 9.2. do edital de regência que “As licitantes

interessadas em participar da abertura dos invólucros, deverão se fazer representar

por pessoa devidamente credenciada,  por instrumento público ou particular de

procuração,  acompanhado  da  respectiva  carteira  de  identidade,  com  plenos  e

irrevogáveis poderes, para tomar todas e quaisque deliberações atinentes a esta

licitação. Em sendo procuração por instrumento particular, a mesma deverá ter

a firma reconhecida em cartório”.

121. Observando tal exigência editalícia, a SERMA CONSTRUTORA

credenciou preposto por meio de instrumento público (f. 77) e a CONSTRUTORA

TERTA optou pelo credenciamento por instrumento particular com firma reconhecida

em  cartório  (f.  74).  Coisa  diversa  ocorreu  com  a  CARDOSO  FERNANDES

SANTANA  CONSTRUÇÕES  LTDA.,  que  credenciou  o  sr.  GILBERTO  ÁLVARO

PORTELLA BACELAR sem observar as formalidades previstas no edital, ou seja,

valendo-se de instrumento particular sem o reconhecimento da firma em cartório.

122. Tal exigência não abrigava, obviamente, mera formalidade, mas

sim  mecanismo  que  pretendia  conferir  maior  segurança  na  condução  do

procedimento  licitatório.  Diante  de  sua  importância,  o  próprio  edital  previu  a

consequência específica para sua inobservância no item 9.6, a seguir transcrito:

9.6. A não apresentação do documento de credenciamento não
inabilitará  o  licitante,  mas    impedirá  o  representante  de  se
manifestar, impugnar e responder pelo mesmo.
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123. Nota-se claramente que GILBERTO BACELAR, durante todo o

certame, apresentou-se   sem credenciamento válido à luz do item 9.2 do edital, o que

o  impedia  de  se  manifestar,  impugnar  o  que  quer  que  seja e  responder  pela

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA., na forma do item 9.6.

124. Embora  estivesse  impedido  a  tanto  pelo  edital,  tal  indivíduo

manifestou  o  interesse  em  recorrer  da  decisão  de  inabilitação  tomada  pela

Comissão durante a sessão do dia 13.11.2009 (f. 224-225). 

125. Com efeito,  ao  aceitar  manifestação/impugnação por  pessoa

irregularmente credenciada, a Comissão de Licitação deu causa ao adiamento da

sessão com violação da lei do certame. A menos que se desconsidere a importância

e  a  normatividade  do  edital  de  regência,  parece-nos  claro  que  o  recurso

posteriormente aviado pela CFSC LTDA. encontrava-se precluso.

DA INABILITAÇÃO  DA CFSC  PELA COMISSÃO DE  LICITAÇÃO  E  DO

PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA PELO PREFEITO MUNICIPAL

126. Como já descrito alhures, a Comissão de Licitação inabilitou a

CARDOSO  FERNANDES  SANTANA  CONSTRUÇÕES  LTDA  por  conta  da

apresentação de documentos em nome da empresa individual MARILU CARDOSO

DE ARAÚJO ME, que teria se transformado na mencionada sociedade empresarial

em 25.08.2009. 

127. Em face de tal  inabilitação, o  representante da CFSC LTDA,

irregularmente  credenciado,  manifestou  interesse  em  recorrer  da  decisão  da

Comissão, tendo a CFSC LTDA apresentado recurso administrativo nas f. 202-206.

A licitante juntou, na oportunidade, certidão de regularidade com o FGTS em nome

da CFSC, emitida na tarde do dia 13.11.2009 (f. 208) - diferente daquela que havia

sido tempestivamente juntada (f. 86). 

128. Embora  a  decisão  de  inabilitação  tenha  sido  mantida  pela

Comissão de Licitação (f. 226-227), a CFSC LTDA aviou novo recurso administrativo
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(f. 233-238), dirigido, desta feita, ao então Prefeito Municipal (NILO AUGUSTO

MORAES COELHO), o qual determinou a habilitação da empresa (f. 245). 

129. E o fez com base no parecer jurídico de f. 244, que se pauta

por  dois  fundamentos,  quais  sejam:  (i)  a  busca  pela  proposta  mais  vantajosa

recomendaria a habilitação da recorrente, por ampliar a fase de disputa de preços; e

(ii) suposta incidência de tratamento diferenciado e simplificado de microempresas,

decorrente dos arts. 47 e 48 da LC nº 123/2006 (arts. 47 e 48). 

130. Quanto ao primeiro fundamento,  consigna-se que,  embora  a

licitação  tenha  por  escopo  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

Administração, tal resultado não pode ser obtido a qualquer custo, com prejuízo da

análise da fase de habilitação dos licitantes.

131. No tocante ao segundo fundamento, olvidou o parecerista, por

completo, o conteúdo do art. 49 do mencionado diploma legislativo, in verbis: “Art.

49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: I -

os  critérios  de  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas  e

empresas de pequeno porte  não forem expressamente  previstos  no instrumento

convocatório; (...)” (redação do artigo ao tempo dos fatos).

