
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

EXCELENTÍSSIMO  (A)  SENHOR  (A)  JUIZ  (A)  FEDERAL DA      ª  VARA

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

URGENTE

SIGILOSO

Ref.: Inquérito Policial nº 0027/2015-11 – DELEFIN/SR/DPF/SP

(Autos PRM-S.Bernardo do Campo nº 3414.2015.000041-3)

         

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República

infra-assinada, vem à presença de V. Exa., ratificando a representação de fls., ofertada

pela  D.  Autoridade  Policial,  requerer  a  decretação  de  PRISÃO  PRISÃO

TEMPORÁRIA,  bem  como  autorização  judicial  para  realizar  a  CONDUÇÃO

COERCITIVA dos indivíduos a seguir enumerados, e também para efetuar  BUSCA E

APREENSÃO  nos  locais  abaixo  declinados,  consoante  as  razão  de  fato  e  de  direito

expostas a seguir:
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PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA:

1 ALFREDO LUIS BUSO
RG Nº 3.510.921
CPF 495.101.348-72
RUA AUGUSTA,  Nº  1.819,  APTO.  41,  CERQUEIRA
CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP 01.413-000
RUA AMÁLIA NORONHA, Nº 109, PINHEIROS, SÃO
PAULO/SP, CEP 05.410-010

2 ANTÔNIO CÉLIO GOMES GOMES DE ANDRADE
CPF Nº 661.297.458-34
AVENIDA AGAMI, Nº 80 – APTO 51, MOEMA, SÃO
PAULO/SP, CEP 04.522-000, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
GREEN HILSS, SÃO PAULO/SP

3 ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS
RG Nº 16431817 – SSP/SP
CPF Nº 103.463.618-93
RUA PROFESSOR ALVES PEDROSO,  Nº  360,  CASA
37, CANGAÍBA, SÃO PAULO/SP, CEP 03.721-010

4 EDUARDO DOS SANTOS
RG 27.393.979-8/SP
CPF 278.378.248-06
RUA CARAÍBAS, Nº 326,APTO 192, PERDIZES, SÃO
PAULO/SP, CEP 05.020-000

5 FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI
RG 5.225.126/SP
CPF 694.740.958-68
RUA GUMERCINCO  FLEURY,  Nº  74,  CASA,  VILA
MADALENA,  CEP 05.447-100,  SÃO  PAULO/SP,  CEP
05.447-100

6 GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO
RG 19.657.402/SP
CPF 106.631.548-55
RUA COMENDADOR  QUIRINO  TEIXEIRA,  Nº  370,
JARDIM  LEONOR  MENDES  DE  BARROS,  SÃO
PAULO/SP, CEP 02.348-060

7 OSVALDO DE OLIVEIRA NETO
CPF 138.554.778-25
RG 20.299.558-6/SSP-SP
RUA MESQUITA, Nº 519, APTO. 61, EDIFÍCIO JACI,
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VILA DEODORO, SÃO PAULO/SP, CEP 01.544-010
RUA  ANTÔNIO  CUBAS,  Nº  13,  ASSUNÇÃO,  SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09.810-570

8 SÉRGIO SUSTER
CPF 668.555.198-49
RG 6.520.826
AVENIDA  WALLACE  SIMONSEN,  Nº  555,  APTO
11.BLOCO  “C”,  NOVA  PETRÓPOLIS,  SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09.771-210

CONDUÇÃO COERCITIVA:

1 ANDERSON FABIANO FREITAS
CPF 098.392.668-96
RG 18.729.361-2/SP
RUA  SIMÃO  ÁLVARES,  Nº  742,  APTO  151,
PINHEIROS, SÃO PAULO/SP, CEP 05.417-020
RUA  JURANDÁ,  Nº  102,  SUMAREZINHO,  SÃO
PAULO/SP, CEP 05.442-070

2 CARLOS ALVES PINHEIRO
RG 5.844.799-4/SP
CPF 371.670.148-34
RUA  FRANCISCO  DE  ASSIS  ARAÚJO,  Nº  160,
JARDIM  SANTA  CRUZ  (CAMPO  GRANDE),  SÃO
PAULO/SP, CEP 04.456-200

3 HUMBERTO SILVA NEIVA
CPF 460.315.968-49
AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES,
1001,  APTO.  143D,  TYAMBORÁ,  SANTANA  DE
PARNAÍBA/SP, CEP 06543-001

4 JOSÉ CLOVES DA SILVA   
CPF 090.050.088-30
RG17.818.872-4
RUA  ROMILDO  CEOLA,  Nº  193,  CASA,
FERRAZÓPOLIS,  SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO/SP,
CEP 09.781-090
RUA  ALEXANDRE  BONÍCIO,  Nº  600,  APTO.  14,
ALVES DIAS, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP
09.850-450

5 MARCELO CARVALHO FERRAZ
CPF 003.668.788-08
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RG 8.782.254/SP
RUA  UBIRACICA,  Nº  153,  BOAÇAVA,  SÃO
PAULO/SP, CEP 05.470-020

6 MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO
CPF 052.313.558-01
RG 15.330.905/SP
AVENIDA MANOEL DA NÓBREGA, Nº 215, H15BL2,
ITARARÉ, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.320-201
RUA ESPÍRITO  SANTO,  Nº  87,  CAMPO  GRANDE,
SANTOS/SP, CEP 11.075-390

7 PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES
CPF 023.468.138-18
RG 13.275.080/SP
RUA BARÃO DE OLIVEIRA CASTRO, Nº 17 APTO.
101, JARDIM BOTÂNICO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP
22.460-280
RUA DOMINGOS DE MORAIS, Nº 770, APTO. 64 B2,
VILA MARIANA, SÃO PAULO/SP, CEP 04.010-100

8 PEDRO AMANDO DE BARROS
RG 25.974.802-X/SP
CPF 162.662.368-69
RUA ROCHA, Nº  248,  APTO.  71,  BELA VISTA,  CEP
01.330-000, SÃO PAULO/SP
AVENIDA  IPIRANGA,  Nº  200,  APTO.  2619  B,
REPÚBLICA, SÃO PAULO/SP, CEP 01.046-010

BUSCA E APREENSÃO:

1 BRASIL ARQUITETURA LTDA.
CNPJ 45.878.386/0001-77
RUA HARMONIA,  Nº  101  –  SUMAREZINHO,  CEP:
05.435-000 - SÃO PAULO - SP
3815-9511

2 CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI
CNPJ 13.389.258/0001-73
ALAMEDA  MADEIRA,  Nº  258  –  21º  ANDAR  –
ALPHAVILLE  INDUSTRIAL,  CEP:  06.454-010  -
BARUERI - SP

3 CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  –  CEI
EIRELI
AVENIDA IRAÍ, Nº 393, 8º ANDAR, SALAS 81 E 82,
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INDIANÓPOLIS,  SÃO  PAULO/SP,  CEP  04.082-905  –
CONDOMÍNIO  EDILÍCIO  METRÓPOLE
EMPRESARIAL