132. Veja-se  que  não  se  está  a  exigir  que  o  parecerista  tivesse

conhecimento de construções doutrinárias ou jurisprudenciais mais elaboradas, mas,

tão somente, que tivesse notado o texto expresso do mencionado dispositivo legal.

133. O fato é que, embora os fundamentos elencados no parecer

não justificassem, sob nenhum ângulo, o provimento do recurso administrativo pelo

réu  NILO  COELHO,  o  resultado  pretendido  restou  alcançado:  a  habilitação  da

CFSC,  com  a  consequente  criação  de  uma  atmosfera  de  legalidade  e  de

legitimidade  em torno  da  participação de  tal  empresa no certame [não  se  deve

desconsiderar que todos os certames disputados pela CFSC LTDA em Guanambi

foram por ela vencidos, e que, no Estado da Bahia, durante todo o período de sua

existência,  tal  pessoa  jurídica  prestou  serviços  apenas  e  tão  somente  para  a

Prefeitura Municipal de Guanambi e para a SANAVE].
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-  DA  AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVAS  PARA  A  DISPARIDADE  DAS

PROPOSTAS APRESENTADAS EM 04.12.2009 E EM 16.12.2009.

-  POSTURA  DA  COMISSÃO  APÓS  A  DESCLASSIFICAÇÃO  DE

PROPOSTAS: INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DO EDITAL.

134. A análise dos autos permite identificar enorme diferença entre

as propostas financeiras apresentadas pelas empresas nas sessões de licitação de

4 de dezembro de 2009 (f. 300) e de 16 de dezembro de 2009 (f. 323), como se vê

do seguinte quadro:

EMPRESA PROPOSTA EM
04.12.2009

PROPOSTA EM
16.12.2009

VARIAÇÃO

CARDOSO FERNANDES

SANTANA CONSTRUÇÕES

LTDA 

R$1.341.986,17 

(f. 277-286)

R$1.497.896,12 

(f. 309-312)

R$155.909,95 
A MAIOR

CONSTRUTORA TERTA

LTDA. 

R$1.600.560,04 

(f. 293-299)

R$1.789.323,94 

(f. 303-308)

R$188.763,90 

A MAIOR

SERMA CONSTRUTORA R$1.793.191,96 

(f. 287-292) 

R$1.649.106,25 

(f. 313-318)

R$144.085,71 

a menor

135. Ocorre  que  nada  houve  que  pudesse  justificar  tamanha

variação das propostas, especialmente diante do decurso de apenas 12 dias entre

uma e outra.

136. Comparando  a  proposta  inicial  da  CONSTRUTORA  TERTA

com aquela por ela apresentada no dia 16.12.2009, nota-se que houve aumento

grosseiro dos valores unitários de quase todos os itens, o que implicou em valor

global superior à proposta inicial em R$188.763,90.

137. A  apresentação  de  tal  proposta  sinalizou  uma  espécie  de

desistência da TERTA quanto ao certame, uma vez que a empresa já havia tomado

conhecimento  das  propostas  apresentadas  pelas  concorrentes  na  sessão  de
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04.12.2009 e, ainda assim, veio a apresentar, em 16.12.2009, proposta com valores

mais de 10% superiores à sua proposta inicial13.

138. Prosseguindo,  nota-se  que  também  a  CFSC  LTDA.

apresentou, em 16.12.2009, injustificada majoração de praticamente todos os

itens  unitários  em  relaçao  à  proposta  em  04.12.2009,  acarretando  um

acréscimo de R$155.909,95. Vejamos o quadro, com referência a alguns itens:

CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA.

Nº Item
Valor unitário em
04.12.2009 - R$

(f. 277-286)

Valor unitário em
16.12.2009 - R$

(f. 309-312)

1.3  Placa da Obra 734,77 819,27

2.1.3  Cartolina 0,44 0,49

2.1.4 Papel A4 12,18 13,58

3.2.2 Alvenaria de pedra argamassada 118,32 131,93

5.1  Laje pré-moldada 26,10 29,10

10.1 a 10.3  Portas Veneianas 111,01 123,78

12.24  Caixa d´água fibra 500 litros 142,40 158,78

12.25  Veda rosca grande 5,05 5,63

13.5 Tomada universal 2P + T 3,95 4,40

139. Ora, na sessão de licitação do dia 04.12.2009 os 3 licitantes

restaram desclassificados,  em razão da Comissão de Licitação ter  constatado o

seguinte: (i) a SERMA havia apresentado valor global  superior ao limite máximo

estabelecido  no  edital,  ao  passo  que  (ii) as  empresas  TERTA  e  CFSC  teriam

apresentado propostas com cálculos errados.

140. Em  razão  da  desclassificação,  abriu-se  novo  prazo  para  a

apresentação de propostas, o que veio a ocorrer em 16.12.2009.

141. Ocorre que a solução para tal situação estava contemplada

nos itens 12.9.4.2 e 12.9.4.3 do edital,  que previa  providências anteriores à

operacionalização da desclassificação dos licitantes. Vejamo-los:

12.9.3. Serão  desclassificadas:  a)  as  propostas  que  não  atendam  às
exigências deste Edital; b) propostas com valor global superior ao limite

13O “desinteresse”  demonstrado pela CONSTRUTORA TERTA quanto à Concorrência nº 007/2009 pode ter
decorrido do fato de que tal  empresa havia recentemente vencido a Concorrência nº 006/2009, destinada à
pavimentação de logradouros públicos no Município de Guanambi, com o valor de R$1.423.821,39.
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estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis.
(...)