4 CONSTRUTORA CRONACON LTDA.
CNPJ 63.972.277/0001-04
R.  AIMBERÊ,  Nº  1081,  PERDIZES,  SÃO  PAULO/SP,
CEP 05.018-011

5 MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETARIA  DE  FOMENTO  E  INCENTIVO  À
CULTURA
COORDENAÇÃO-GERAL  DE  ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO DE CONVÊNIOS
ESPLANADA  DOS  MINISTÉRIOS,  BLOCO  B,  1º
ANDAR, CEP 70.068-900, BRASÍLIA/DF

6 SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AVENIDA KENNEDY, Nº 1.100 – JARDIM DO MAR
CEP 09.726-253 – SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

7 SECRETARIA DE  CULTURA DO  MUNICÍPIO  DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO
RUA BAURU, Nº 21 – BAETA NEVES
CEP: 09.751-440 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

8 SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
PAÇO MUNICIPAL, Nº 50 - 5º ANDAR
CEP: 09.750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

I – BREVE RESUMO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO

Tramita  no  Departamento  de  Polícia  Federal  (DELEFIN,  atual

DELECOR/SR/DPF/SP) investigação (Inquérito Policial nº 0027/2015-11) com o objetivo

de apurar a  possível prática dos delitos de organização criminosa (Lei nº 12.850/13,

art. 2º, caput e § 4º c.c art. 1º, § 1º), fraude à licitação (art. 90, Lei nº 8.666/93), fraude

na execução de contrato administrativo (art. 92, Lei nº 8.666/93), peculato (art. 312,

CP),  inserção  de  informação  falsa  em  sistemas  informatizados  de  dados  da

Administração  Pública  (art.  313-A,  CP)  e  falsidade  ideológica  (art.  299,  CP),  no

Município de São Bernardo do Campo,  de julho/2010 até  os  dias  atuais,  ao  longo do
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processo de construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador, obra pública realizada

com verbas municipais e federais, oriundas do Convênio nº 744791/2010, firmado entre a

UNIÃO, por intermédio do Ministério da Cultura – MinC e o Município de São Bernardo

do Campo.

Os elementos de prova reunidos até o presente momento fornecem,

em cognição sumária, indícios de que (1) ALFREDO LUIZ BUSO (Secretário Municipal

de Obras), (2) SÉRGIO SUSTER (Secretário Municipal de Obras), (3) JOSÉ CLOVES

DA SILVA  (Secretário  Municipal  de  Obras),  (4)  OSVALDO DE OLIVEIRA NETO

(Secretário Municipal de Cultura), (5) MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO (Presidente

da Comissão de Licitação COJUL), na condição de agentes públicos, e (6) ANTONIO

CELIO GOMES DE ANDRADE (CEI), (7) CARLOS ALVES PINHEIRO (CEI), (8)

ELVIO JOSÉ MARUSSI  (CEI), (9) EDUARDO DOS SANTOS  (CRONACON), (10)

GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO (CRONACON), (11) FLÁVIO ARAGÃO DOS

SANTOS  (FLASA),  (12) CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS  (FLASA),

(13)  FRANCISCO  DE  PAIVA  FANUCCI  (BRASIL  ARQUITETURA),  (14)

MARCELO  CARVALHO  FERRAZ (BRASIL  ARQUITETURA),  (15) ARTUR

ANÍSIO  DOS  SANTOS  (CONSÓRCIO  ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI),  (16)

PEDRO  AMANDO  DE  BARROS (APIACÁS  ARQUITETOS),  (17)  ANDERSON

FABIANO FREITAS (APIACÁS ARQUITETOS), (18) PAULO ROBERTO RIBEIRO

FONTES (BASE  SETE),  na  condição  de gestores  e  atuantesdas  empresas

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI  LTDA, CONSTRUTORA CRONACON

LTDA,  FLASA  ENGENHARIA,  BRASIL  ARQUITETURA  LTDA.,  APIACÁS

ARQUITETOS LTDA., CONSÓRCIO ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI, violaram o

disposto no art. 2º, caput e  § 4º, II, c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/13, desde

abril/2010 até o presente momento, porque:

(A) promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por meio de

terceiros, organização  criminosa,  associando-se  entre  si,  de  forma  estruturalmente

ordenada, de modo permanente e com divisão de tarefas, no objetivo de praticar todos os
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crimes  descritos  a  seguir  e  de  obter,  direta  e  indiretamente,  vantagens  ilícita

mediante:

(B) a prática de crime contra as licitações, previsto no art. 90, da Lei nº

8.666/96, uma vez que, mediante a inserção, no Edital da Concorrência nº 10.021/2011, de

cláusulas destinadas a assegurar a vitória de um determinado licitante, e ajuste entre os

licitantes e agentes públicos municipais, frustraram e fraudaram o caráter competitivo

do certame,  com o  intuito  de  obter,  para  si  e  para  outrem,  vantagens  decorrentes  da

adjudicação do objeto da licitação;

(C)  a  prática  de  peculato-desvio,  previsto  no  art.  312,  do  CP,

consubstanciado no  pagamento indevido diretamente  às empresas CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA. e CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI, e

indiretamente a CRONACON ENGENHARIA, BRASIL ARQUITETURA E APIACÁS

ARQUITETOS,  por  serviços  não  prestados,  materiais  não  fornecidos  e  por  serviços

efetivamente prestados a preços superfaturados;

(D) inserção  de  informações  falsas  no  Sistema  de  Gestão  de

Convênios e Contratos de Repasse - SICONV (módulo prestação de contas), ao longo da

execução do Convênio n° 744791/2010 – art. 313-A, CP;

(E)  a prática de  crime previsto no art. 92, da Lei nº 8.666/96, uma vez

que, mediante subcontratação total, alteração substancial do objeto licitado com base em

fato  preexistente  e  conhecido,  majoração  do  valor  global  da  obra  mediante  jogo  de

planilhas, reajustes de preços decorrentes de paralisações indevidas da obra, fraudaram a

execução do Contrato de Empreitada SA.200.A nº 066/2012, custeado com recursos

do convênio, dando, assim, causa a modificações, vantagens e prorrogações contratuais em

favor  do  adjudicatário,  não  amparadas  em  lei  nem  no  edital  da  Concorrência nº

10.021/2011;
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(G) a prática de crimes de falsidade ideológica em documentos públicos e

particulares (art.  299,  CP),  visto  que  mediante  a  inserção  de  informações  falsas  em

contratos  sociais,  contratos  de  prestação  de  serviços,  anotações  e  registros  de

responsabilidade  técnica,  alteraram  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante  e

dissimularam a interposição fraudulenta de terceiros em contratos administrativos firmados

com o Município de São Bernardo do Campo, executados com recursos federais;

As circunstâncias de cada um dos fatos e a participação de cada um dos

investigados será objeto de exposição a seguir, na qual serão elencados os elementos de

prova reunidos, bem como exposta a  necessidade das medidas de investigação e das

medidas coercitivas ora pleiteadas para completa elucidação dos fatos, identificação e

responsabilização dos co-autores, partícipes e beneficiários.

II.             DOS FATOS

II.I.            DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO N° 744791/2010

 O Convênio n° 744791/2010 foi firmado aos 01/07/2010 entre a UNIÃO,

por  intermédio  do  MINISTÉRIO DA CULTURA -  MinC,  e  o  MUNICÍPIO DE SÃO

BERNARDO DO CAMPO, com prazo inicial  de vigência de 12 (doze)  meses,  com o

propósito  de  implementar,  em  regime  de  mútua  cooperação  e  colaboração,  o  Projeto

“Museu do Trabalho e do Trabalhador”, na Av. Armando Italo Setti, nº 70, Centro, SBC/SP.

Concedente União – Ministério da Cultura

Processo Secretaria de Fomento
e Incentivo à Cultura

01400.0011974/2010-59

Pronac 10 5142

Convênio 744791/2010

Convenente Município de São Bernardo do Campo – Pref. Luiz Marinho

Valor total R$ 18.000.000,00

Concedente R$ 14.400.000,00

Convenente R$ 3.600.000,00 (contrapartida)
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Conta bancária específica Banco do Brasil, agência nº 0427-8 em SBC

Data da assinatura do convênio 01/07/2010

Responsável  pela assinatura do
convênio pela PMSBC

Prefeito Luiz Marinho

Responsável  pela assinatura do
convênio pelo MC/FNC

Kleber da Silva Rocha (Secretário Substituto da Secretaria de Fomento e
Incentivo à Cultura)

Testemunhas Paula Fernanda (RG 1556892 – SSP/DF e CPF 773.802.071-72
Amanda do Oliveira Silva (RG 2.388.585 – SSP/DF e CPF 013.078.591-
19

Publicação no Diário Oficial da
União

Seção 3, nº 125, sexta-feira, 2 de julho de 2010

Data da vigência 01/07/2010 a 20/07/2011

Prazo de vigência: Início Fim

Inicial 01/07/10 20/07/11

Prorrogação de ofício 15/07/11 06/08/12

Prorrogação de ofício 02/07/12 08/07/13

1º Termo aditivo 05/07/13 30/07/14

Prorrogação de ofício 03/07/14 31/12/14

2º Termo aditivo 23/12/14 30/06/15

Prorrogação de ofício 07/05/15 07/08/15

3º Termo aditivo 07/08/15 30/08/16

4º Termo aditivo

5º Termo aditivo 13/04/16

6º Termo aditivo 26/08/16 30/08/17

Recursos Federais:

Inicial R$ 14.400.000,00

Atual R$ 14.638.890,16

Parcelas Valor (R$) Situação

1ª R$ 1.044.800,00 Repassada em 22/06/2012

2ª R$ 2.000.000,00 Repassada em 16/01/2014

3ª R$ 4.594.090,16 Repassada em 21/08/2014

4ª R$ 3.500.000,00 Repassada em 17/03/2015

5ª R$ 3.500.000,00 A repassar

Recursos Municipais:
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Inicial R$ 3.600.000,00

2º aditivo – 10/06/14 R$ 4.223.220,54

Atual (desde 04/16) R$ 7.043.813,88

Cronograma inicial de desembolso de contrapartida - PREVISTO:

Parcelas Valor (R$) Data Situação

1ª R$ 261.200,00 30/12/2010 Não foi depositada na conta exclusiva do convênio em
dezembro/2010

2ª R$ 2.738.800,00 22/03/2011 Não foi depositada na conta exclusiva do convênio em
março/2011

3ª R$ 600.000,00 (serviços) julho/2010 Serviços não prestados

TOTAL R$ 3.600.000,00

Cronograma de desembolso de contrapartida após o 2º termo aditivo -

10/06/14 - PREVISTO:

Parcelas Valor (R$) Data

1ª R$ 563.500,00 2011

2ª R$ 979.260,10 2012

3ª R$ 2.421.918,53 JULHO/2013

4ª R$ 258.543,91 AGOSTO/2013

TOTAL R$ 4.223.222,54

Cronograma de desembolso de contrapartida após o 5º termo aditivo -

13/04/2016 - PREVISTO:

Parcelas Valor (R$) Data Situação

1ª R$ 261.200,00 30/12/2010 Não foi depositada na conta exclusiva do convênio em
dezembro/2010

2ª R$ 2.738.800,00 22/03/2011 Não foi depositada na conta exclusiva do convênio em
março/2011

3ª R$ 1.223.222,54 Maio/2013 Não foi depositada na conta exclusiva do convênio em
maio/2013

5ª R$ 2.820.591,34 Maio/2016 Não foi depositada na conta exclusiva do convênio até
julho/2016

TOTAL R$ 7.043.813,88
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Cronograma de desembolso de contrapartida – EXECUTADO:

Parcelas Valor (R$) Data

1ª 563.500,00 Julho/2011

2ª 46.077,11 16/08/12

4ª 359.857,15 19/11/12

6ª 573.825,84 28/12/12

8ª 2.421.918,53 15/07/13

10ª 1.179.169,84 15/08/13

Total 5.144.348,47

O  Valor  total  e  atual  do  convênio,  após  o  5º  Termo  Aditivo  (R$

14.638.890,16 de  repasse  + R$ 7.043.813,88 de  contrapartida)  é  de  R$ 21.682.704,04

(vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e quatro reais e quatro

centavos).

Mediante este acordo de vontades,  a UNIÃO e o MUNICÍPIO DE SÃO

BERNARDO DO CAMPO obrigaram-se  a  conjugar esforços  e  recursos  financeiros

para a consecução de um objetivo comum: o projeto cultural de criação e instalação do

Museu  do  Trabalho  e  do  Trabalhador.  Foram  estipuladas  prestações  específicas  e

individualizadas a cada um dos partícipes.

Cuidando-se  do  dispêndio  de  recursos  federais,  objeto  de  transferência

voluntária  para o Município,  a  execução do convênio e a  aplicação das  verbas  devem

obedecer, naquilo que for compatível, às normas previstas na Lei nº 8.666/93, consoante

estabelece o artigo 116 da Lei  de Licitações.  Isso equivale  a  dizer  que se aplicam os

princípios  gerais  dos  contratos  administrativos,  destacadamente,  os  princípios  da

legalidade, da impessoalidade, da supremacia do interesse público e da vinculação à lei e

ao instrumento (no caso, a proposta e plano de trabalho). Disto decorre que  as normas

veiculadas no convênio são de observância obrigatória para as partes, não existindo
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faculdade de liberação unilateral, tampouco margem para atuação discricionária das

partes.

Traçando-se um paralelo com a licitação e o contrato administrativo, para o

convênio, no lugar do edital, instrumento inicial que vincula toda a atividade subsequente,

tem-se a proposta  e  o plano de trabalho aprovados pelo CONCEDENTE; no lugar  do

contrato,  instrumento  onde são consignadas  as  obrigações  das  partes,  tem-se o projeto

básico/termo de referência, o cronograma físico e o cronograma de desembolso.  