12.9.4.2. Detectatos  erros  ou  distorções  m  qualquer  preço  ou
componentes de preço, a licitante será intimada para aparesentar por
escrito sua justificativa.

12.9.4.3. Caso a justificativa apresentada seja considerada insuficiente ou
inaceitável,  o  licitante  será  comunicado  do  fato  e  a  sua  proposta  será
desclassificada.  

142. Ao  ignorar  a  solução  preconizada  pelo  próprio  edital  do

certame, a Comissão de Licitação deu causa à realização de nova sessão; nesta, a

empresa que se sagrou vencedora (CFSC LTDA.) apresentou proposta com valor

R$155.909,95  superior  que  aquela  apresentada  em  04.12.2009,  que  estaria

acometida pelo suposto erro de cálculo.

143. Com efeito,  a  tentativa  de sanear  suposto erro de cálculo –

desconsiderando o procedimento previsto no próprio edital - implicou em contratação

11,6% mais cara que a proposta financeira  inicialmente apresentada pela CFSC

LTDA.

DO  EPISÓDIO  DA  PRESTAÇÃO  DE  CAUÇÃO.  INCAPACIDADE

FINANCEIRA DA EMPRESA E DOS SÓCIOS. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO

REALIZADA COM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 56, § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993.

144. O  item 18.1  do  edital  do  certame  previu  a  necessidade  de

prestação de caução antes da lavratura do contrato, no valor correspondente a 5%

do  seu  valor,  o  que  veio  a  ser  depositado  pela  CFSC  LTDA  em  03.02.2010,

(montante de R$ 74.894,81 – f. 336).

145. Tal episódio foi marcado por algumas estranhezas, decorrentes

da inequívoca incapacidade financeira da empresa e dos seus sócios. Parece-nos

claro que a empresa se socorreu da ajuda de terceiros, ainda não identificados, para

o levantamento do valor que seria prestado a título de caução.

146. Isto porque: (i) a empresa havia sido constituída em 06.02.2009

e não tinha fundos para realizar tal despesa; (ii) a caução exigida – depósito de R$
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74.894,81  -  era  quase  o  dobro  do  próprio  capital  social  da  empresa;  (iii)  as

atividades dos sócios (do lar  e  mestre de obras)  não denotavam disponibilidade

financeira que pudesse fazer face à caução prestada; (iv) quando do requerimento

de  transformação  da  empresa  em  sociedade  limitada  (25.08.2009)  houve,  pelo

menos, o dispêndio de R$40.000,00, referentes às quarenta mil cotas subscritas e

integralizadas pelas pessoas dos sócios (20 mil para cada); (v) desde 24.09.2009 a

empresa  se  obrigou,  na  forma  do  contrato  def.  95,  a  pagar  mensalmente  R$

2.790,00 em favor  de GILBERTO BACELLAR, a título  de remuneração;  e  (vi) a

empresa  havia  prestado,  dias  antes,  caução  no  valor  de  R$  16.768,19,  para

viabilizar a contratação no bojo da Tomada de Preços nº 066/2009.

147. Demais disso, a prestação da caução no bojo da Concorrência

nº 007/2009 ocorreu por meio de depósito em dinheiro em conta corrente do Banco

do Brasil (vide comprovante à f. 336), o que causa espécie, uma vez que a empresa

titularizava  conta  bancária  justamente  no  BB  –  aliás,  sua  única  conta  naquele

momento.  Como seria  mais operacional  a  simples transferência de valores entre

contas bancárias, presume-se que ali não havia fundos suficientes, o que corrobora

a  incapacidade  financeira  da  empresa  para  empreendimento  desta  envergadura

(construção de casas populares, com pavimentação asfáltica).

148. Para além de tais estranhezas,  constatou-se que  a garantia

fora devolvida ANTES do término do contrato, com violação ao edital e ao art. 56,

§ 4º, da Lei nº 8.666/1993, in verbis:

Art.  56.  § 4º A garantia  prestada pelo  contratado será liberada ou
restituída  após  a  execução  do  contrato e,  quando  em  dinheiro,
atualizada monetariamente.

149. Consta do  processo de pagamento nº 73 (f.  629-634) que a

devolução  da  caução  ocorreu  em  16.01.2012,  desconsiderando  que  o  contrato

continuava vigente e as obras,  inconclusas (vide  ofício  nº  292/2015,  da CAIXA).

Atente-se para o fato que o prazo para o término do contrato havia sido prorrogado

para 31.12.2013 (f. 443 e 447).

150. Levando em conta  o  contexto  da  fraude,  constata-se  que  a

exigência do recolhimento da caução não passou de mero simulacro para tentar
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legitimar e dar ares de licitude à contratação da empresa de fachada. Tanto é assim

que houve a devolução da garantia antes mesmo da conclusão das obras.