 

A análise  do  Processo  Administrativo  MinC nº  01400.0011974/2010-59,

instaurado  em  25/06/2010  (sexta-feira),  por  determinação  de  ALFREDO  MANEVY,

Secretário-executivo  MINC,  revela  que  a  celebração  do  convênio  deu-se  em

inobservância  aos  princípios  da  Administração  Pública  e  a  diversas  condições  de

validade estabelecidas em lei e atos normativos da Administração Pública Federal, tais

como:

a) prévia aprovação do Ministro de Estado da Cultura (Lei nº 8.313/91, art.

4º,  § 2º)  ou da Comissão do Fundo Nacional  de Cultura (Decreto nº

5.761/2006, arts. 6º, § 4º e 14, inciso I) para aplicação de recursos do

Fundo Nacional de Cultura – FNC no projeto “Museu do Trabalho e do

Trabalhador”;

b) especificação suficiente e pormenorizada do objeto do convênio;

c) especificação  das  obrigações  a  cargo  do  MUNICÍPIO  DE  SÃO

BERNARDO DO CAMPO/CONVENENTE,  no  tocante  ao  valor  e  à

natureza  da  contrapartida;  contando,  na  hipótese  de  contrapartida  em

bens e/ou serviços, com a prévia mensuração ou apresentação de termo

de referência  (Lei nº 8.313/91, art. 6º, § 2º; Portaria Interministerial nº

127/2008, art. 20, § 2º);

d) comprovação de que  os  recursos  financeiros  próprios  do Convenente

(Município de São Bernardo do Campo) para complementar a execução

do objeto (contrapartida) estavam devidamente previstos no Orçamento
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municipal  dos  exercícios  de  2010  e  2011,  em  dotação  orçamentária

específica,  bem  como  assegurados  mediante  a  respetiva  nota  de

empenho (Lei nº 8.666/93, art. 116, § 1º, inciso VII; Lei nº 8.313/91, art.

6º, caput, Portaria Interministerial nº 127/2008, art. 24, § 3º);

e) prévio  exame  jurídico,  pela  Consultoria  Jurídica  do  Ministério  da

Cultura, do texto do convênio a ser celebrado (LC nº 73/93, art. 11, VI,

“a”, Portaria Interministerial nº 127/2008, art. 31);

f) prévia comprovação de qualificação jurídica e econômico-financeira do

Proponente,  mediante  consulta  de  regularidade  aos  Sistemas

Informatizados  da  Administração  Pública,  em  especial  o  Sistema  de

Apoio às Leis de Incentivo à Cultura – SALIC/MinC;

g) assinatura  do  representante  do  Proponente  (Prefeito  Municipal)  nos

documentos integrantes da proposta;

h) assinatura  do  representante  do  Convenente  (Prefeito  Municipal)  no

Instrumento do Convênio (Portaria Interministerial nº 127/2008, art. 32);

Para especificar o objeto do convênio e demonstrar a composição do custo

de projeto, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/Proponente apresentou o

estudo arquitetônico preliminari e a memória de cálculo do Museu do Trabalho e do

Trabalhador”,  com  área  total  de  4.777m²,  elaborado  por  FRANCISCO  DE  PAIVA

FANUCCI, sócio do escritório BRASIL ARQUITETURA.

Este estudo preliminar, de conteúdo arquitetônico e museológico (de autoria

do historiador PAULO FONTES), integrante do projeto básico,foi objeto de prestação de

serviços  efetuada  pelo  CONSÓRCIO  ENGER-PLANSERVI-CONCREMAT  (proposta

firmada por ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS – Vol. VIII do ICP, fl. 1454) ao MUNICÍPIO

DE SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO,  no  bojo  do  Contrato  de  Prestação  de  Serviços

Técnicos  nº  177/2008,  OS  Complementar  nº  56  -  SO.1  nº  011/08,  pelo  valor  de  R$

533.000,00 (quinhentos e trinta e três mil reais), por ordem de SÉRGIO SUSTER.
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O  CONSÓRCIO  ENGER-PLANSERVI-CONCREMAT,  por  sua  vez,

terceirizou a  execução do serviço,  e  subcontratou,  em 10/06/2010,  por  R$ 400.000,00

(quatrocentos mil reais), a BRASIL ARQUITETURA – apenso XXVII do ICP.

Tomando-se de empréstimo, mais  uma vez,  os conceitos das licitações e

contratos administrativos,  é possível equiparar os cronogramas físico e de desembolso

apresentados pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/Proponente  a um

contrato de empreitada por preço unitário. Os itens da implantação do museu foram

indicados como “metas” do convênio, num total de 6 (seis) metas, atribuindo-se um custo

unitário a cada uma delas.

No entanto, em relação à contrapartida a cargo do MUNICÍPIO DE SÃO

BERNARDO DO CAMPO foi constatada incompatibilidade entre os itens constantes da

proposta, do plano de trabalho e os itens lançados nos cronogramas.  

Na 1ª Meta – denominada “Serviços Iniciais”, o Município de SBC previu o

gasto de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil  reais)  com “projetos

técnicos” (projeto básico e projeto executivo), a ser realizado logo no início do convênio

(de 30/06/2010 a 20/08/2010), com recursos federais.

Na fase de apresentação da proposta, o Município de SBC/Proponente ora

indicou o aporte de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), exclusivamente

em recursos financeiros, para custeio do BDI; ora indicou aporte de R$ 3.000.000,00 (três

milhões)  em  bens  e  serviços  (terreno  e  elaboração  dos  projetos  arquitetônicos)  e  R$

600.000,00 (seiscentos mil reais) em serviços (BDI-empreiteira).

Contraditoriamente,  em  outro  documento  integrante  da  proposta,  o

Município ofereceu “os projetos arquitetônicos” (estudo preliminar) como contrapartida

em serviço.
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Já  no  “Formulário  de  Informações  Complementares  –  SICONV”  o

Município de SBC/Proponente afirmou que: (i) a elaboração dos projetos arquitetônicos e

a aquisição do terreno constituíam ações integrantes do projeto, mas não seriam custeadas

pelos recursos do convênio; (ii) além da cooperação entre União e Município, o projeto

também  contava  com  a  “parceria”  de  empresa  privada,  qual  seja,  BRASIL

ARQUITETURA, sem contudo declinar a natureza da “parceria”.

Conforme será demonstrado ao longo desta exposição fática, a investigação

revelou que  a  “parceria”  firmada  entre  os  agentes  públicos  do  MUNICÍPIO DE SÃO

BERNARDO DO CAMPO e os gestores da BRASIL ARQUITETURA  consistiu em um

esquema,  executado mediante  a  interposição  fraudulenta  de  pessoas  jurídicas,  para:  (i)

burlar  a  exigência constitucional  de contração pelo Poder  Público mediante licitação e

violar  o  princípios  da  impessoalidade;  (ii)  desvio  de  recursos  públicos  mediante  o

pagamento  de  preços  superfaturados  pela  prestação  de  serviços  de  arquitetura  e

engenharia; (iii) desvio de recursos públicos mediante o pagamento em duplicidade pela

prestação de um serviço.