151. Em  resumo:  embora  aparentemente  cercado  de  cautelas,  o

procedimento  licitatório  abrigou  negociatas  e  fraudes  que  acarretaram  na

adjudicação do objeto à CFSC LTDA., ignorando todos os pontos expostos mais

acima  (recenticidade  da  constituição  da  empresa,  parentesco  do  sócio  e  do

responsável  técnico  com  o  então  Vice-Prefeito,  inexistência  de  patrimônio,  de

empregados e de maquinário etc).

DA INCORREÇÃO DO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

152. Ainda que a maior parte dos atos de improbidade administrativa

aqui  imputados estejam circunscritos  ao  procedimento  licitatório  em si,  os  autos

permitem constatar a  ocorrência de ato ímprobo durante a execução do contrato

administrativo, antes do término do mandato do então Prefeito NILO COELHO.

153. Conforme  explicitado  mais  acima,  o  contrato  administrativo

restou assinado a CFSC LTDA. em 03 de fevereiro de 2010, prevendo o prazo de 6

meses para a conclusão das obras.  Com os inúmeros aditivos, o prazo restou

elastecido para 4 anos (ou seja, até 31.12.2013).

154. Ocorre que em 10 de março de 2010, ou seja, 35 dias após a

assinatura do contrato, realizou-se  medição que atestou a execução de valores

correspondentes a 26,6% do total da obra, ou seja, o montante de R$ 398.400,96

(trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos reais e noventa e seis centavos).

155. As  regras  da  experiência  comum,  subministradas  pela

observação do que ordinariamente acontece, permitem constatar que não é crível

que 26,6% da obra - cuja conclusão se arrastou por quase 4 anos - tenham

sido realizados em 35 dias.

156. Ainda  mais  levando  em  conta  o  fato  de  que  a  CARDOSO

FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA.,  desde a assinatura do contrato

(03.02.2010)  até  a  data  da  1ª  medição  (10.03.2010),  contava  com apenas  26
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empregados  regularmente  cadastrados,  segundo  informações  prestadas  pelo

INSS, após consultar o sistema GFIP Web (ofício APSGUA/BENEF nº 119/2015).

157. Nota-se que sequer constam de tal boletim de medição (f. 531-

532)  ou  do  respectivo  processo  de  pagamento  (f.  526-530),    as  fotografias

correspondentes à evolução da obra, embora a empresa fosse obrigada a elaborar

relatório fotográfico de todas as etapas14.

158. Demais disso, tal  boletim de medição se encontra em franca

contradição com a informação prestada pela CAIXA, por meio do ofício nº 292/2015-

SR Sudoeste, segundo a qual a execução do objeto contratual teria se iniciado

apenas em 02 de julho de 2010.

159. Considerados  esses  termos,  por  ter  realizado  medição

flagrantemente equivocada, ou propositalmente direcionada, impõe-se a promoção

das  responsabilidades  de  GEOVANE  MERCÊS  ALVES  (então  Secretário  de

Infraestrutura), responsável tanto pela elaboração do boletim de medição de f. 531-

532, quanto pelos atestos de efetivo emprego dos materiais/serviços, na nota fiscal

nº 0057 (f. 529) e na nota de liquidação nº 729 (f. 527).

160. Cumpre informar,  todavia, que os pagamentos realizados em

favor  da  CFSC LTDA.,  com amparo  em tal  boletim de medição e  nos “atestos”

mencionados  acima,  ocorreram  somente  após  o  encerramento  do  mandato  do

Prefeito NILO COELHO.

DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS.

161. O  caso  dos  autos  revela  a  ocorrência  de  contratação  de

empresa  de  fachada  pela  Prefeitura  Municipal  de  Guanambi,  no  âmbito  da

Concorrência nº 007/2009, para viabilizar o desvio de dinheiro público em seu favor.
14Edital. 2.5. A empresa deverá apresentar relatório fotográfico de todas as etapas da obra.
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Ainda que não se tenha identificado até o presente momento os reais controladores

da  CFSC  LTDA.,  as  declarações  prestadas  pela  sócio-administradora  MARILU

CARDOSO DE ARAÚJO são  reveladoras do propósito  inicial  da  constituição  da

empresa,  qual  seja  participar  da  licitação  para  a  construção  das  100  casas

populares.

162. O fato das obras terem sido entregues (após quase 4 anos),

em nada desnatura os atos ímprobos relacionados à contratação da CFSC LTDA. e

ao direcionamento do certame licitatório. 

163. Isso  porque  o  direcionamento  de  licitação  configura  ato  de

improbidade administrativa, por disposição expressa do inc. VIII do art. 10 da Lei de

Improbidade.  Nesse  sentido,  preleciona  EMERSON  GARCIA  e  ROGÉRIO

PACHECO ALVES15:

(...) não se deve permitir que o administrador escolha o contratante em
potencial com base em critérios de natureza eminentemente subjetiva, o
que  poderia  afastar  outros  interessados  igualmente  habilitados,
comprometendo a impessoalidade que deve reger a atividade estatal”.
(...)  Descumpridos  os  princípios  e  regras  específicas  de  modo  a
comprometer  a  finalidade  do  procedimento  licitatório,  ter-se-á  a
frustração deste, com a conseqüente configuração da improbidade.

164. Chama  a  atenção  também  o  fato  de  a  empresa  ter  sido

contratada para tantas obras no Município de Guanambi e, mesmo assim, contar

com patrimônio quase que inexistente, além de estar sediada em imóvel residencial,

sem qualquer identificação e do qual não é proprietária.

165. Revelam  os  autos,  nitidamente,  tanto  o  desejo  do  gestor

municipal,  à  época  do  fato,  compartilhado  com  os  membros  da  Comissão  de

Licitação, de favorecer a licitante, bem como a intenção clara e inequívoca destes,

conscientes  da conduta  ímproba dos mencionados agentes  públicos  de burlar  o

certame, por meio de ajustes previamente definidos.

166. Não  por  outra  razão,  os  Tribunais  tem se  pronunciado pela

existência de improbidade administrativa em casos tais, como se vê dos seguintes

precedentes:

15Improbidade Administrativa, 4ª ed. Lumen Juris, p. 336.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FRUSTRAÇÃO  AO
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  EMPRESAS  DE  FACHADA.
DANO  AO  ERÁRIO. COMPROVAÇÃO.  DOLO.
CONFIGURAÇÃO. 
1. No caso em análise, não há qualquer controvérsia sobre o fato
imputado aos réus, qual seja, a frustração ao caráter competitivo
dos  procedimentos  licitatórios  objetos  das  cartas-convite  n.º
25/2002  e  n.º  26/2002  do  Município  de  Amparo,  em  face  da
participação de empresas de fachada. Os documentos juntados
com a exordial atestam a fraude e o depoimento do réu Marcos
Tadeu Silva também serve como elemento de prova do ato de
improbidade. As únicas divergências consistem em determinar A)
se a ausência de comprovação do dolo do réu Ivanildo Soares
Nogueira  é  hábil  a  afastar  sua  responsabilização  pelo  ato  de
improbidade acima mencionado, e, B) se o ato investigado pode
ser capitulado no artigo 10 da Lei 8.429/92,  entre aqueles que
causam prejuízo ao erário. 
2.  O  dolo  e  a  culpa  não  são  elementos  indispensáveis  à
configuração da improbidade. De qualquer forma, o réu Ivanildo
Soares Nogueira claramente concorreu com a prática do desvio
dos recursos  do convênio em apreço,  uma vez  ter  sido quem
assinou  o  convênio  e,  depois,  omitiu-se  quanto  ao  dever  de
fiscalizar. Embora não execute diretamente o convênio, em razão
da divisão das funções administrativas no município, é o Prefeito,
sem sombra de dúvidas, que ostenta a condição de ordenador de
despesas. Por outro lado, o Município é de pequeno porte e foi o
próprio  prefeito  -  ora  demandado  -  quem  expediu  as  cartas-
convites  para  as  empresas  de  fachada  e  deflagrou  os
procedimentos licitatórios sem realizar pesquisa de mercado, em
desobediência ao artigo 15 da Lei 8.666/93. 
3.  A  frustração  do  procedimento  licitatório,  sem  pesquisa  de
mercado,  com  empresas  de  fachada e  com  propostas  sem
identificação dos responsáveis causa, indubitavelmente, prejuízo
ao  erário,  mesmo  que  o  objeto  do  contrato  tenha  sido
entregue.  A  apropriação  dos  recursos  públicos  em  favor  de
terceiro  resta  manifesta,  uma  vez  que,  por  óbvio,  parte  dos
valores  serviu  para,  pelo  menos  (se  desconsiderarmos  o
sobrepreço advindo da falta de pesquisa de mercado e ausência
de competição regular), remunerar o responsável pela empresa,
que, de outro modo, não seria remunerado. (...)
5. Apelações e remessa oficial providas para I) condenar o réu
MARCOS  TADEU  SILVA às  seguintes  sanções:  a)  multa  civil
equivalente a duas vezes o valor do contrato objeto dos autos; b)
suspensão de seus direitos políticos por cinco anos; c) proibição
de  contratação  com  o  Poder  Público  ou  de  recebimento  de
benefícios  ou  incentivos  fiscais,  direta  ou  indiretamente,  ainda
que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, pelo prazo de oito anos; II) condenar o réu IVANILDO
SOARES  NOGUEIRA  às  seguintes  sanções:  a)  multa  civil
equivalente a uma vez o valor do contrato objeto dos autos; b)
suspensão de seus direitos políticos por três anos; c) proibição de
contratação  com  o  Poder  Público  ou  de  recebimento  de
benefícios  ou  incentivos  fiscais,  direta  ou  indiretamente,  ainda
que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos.
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(TRF5, APELREEX 200982010042314, Desembargadora Federal
Cíntia Menezes Brunetta, Terceira Turma, DJE de 30.07.2012)16