  

Retomando a análise da contrapartida, nota-se que, em declaração inserida

no SICONV, o Município de SBC/Proponente prestou informação diametralmente oposta

às anteriores:  “os recursos destinados para contrapartidas estão garantidos pelos custos

de  projetos  arquitetônicos  e  do  terreno  para  construção  da  obra,  no  valor  de  R$

3.000.000,00”.

Importante aqui deixar clara a distinção entre  “contrapartida” a cargo do

Convenente e “ações integrantes do projeto não custeadas pelo convênio”. As informações

conflitantes  lançadas  pelo  Município  no SICONV pretendem fundir  os  dois  conceitos,

lançando incertezas sobre a extensão e o conteúdo das obrigações assumidas.

Em mais  uma contradição,  na 9ª  meta,  o  Município de SBC/Proponente

previu o gasto de R$ 3.600.000,00 com “BDI – custos com construtoras e empreiteiras”, a

15/106
Avenida Barão de Mauá, n.º 502 – Chácara Inglesa –  São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09.726-000 – Fone: (11) 4122-8500 Fax: (11) 4124-8502



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

ser  realizado  entre  02/07/2010  e  20/02/2011,  exclusivamente  com recursos  financeiros

municipais.

Ao discriminar as “despesas”, o Município de SBC/Proponente lançou, em

relação ao “BDI – empreiteira”, informações divergentes daquelas constantes da lista de

metas. Indicou gasto de R$ 3.000.000,00, em recursos federais, e de R$ 600.000,00,  em

bens e serviços do Município, em contrapartida.

Posteriormente, a natureza da contrapartida foi retificada (apenas recursos

financeiros) e vinculada às fases de projetos e construção, sem referência específica ao

BDI.

Passando-se à análise dos itens que compõem o objeto do convênio, o Plano

de  Trabalho  apresentado,  que  passou  a  fazer  parte  integrante  do  Convênio,  previa

inicialmente o aporte de  R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais),

em recursos federais, para elaboração de “projetos técnicos”. Como não foi especificado

o significado da expressão, os técnicos do MinC consideraram  abrangidos no conceito

tanto o “projeto básico” quanto o “projeto executivo”, ambos contemplando todos os

projetos  “setoriais”  nas  especialidades  de  arquitetura,  fundação,  estruturas,  ar

condicionado,  instalações  hidrossanitárias,  elétrica,  luminotécnica,  layout  e  mobiliário

especial,  acústica,  paisagismo,  museológico,  bem  como  a  planilha  quantitativa  e

orçamentária,  necessários  para  caracterizar  o  Museu,  como  obra  civil  e  como

instalação cultural.

Ao  analisar  os  custos  previstos  pelo  Proponente/Município  SBC para

elaboração dos projetos, a União constatou que estavam acima dos preços praticados no

mercado à época,  reduzindo-os a  R$ 1.306.000,00 (um milhão, trezentos e seis mil

reais - item 6.1), e  estabelecendo que a União  empregaria, para este fim específico de

elaboração dos projetos, R$ 1.044.800,00 (um milhão, quarenta e quatro mil e oitocentos
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reais) e o Município R$ 261.200,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), exclusivamente

em recursos financeiros.

Discriminação Valor aprovado

Projeto de arquitetura (inclusive layout e mobiliário especial) R$ 700.000,00

Projeto de fundações e estrutural R$ 220.000,00

Projeto de ar condicionado R$ 90.000,00

Projeto de instalações hidrossanitárias R$ 70.000,00

Projeto de elétrica R$ 87.500,00

Projeto de luminotécnica R$ 17.500,00

Projeto de acústica R$ 70.000,00

Projeto de paisagismo R$ 35.000,00

Planilha quantitativa e orçamentária R$ 16.000,00

Museologia R$ 87.500,00

TOTAL R$ 1.306.000,00

Esta  alteração  no  plano  de  trabalho  e  nos  cronogramas  físico  e  de

desembolso foi  consignada apenas no parecer  técnico,  lavrado em 30/06/2010;  não foi

lançada nos documentos constantes do SICONV à época da celebração da avença.

No termo de convênio consta o seguinte das cláusulas quarta e quinta:

“CLAUSULA  QUARTA  –  DOS  RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS  E

FINANCEIROS

Para  a  execução  das  atividades  previstas  neste  Convênio,  no  presente

exercício  dar-se-á  o  valor  de  R$  18.000.000,00  (dezoito  milhões  de  reais)  de

acordo com a seguinte distribuição:

I – CONCEDENTE:

R$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais) à conta do

Projeto/Atividade:  42902.13.392.1142.4796.0001.PTRES:  006248,  Elemento  de

despesa:  44.40.42,  Nota  de Empenho nº  2010NE900139,  de 01/07/2010,  Fonte

100,  referente  a  primeira  parcela  no  valor  de  R$  1.044.800,00 (um  milhão
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quarenta e quatro mil  e oitocentos reais),  sendo as  seguintes  condicionadas à

apresentação do projeto básico e prestação das contas da primeira parcela.

II – CONVENENTE:

R$  3.600.000,00  (três  milhões  e  seiscentos  mil  reais)  correspondente  à

contrapartida do convenente por meio de recursos financeiros, conforme descrito

no cronograma físico-financeiro do Plano de Trabalho.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão liberados em 03 parcelas, de acordo com o

Cronograma de Desembolso e o Plano de Trabalho. A primeira será efetuada para

a  elaboração  do  projeto  básico, conforme  faculta  o  art.  23,  parágrafo  6º  da

Portaria  Interministerial  nº  127/2008.  A liberação das  parcelas  seguintes  está

condicionada à apresentação do projeto básico e prestação de contas da primeira

parcela”.

Em uma primeira leitura isolada do texto do termo do convênio poder-se-ia

concluir que a 1ª parcela, no valor de R$ 1.044.800,00 (um milhão, quarenta e quatro mil e

oitocentos reais) destinou-se exclusivamente à elaboração do projeto básico, ou seja, as

partes teriam convencionado gastar toda essa quantia no projeto básico.

Mas,  interpretando-se o termo do convênio  em conjunto  com os  demais

documentos integrantes da avença, em especial, o plano de trabalho, o detalhamento das

etapas, a memória de cálculo e o parecer técnico, e considerando o valor de mercado dos

serviços em questão, é possível concluir que a 1ª parcela a cargo da União,  no valor de

R$ 1.044.800,00  (um milhão, quarenta e quatro mil e oitocentos reais), e a 1ª parcela a

cargo do Município de SBC/CONVENENTE, no valor  de R$ 261.000,00 (duzentos e

sessenta  e  um mil  reais),  para  execução  da  meta  “serviços  iniciais/projetos  técnicos”,

destinava-se à elaboração tanto do projeto básico quanto do projeto executivo.