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 1º  ACÓRDÃO  ANULADO
PELO STJ. EX-PREFEITO. EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE. EX-
CHEFE DE ALMOXARIFADO. REPRESENTANTE DE EMPRESA
SEM  SEDE  FÍSICA,  SEM  PATRIMÔNIO,  CRIADA  PARA
APROVEITAR-SE  DE  LICITAÇÕES. COMPRA  DE
MEDICAMENTOS.  PARENTE DO PREFEITO.  MERCADORIAS
NÃO  ENTREGUES.  COMPRADA  PARTICIPAÇÃO  DOS
REQUERIDOS. SANÇÕES PROPORCIONAIS À GRATUIDADE
DOS FATOS OCORRIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
1. O primeiro acórdão desta Turma foi anulado pelo STJ. 2. Agiu
corretamente  o  juiz  ao  condenar  os  requeridos  por  ato  de
improbidade. 3. Restou provado que existia no Município de Rio
Branco esquema com a finalidade de desviar recursos do SUS. 
4.  Empresa  sem  sede  física  ou  patrimônio,  participou  e
venceu  licitações e,  sem  o  fornecimento  comprovado  das
mercadorias  recebeu  recursos  públicos.  5.  A  existência  de
parentesco  entre  o  ex-prefeito  e  o  representante  da  empresa
vencedora das licitações afrontou os princípios da administração
porque  o  representante  da  empresa  obteve  informações
privilegiadas,  venceu  a  maior  parte  dos  certames,  recebeu
pagamento  em tempo célere  e  não comprovou  a entrega das
mercadorias. 6. Comprovada a participação efetiva do ex-chefe
do  almoxarifado,  também  parente  do  ex-prefeito  e  do  ex-
Secretário  da  Saúde  que,  mesmo  diante  de  evidentes
irregularidades,  homologava  as  licitações.  7.  Apelações
improvidas.
(TRF1,  AC  00027125319994013000,  Juiz  Federal  MARCUS
VINICIUS BASTOS (Conv), Quarta Turma, e-DJF1de 19.08.2010)

167. Embora a presente ação não focalize a execução do contrato

administrativo – ocorrida, na quase totalidade, após o encerramento do mandato do

Prefeito NILO COELHO -, certo é que a contratação da empresa sob comento traz à

tona um cenário  de múltiplas possibilidades que não podem ser  descartadas de

plano,  tais  como  a  inexecução  parcial  das  obras,  o  emprego  de  material  em

qualidade ou quantidade inferiores ao contratado, a utilização de mão de obra ou de

equipamentos de terceiros (pessoas jurídicas de direito público ou privado) para a

realização das obras etc.

168. Neste passo, é importante repisar que a noticiada conclusão da

obra não afasta a ilicitude das condutas dos réus; tal  fato,  no máximo, deve ser

16Acórdão confirmado pelo STJ: Agravo em Recurso Especial  nº  441.759 -  PB (2013/0396501-6).
Relatora: Ministra MARGA TESSLER (Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região) – 10.02.2015.
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levado em consideração no momento da dosimetria das sanções previstas no art. 12

da Lei de Improbidade Administrativa17.

169. Pois bem. Dos fatos narrados ao longo desta ação civil pública,

infere-se que NILO AUGUSTO DE MORAES COELHO, prefeito municipal à época,

e  os  indivíduos  que  figuravam  como  membros  da  Comissão  Permanente  de

Licitação  na  Concorrência  nº  007/2009,  a  saber,  MARINA GABRIELA LESSA

PRADO, REGINA DE CÁSSIA RODRIGUES MARTINS PRADO, UGO KARDEC

FERNANDES SILVA e JANNE DIELLE DOS SANTOS ARANHA,  incorreram em

atos de improbidade que importam prejuízo ao erário e em violação principiológica,

nos termos do art. 10, caput e incisos I, II, VIII e XII, e art. 11, caput e inciso I, da Lei

nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou  culposa,  que enseje  perda  patrimonial,  desvio,
apropriação,  malbaratamento  ou  dilapidação  dos
bens  ou  haveres das  entidades  referidas  no  art.  1º
desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer POR QUALQUER FORMA para
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física
ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou  valores
integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
II  -  permitir  ou  concorrer  para  que  pessoa  física  ou
jurídica privada utilize bens,  rendas,  verbas ou valores
integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das
formalidades  legais  ou  regulamentares  aplicáveis  à
espécie;
VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou
dispensá-lo indevidamente; 
XII - permitir,  facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os  princípios da administração pública
qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às
instituições, e notadamente:

17Neste sentido, TRF5, AC 200982020023675, Desembargador Federal Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJE de
03.07.2014
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

170. NILO AUGUSTO MORAES COELHO participou ativamente de

todo o processo licitatório que resultou na contratação da empresa de fachada, com

a  realização  das  seguintes  condutas:  (i) imediata  autorização  da  despesa

concernente  à  construção  das  casas  populares,  com pavimentação  asfáltica,  no

mesmo dia em que solicitado; (ii) não exigência de projeto básico, o que repercutiu

na necessidade de sucessivos aditivos de prazo, de aditivo de valor e até mesmo na

realização de outra licitação; (iii) responsabilidade por edital que não observou o art.

30,  II,  e § 6º,  da Lei  nº 8.666/93, deixando de exigir  a efetiva demonstração da

capacidade  técnica  pelos  licitantes;  (iv) responsabilidade  por  edital  que,  com  o

intuito  de  direcionar  o  certame,  dispensou  mecanismos  de  demonstração  da

capacidade econômico-financeira dos licitante (art. 31, §§2º e 4º, da Lei nº 8.666/93);

(v) responsabilidade por edital que, com o intuito de dar aparência de licitude ao

certame,  exigiu  a  prestação  de  caução  pelo  vencedor,  montante  que  restou

devolvido antes da conclusão das obras; (vi) decisão para a habilitação da empresa,

revertendo  a  inabilitação  aplicada  pela  Comissão  de  Licitação;  (vii) deliberação

sobre  a  homologação  da  licitação  e  adjudicação  do  objeto;  (viii) assinatura  do

contrato;  (ix)  embora tenha assinado o contrato de repasse com o Ministério das

Cidades, no mínimo se omitiu quanto ao dever de fiscalizar e velar pela regularidade

do procedimento licitatório.

171. Além  disso,  tal  réu  figurava  como  responsável  legal  pela

ordenação de despesa referente ao primeiro pagamento, ainda que este somente

tenha se efetivado na gestão do seu sucessor. Registra-se, ainda, a existência de

ligação deste réu com a empresa CFSC, a qual, ao menos no Estado da Bahia,

somente  prestou  serviços  para  a  Prefeitura  de  Guanambi  e  para  a  sociedade

empresária SANAVE, de propriedade do imputado.

172. Com efeito, considerando os vários contratos firmados entre a

recém-constituída empresa  CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÕES

LTDA. e  o  Município  de  Guanambi/BA  durante  a  gestão  do  demandado  NILO

AUGUSTO MORAES COLEHO, parece-nos inconteste que o ex-prefeito tinha pleno
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conhecimento  do  fato  de  tratar-se  de  empresa  de  fachada,  bem  como  da  sua

inaptidão para a execução de obras públicas. Não obstante, insistiu em contratá-la

para  diversas  obras,  conduta  que  denota  sua  adesão  subjetiva  à  conduta  da

empresa de fachada.

173. A seu turno,  MARINA GABRIELA LESSA PRADO, REGINA

DE CÁSSIA RODRIGUES MARTINS PRADO, UGO KARDEC FERNANDES SILVA

e JANNE DIELLE DOS SANTOS ARANHA concorreram para o direcionamento da

Concorrência nº 007/2009, na medida em que:  (i) aceitaram que o representante

irregularmente credenciado pela CFSC LTDA. manifestasse o interesse em recorrer,

violando  regras  expressas  do  edital  (itens  9.2  e  9.6),  e  ocasionando  o  irregular

adiamento  da  sessão  de  licitação;  (ii) deixaram de  conferir  a  autenticidade  das

certidões  apresentadas  pela  CFSC LTDA.,  ao  contrário  do  que  ocorreu  com os

demais  licitantes;  (iii) satisfizeram-se  com  a  mera  apresentação  dos  balanços

contábeis  pelos  licitantes,  omitindo-se  do  dever  de  verificar,  a  partir  de  tais

documentos, se a situação financeira da empresa era compatível com o vulto do

objeto  da  licitação;  (iv) violaram  regras  expressas  do  edital  quanto  à

desclassificação de propostas (itens 12.9.4.2 e 12.9.4.3) – segundo tais regras, em

caso  de  erro  nas  propostas,  impunha-se  que  os  licitantes  fossem  instados  a

apresentar suas razões, antes da desclassificação; (v) omitiram-se quanto à elevada

majoração  das  propostas  dos  licitantes  na  sessão  do  dia  16.12.2009,

comparativamente às propostas apresentadas na sessão de 04.12.2009.

174. É  oportuno  consignar  que  os  agentes  públicos,  ao  serem

investidos na função pública de membros de Comissões de Licitações, assumem o

dever legal de pautar suas condutas com base na probidade e na legalidade; ao

agirem de forma diversa, sem zelo pelo patrimônio público, praticam atos ímprobos.

175. Nos termos  do art.  51,  parágrafo  3º  da  Lei  nº  8.666/93,  os

intregrantes das Comissões de Licitação responderão solidariamente por todos os

atos  praticados  pela  Comissão,  a  menos  que  ressalvem  a  posição  individual

divergente de forma fundamentada em ata, o que não ocorreu no caso dos autos.

No  ponto,  e  quanto  aos  integrantes  da  Comissão  de  Licitação  ora  imputados,

lembra-se  que  a  improbidade  administrativa  não  se  circunscreve  a  atos  de
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desonestidade,  mas  também de  graves  ineficiências  funcionais,  como se  viu  na

condução do procedimento em testilha.

176. Especificamente contra MARINA GABRIELA LESSA PRADO,

pesa, ainda, a responsabilidade pela  assinatura de edital que (vi) não observou o

art. 30, II, e § 6º, da Lei nº 8.666/93, deixando de exigir a efetiva demonstração da

capacidade  técnica  pelos  licitantes;  (vii) com o  intuito  de  direcionar  o  certame,

dispensou mecanismos de demonstração da capacidade econômico-financeira dos

licitante (art. 31, §§2º e 4º, da Lei nº 8.666/93); (viii) com o intuito de dar aparência

de licitude ao certame, exigiu a prestação de caução pelo vencedor, montante que

restou devolvido antes da conclusão das obras.