A inclusão  de  circunstância  condicionante  à  liberação  das  outras  duas

parcelas dos recursos federais (“apresentação do projeto básico e prestação de contas da

primeira parcela”) não implicou na redução do objeto da etapa.
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A clausula quinta estabelece que a liberação da 1ª parcela  “será efetuada

para a elaboração do projeto básico”. Veja-se: o texto não diz que a parcela destina-se

apenas ao custeio do projeto básico. Um valor tão expressivo não guarda consonância (art.

42, Portaria IM 127/2008) com um serviço de extensão e complexidade tão pequenas, se

comparada com a dimensão e o custo do projeto executivo.

Caso  os  princípios  norteadores  da  Administração  Pública  e  a  legislação

tivessem sido observados, o projeto básico deveria ter sido exigido antes da celebração do

convênio.  Somente  com este  documento  seria  possível  caracterizar,  de  antemão,  com

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, o projeto do Museu,

em sua totalidade,  compreendendo a obra civil  (suporte físico) e sua parte principal,  o

conteúdo  museológico.  Uma  vez  devidamente  caracterizado  o  projeto,  a  análise  da

viabilidade técnica, a avaliação dos custos e a definição do prazo de execução dar-se-iam

com base em elementos concretos, passíveis de verificação em sede de controle interno e

externo.

No  entanto,  por  razões  ainda  desconhecidas,  a  criação  do  projeto  no

âmbito do MinC e a celebração do convênio deram-se em apenas 4 (quatro) dias úteis,

período insuficiente  não apenas  para  a  avaliação acima descrita,  como também para a

consolidação das alterações determinadas pelo órgão técnico no plano de trabalho.

Para além de não ter sido exigido previamente à celebração da avença, o que

era recomendável, o projeto básico também foi descartado como condição para liberação

da primeira parcela. O art. 23 da Portaria IM 127/2008 é taxativo ao estabelecer que  o

projeto  básico  deve ser  apresentado  antes  do  dispêndio  dos  recursos  federais,

possibilitando sua dispensa apenas quando o objeto for padronizado, mediante despacho

fundamentado.  
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Um  projeto  tão  único  e  específico  quanto  o  Museu  do  Trabalho  e  do

Trabalhador, na localidade escolhida, jamais pode ser considerado “padronizado”. E não

existe, em nenhum documento acostado aos autos do PA/MinC nº 01400.011974/2010-59

despacho algum, seja do Ministro da Cultura, seja do Secretário de Fomento e Incentivo à

Cultura,  seja  da  Comissão  do  Fundo  Nacional  de  Cultura,  dispensando,

fundamentadamente, a apresentação e a aprovação do projeto básico antes da liberação da

primeira parcela de verbas federais.

Mas,  mesmo  assim,  a  UNIÃO/Concedente  valeu-se  indevidamente  da

faculdade conferida pelo art. 23, § 6º, da Portaria Interministerial nº 127/2008, e aprovou a

proposta,  formulada  em termos  tão  inexatos,  insuficientes  e  confusos,  criando,  assim,

obrigação de dispêndio de mais de 14 milhões de reais em verbas federais, sem definir

precisamente com o quê e como esse dinheiro seria gasto.

Sendo este o quadro, o valor do primeiro repasse de verbas federais deveria

refletir  apenas  o  custo  do  projeto  básico.  Mas,  em  realidade,  foram  indevidamente

incluídos os custos do projeto executivo.

 Não obstante as irregularidades e contradições elencadas, e a despeito

da ausência  das  condições  de validade listadas acima,  a  proposta de convênio  foi

apresentada,  analisada  e  aprovada  no  interregno  de  4  (quatro)  dias  úteis  –  de

28/06/2010 (segunda-feira) a 01/07/2010 (quinta-feira).

Convém  assinalar  que  antes  de  29/06/2010  sequer  existia  o  estudo

preliminar  e  a  planilha  estimativa  de  custos,  que  foram  entregues  por  FRANCISCO

FANUCCI, de BRASIL ARQUITETURA, ao MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO

CAMPO somente em nesta data.
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Afigura-se inusual e bastante peculiar que um projeto desta dimensão tenha

sido imediatamente aprovado pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO para

fins de instrução de proposta de convênio com a União.

Em 30/06/2010, às 15h02, Paula Fernanda Livramento, chefe de Divisão da

Diretoria de Incentivo à Cultura/MinC, acessou o SICONV para consultar e imprimir a

proposta  n.  077328/2010,  apresentada  pelo  MUNICÍPIO  DE  SÃO  BERNARDO  DO

CAMPO. Após, os documentos foram remetidos à Gerência de Orientação e Integração de

Projetos,  onde  foram  autuados  por  Márcio  Fernando  de  Deus (fl.  78  do  Processo  n

01400.0011974/2010-59).  Após  regressarem  à  Divisão,  os  autos  foram  submetidos  à

Coordenação Geral do Fundo Nacional  de Cultura,  que determinou o encaminhamento

para parecer técnico, tudo isto ainda no dia 30/06/2010.

A proposta recebeu parecer técnico favorável, de Luiz Carlos Ávila Diniz e

Ricardo Fakhouri, no mesmo dia – 30/06/2010.

À toda evidência, não se afigura tecnicamente possível que os técnicos do

MINC  tenham  sido  capazes  de  analisar  devidamente  o  projeto  apresentado  pelo

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em poucas horas, no dia 30/06/2010.

A Coordenadora-Geral do FNC, Carla Cristina Marques, aprovou o parecer

técnico também em 30/06/2010.

No dia seguinte – 01/07/2010 – a proposta do convênio foi aprovada pela

Coordenadora-Geral do FNC e pelo Diretor de Incentivo à Cultura, Kléber da Silva Rocha.

Não consta  assinatura do  Secretário  de  Fomento  e  Incentivo  à  Cultura,  Henilton  de

Menezes, nem do Ministro da Cultura, Juca Ferreira.

Também  no  dia  01/07/2010  foi  emitida  a  Nota  de  Empenho n.

2010NE900139,  que  não  foi  assinada pela  autoridade  competente,  o  ordenador  de

despesa, Henilton de Menezes.
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Tamanha  celeridade  foi  imposta  à  tramitação  do  projeto  cultural  e  do

convênio em razão da vedação imposta pela Lei nº 9.504/97 (lei eleitoral), em seu artigo

73,  inciso VI, alínea “a” - o agente público não pode, nos três meses que antecedem o

pleito, “realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios,

e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito”, sendo despiciendo

relembrar  que  em  outubro  de  2010  foram  realizadas  eleições  nas  esferas  federais  e

estaduais.

Firmaram o Convênio, pela União, KLEBER DA SILVA ROCHA, que

se identificou como Secretário Substituto da SEFIC/MinC, e pelo Município de São

Bernardo do Campo, LUIZ MARINHO, Prefeito.