177. Outrossim,  infere-se que  GEOVANE MERCÊS ALVES,  então

Secretário Municipal de Infraestrutura, realizou medição flagrantemente equivocada,

ou  propositalmente  direcionada,  em  10  de  março  de  2010,  além  de  ter

incorretamente atestado o efetivo emprego dos materiais/serviços, na nota fiscal nº

0057 e na nota de liquidação nº 729. Assim agindo, incorreu em ato de improbidade

que importa prejuízo ao erário e em violação principiológica, nos termos do art. 10,

caput e incisos I, II, IX, XI e XII, e art. 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/92, in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou  culposa,  que enseje  perda  patrimonial,  desvio,
apropriação,  malbaratamento  ou  dilapidação  dos
bens  ou  haveres das  entidades  referidas  no  art.  1º
desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer POR QUALQUER FORMA para
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física
ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou  valores
integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
II  -  permitir  ou  concorrer  para  que  pessoa  física  ou
jurídica privada utilize bens,  rendas,  verbas ou valores
integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das
formalidades  legais  ou  regulamentares  aplicáveis  à
espécie;
IX - ordenar ou permitir  a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir  de qualquer forma para a
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sua aplicação irregular;
XII - permitir,  facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;

178. A  pessoa  jurídica  CARDOSO  FERNANDES  SANTANA

CONSTRUÇÕES  LTDA.,  beneficiária  dos  atos  de  improbidade  praticados  pelos

agentes  públicos  municipais,  também está  sujeita  às  consequências  jurídicas  da

violação dos dispositivos da Lei de Improbidade, na medida da adequação subjetiva

das sanções por ela previstas. Assim deve ser por força do art. 3º da Lei 8.429/92,

que estabelece que “as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

179. Os sócios de tal empresa, MARILU CARDOSO DE ARAÚJO e

CÉLIO FERNANDES SANTANA,  malgrado figurem como “laranjas”, tinham pleno

conhecimento  do aparelhamento da empresa para participar  de licitações com a

Prefeitura Municipal de Guanambi, e concorreram para os desvios realizados.

180. GILBERTO  ÁLVARO  PORTELLA BACELAR,  por  sua  vez,

além de ter figurado durante todo o certame licitatório como representante da CFSC

LTDA.,  exercia  proeminente  papel  na  “estrutura  organizacional”  desta  empresa,

conforme declaração prestada por Marilu Cardoso de Araújo. Ainda segundo a sócia-

administradora da CFSC LTDA., ela própria repassava a GILBERTO, em espécie, os

valores recebidos pela CFSC em decorrência das contratações da empresa pela

Prefeitura Municipal de Guanambi.

181. Por fim, todos os imputados devem ser responsabilizados pelos

danos morais coletivos decorrentes do atraso nas obras, causado pela absoluta

ausência  de  expertise da  empresa  e  pelo  fato  desta  contar  com  apenas  28

empregados registrados no período inicial  de vigência do contrato.  Tal  atraso foi

absurdamente admitido pela Prefeitura Municipal, que, além de flagrantemente se

omitir  do  dever  de  fiscalizar  com correção,  violou  frontalmente  as  vedações  de

prorrogação de prazo constantes do edital e do contrato.

Procuradoria da República em Guanambi
Rua Gustavo Bezerra, nº 243, Centro - CEP 46430-000 – Guanambi/BA. Fone: (77)3451-8300 – Fax: (77)3451-8308

49/51



DOS PEDIDOS

182. Em  face  do  exposto,  requer o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL:

1.  a  notificação  das  pessoas  físicas  NILO  AUGUSTO

MORAES COELHO,  GEOVANE MERCÊS ALVES,  MARILU

CARDOSO  DE ARAÚJO,  CÉLIO  FERNANDES  SANTANA,

GILBERTO  ÁLVARO  PORTELLA  BACELAR,  MARINA

GABRIELA  LESSA  PRADO,  REGINA  DE  CÁSSIA

RODRIGUES  MARTINS  PRADO,  UGO  KARDEC

FERNANDES  SILVA  e  JANNE  DIELLE  DOS  SANTOS

ARANHA,  e  da  pessoa  jurídica  CARDOSO  FERNANDES

SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA. (CFSC LTDA.), para que,

querendo, ofereçam manifestação escrita,  do art.  17, §7º da

Lei nº 8.429/92;

2.  o recebimento  da  inicial  e  a  citação  dos  réus  para

apresentarem defesa;

3.  A citação da União para, querendo, ingressar no feito, nos

termos do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92;

E ao final da instrução: 

4. A condenação dos réus nas sanções cabíveis previstas no

art.  12,  incisos  II  e  III,  da  Lei  n°  8.429/92,  bem como  nas

despesas processuais.

183. Protesta o Parquet, ainda, pela produção de todos os meios de

prova admitidos em direito.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais.

Guanambi, 31 de março de 2015.
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Paulo Rubens Carvalho Marques 
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Vitor Sousa Cunha
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Procuradoria da República em Guanambi
Rua Gustavo Bezerra, nº 243, Centro - CEP 46430-000 – Guanambi/BA. Fone: (77)3451-8300 – Fax: (77)3451-8308

51/51