Cumpre notar que não consta dos autos do Processo Administrativo MinC nº

01400.0011974/2010-59 qualquer  documento apto a comprovar a suposta  delegação de

competência  do  Ministro  da  Cultura  (Juca  Ferreira) para  o  Secretário  de  Fomento  e

Incentivo à  Cultura (Henilton de Menezes),  tampouco deste  para o suposto Secretário-

Substituto (Kléber da Silva Rocha).

Somente após a formalização do convênio, em 01/07/2010, procedeu-se ao

exame  jurídico  por  parte  da  Consultoria  Jurídica  (02/07/2010),  consoante  Parecer  nº

849/2010 de fls. 104/107 do  Processo Administrativo MinC nº 01400.0011974/2010-59

(Pronac 10-5142).

A  assinatura  do  representante  do  Convenente  (Prefeito  Municipal)  no

Instrumento do Convênio ocorreu apenas em novembro/2010.

A consulta  de  regularidade  no  SALIC  deu-se  por  ocasião  do  primeiro

repasse de verbas federais, em 2012.
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A definição precisa da natureza da contrapartida  (R$ 3.000.000,00 em

recursos  financeiros  e  R$  600.000,00  em  bens  e  serviços)  e  a  comprovação  de

disponibilidade dos recursos financeiros próprios do Convenente (Município de São

Bernardo do Campo) para contrapartida deu-se bem depois e de forma incompleta, em

15/09/2011 (Of. GSC/382/2011, firmado por por LUIZ MARINHO, prefeito, e OSVALDO

DE OLIVEIRA NETO,  Secretário  de  Cultura,  conforme  fls.  202/204  do  PA/MinC  nº

01400.011974/2010-59). Cumpre assinalar que a dotação orçamentária, a nota de empenho

e o método de aferição do valor do bem e dos serviços continuaram ausentes. Somente em

20/04/2012,  por  meio  do  Ofício  176/2012-GP a  dotação  foi  informada  (fls.  303/306

PA/MinC nº 01400.0011974/2010-59 – Pronac 10-5142).

O projeto  do Museu  não consta do Plano de Trabalho Anual  do Fundo

Nacional de Cultura de 2010 (fls. 1432/1438 do ICP nº  1.34.011.000360/2013-71).

Até hoje não se tem notícia da prévia aprovação (2010) do dispêndio de

recursos do FNC no projeto cultural “Museu do Trabalho e do Trabalhador” por parte do

Ministro de Estado da Cultura e/ou da Comissão do Fundo Nacional de Cultura. Consta

apenas a informação de que a CNFNC analisou o projeto em 2011 (fl. 297v do PA/MinC),

oportunidade em que, apesar de se negar a ratificar os atos praticados em 2010, aprovou a

continuidade do projeto.

II.II.      DA INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (SICONV) 

Até o presente momento, foram reunidos indícios de que, em data ainda não

determinada,  HUMBERTO GARCIA DA COSTA OLIVEIRA, no exercício do cargo

de  Assistente  Técnico-Administrativo  da  Secretaria  de  Cultura  do  Município  de  São

Bernardo do Campo, atendendo a ordem ilegal emanada de OSVALDO DE OLIVEIRA

NETO, Secretário Municipal de Cultura,  inseriu dados falsos, referentes ao aporte da

contrapartida  devida  pelo  Município  de  São  Bernardo  do  Campo,  nos  termos  do
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Convênio nº 744791/2010, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

– SICONV.

É dever  de  todo CONVENENTE prestar  contas  ao  CONCEDENTE.  Na

esfera federal,  a prestação de contas dá-se através do sistema informatizado conhecido

como SICONV.

Após habilitação e outorga de senha de acesso, cabe ao representante do

CONVENENTE  comprovar  a  correta  execução  das  obrigações  assumidas  mediante  a

inserção de dados e cópias de documentos.

Dentre as obrigações assumidas, se destaca o aporte de recursos financeiros

de contrapartida, assim estabelecido inicialmente:

Data Valor
1 30/12/2010 R$ 261.200,00
2 22/03/2011 R$ 2.738.800,00
Total R$ 3.000.000,00

Embora a tramitação da proposta, a celebração do convênio e o empenho de

verbas federais tenha se dado em prazo exíguo, a execução do convênio não observou o

cronograma inicial – de 01/07/2010 a 20/07/2011. Por culpa exclusiva do Município de

São Bernardo do Campo, que até novembro/2010 não tinha informado no Sistema de

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV o número da conta bancária onde

deveriam ser  depositados  os  recursos  financeiros,  a  primeira  parcela  do  repasse  de

verbas federais não foi depositada em 2010.

Mesmo diante da inobservância do cronograma de desembolso, por parte da

UNIÃO/CONCEDENTE, era dever do MUNICÍPIO DE SBC/CONVENENTE cumprir,

nos  prazos  fixados  a  obrigação  de  disponibilização  dos  recursos  financeiros  de

contrapartida, mediante depósito na conta específica do convênio. Primeiro porque a

demora no repasse de verbas federais deu-se por sua culpa; segundo porque a legislação
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prevê  que  os  recursos  do  convênio  que  não  forem  gastos  imediatamente  devem  ser

aplicados  em fundo  de  investimento,  e  seus  rendimentos  oportunamente  revertidos  na

execução do objeto.

  Não apenas OSVALDO DE OLIVEIRA NETO, Secretário de Cultura, e

LUÍS CARLOS BERBEL, Diretor do Departamento do Tesouro, agentes do MUNICÍPIO

DE SBC/CONVENENTE responsáveis pela execução do Convênio, não depositaram as

parcelas de contrapartida nas épocas devidas, subtraindo a possibilidade de auferimento

do rendimento das aplicações financeiras, causando, assim, dano (lucro cessante) ao erário,

como  também  há  indícios  de  que  ordenaram  a  HUMBERTO  a  inserção  de

informações  falsas  na  prestação  de  contas  apresentada  no  SICONV,  no  módulo

destinado aos comprovantes de “ingressos de contrapartida”:

Data Valor Comprovante
1 30/12/2010 R$ 261.200,00 nota fiscal nº 72678
2 22/03/2011 R$ 2.738.800,00 nota fiscal nº 72679

A prova da inserção das informações falsas no SICONV é fornecida pelo

Of. 1-0176/2012-GP, de 20/04/2012, no qual o MUNICÍPIO DE SBC/CONVENENTE,

representado pelo Prefeito Luiz Marinho e pelo Secretário de Cultura Osvaldo de Oliveira

Neto, após  assumir que não foram realizados os  depósitos,  solicitou  à  Coordenação

Geral do FNC a alteração do valor e do prazo da contrapartida, bem como do cronograma

de desembolso (fl. 303 do PA/MinC).

A efetiva inserção dos dados falsos no sistema informatizado SICONV é

corroborada  pela  Nota  Técnica  n.  0133/2014  –  CGAAV/DIC/SEFIC-MINC  (fls.

1353/1354 do PA/MinC), na qual foi consignado, em dissonância com a realidade, com

base apenas  nas  informações  constantes  do SICONV, que  as  parcelas  de contrapartida

foram depositadas, no valor e no prazo constantes do cronograma inicial.
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Como provam os extratos de movimentação da conta nº 45.947-X (Anexo

XV do ICP), o saldo da conta foi zero, de julho/2010 até junho/2012.

Instado  a  informar  dados  das  supostas  notas  fiscais  nº  72678  e  72679,

OSVALDO DE OLIVEIRA NETO deixou de esclarecer  a  que se referiam, tendo dito

apenas que correspondiam à previsão de desembolso de contrapartida.

II.III. PECULATO-DESVIO – PROJETO BÁSICO – julho/2011

Os  elementos  de  prova  reunidos  até  o  presente  momento  fornecem

indicativos  de  que,  em 27/06/2011,  (1)  JOSÉ  CLOVES  DA SILVA e  (2) SÉRGIO

SUSTER, agindo  em  comunhão  de  esforços  e  unidade  de  desígnios,  plenamente

conscientes da ilicitude de suas condutas, no exercício do cargo público de confiança de

Secretário  Municipal  de  Obras,  e  na  condição de  responsáveis  pela  fiscalização dos

serviços  prestados  por  CONSÓRCIO  ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI  no  bojo  do

Contrato de Prestação de Serviços SA.200.2 nº 46/11 (cópia de fls. 337/344 do PA/MinC nº

01400.0011974/2010-59, acostada ao Anexo XVIII, vol. I do ICP)., e de ordenador das

despesas decorrentes de referida avença, desviaram R$ 563.500,00 (quinhentos e sessenta

e três mil, e quinhentos reais), de recursos federais e municipais destinados à implantação

do  Museu  do  Trabalho  e  do  Trabalhador, em  proveito  dos  gestores  das  empresas

CONSÓRCIO  ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI  e  BRASIL  ARQUITETURA

LTDA., ao determinarem o pagamento em duplicidade por serviços de arquitetura e

engenharia (elaboração do projeto básico do Museu) que já haviam sido prestados e

entregues em 2010.

(3)  HUMBERTO SILVA NEIVA, (CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-

PLANSERVI), (4)  ALBERTO DA SILVA THIAGO FILHO (CONSÓRCIO ENGER-

HAGAPLAN-PLANSERVI)  e  (5)  EDISON  DOS  SANTOS (Planservi),  gestores  e

empregados  do  CONSÓRCIO  ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI  e  de  PLANSERVI

ENGENHARIA LTDA.,  beneficiaram-se e  concorreram para o desvio  dos recursos
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públicos uma vez  que,  pré-ajustados  com os  secretários  municipais  acima nominados,

plenamente cientes da ilicitude de suas condutas,  inseriram serviços não prestados nas

notas  fiscais  nº  1461  (Enger),  1448  (Planservi)  e  709  (Hagaplan),  documentos  que

embasaram a realização do pagamento indevido determinado por  JOSÉ CLOVES DA

SILVA.

NOTA
FISCAL

EMISSOR VALOR total da NF VALOR relativo ao
projeto básico

1461 ENGER ENGENHARIA S/A R$ 647.036,48 R$ 225.400,00

709 HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA

R$ 647.036,48 R$ 225.400,00

1448 PLANSERVI ENGENHARIA LTDA R$ 323.518,23 R$ 112.700,00

R$ 563.500,00

(6)  FRANCISCO  DE  PAIVA  FANUCCI,  sócio  da  BRASIL

ARQUITETURA LTDA., também se beneficiou e concorreu para o desvio dos recursos

públicos uma vez que, pré-ajustado com os secretários municipais acima nominados e os

representantes do  CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI e da PLANSERVI

ENGENHARIA LTDA.,  plenamente  ciente  da  ilicitude  de  sua  conduta,  fez  inserir

serviços  não  prestados  nas  notas  fiscais  nº  0976  (BRASIL),  0983  (BRASIL),  1461

(Enger), 1448 (Planservi) e 709 (Hagaplan) e no 2º Relatório de Andamento do Contrato

Prestação de Serviços  SA.200.2 nº  46/11,  documentos  que embasaram a  realização do

pagamento indevido determinado por JOSÉ CLOVES DA SILVA.

Consoante  está  fartamente  comprovado  nos  autos  do  PA/MinC  nº

01400.0011974/2010-59,  o  projeto  básico  já  havia  sido  elaborado por  BRASIL

ARQUITETURA LTDA. entre os meses de junho e dezembro/2010, tendo, inclusive

sido entregue ao MUNCICÍPIO SBC, que o aprovou e apresentou à UNIÃO/MINC, em

dezembro/2010  (fls.  136  e  202  -  Ofício  GSC/382/201  -  do  PA/MinC  nº

01400.0011974/2010-59 – Anexo XVIII – vol. I do ICP).

Convém detalhar a participação de cada indivíduo na conduta delitiva.
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HUMBERTO SILVA NEIVA,  representante  do  CONSÓRCIO ENGER-

HAGAPLAN-PLANSERVI,  firmou, em 05/04/2011, com o MUNICÍPIO DE SBC, o

Contrato de Prestação de Serviços SA.200.2 nº 46/11,  no valor de R$ 27.993.718,32

(vinte e sete milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e dezoito reais e trinta e

dois centavos) para, dentre outros serviços especializados de engenharia, a prestação dos

serviços de elaboração do projeto básico e do estudo museológico preliminar (proposta

16/2011).

ALBERTO  DA  SILVA  THIAGO  FILHO,  coordenador-geral  e

representante  do  CONSÓRCIO  ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI,  formulou,  em

12/04/2011, no bojo deste contrato, a Proposta de Trabalho nº 003-2011.

Em  12/04/2011,  SÉRGIO SUSTER,  no exercício do cargo de Secretário

Adjunto de Obras,  emitiu a Ordem de Serviço nº SO.1. Nº 003/11 – SO.113.013, em

consonância com a Proposta  de Trabalho nº  003-2011,  formulada por  ALBERTO DA

SILVA THIAGO FILHO,  na mesma data (cópia de fls. 335/336 e 345 do PA/MinC nº

01400.0011974/2010-59, acostada ao Anexo XVIII, vol. I do ICP).

Nesta Ordem de Serviço SÉRGIO SUSTER, ciente de que o Município já

dispunha do projeto básico desde dezembro/2010,  contratou a execução do serviço de

“elaboração do projeto básico de arquitetura e complementares para a implantação do

Museu do Trabalho e do Trabalhador a ser implantado (sic) no Município”.

EDISON DOS SANTOS,  sócio-diretor da PLANSERVI ENGENHARIA

LTDA.,  ciente  de  que  o  Município  de  SBC  já  dispunha  do  projeto  básico  desde

dezembro/2010, subcontratou em 18/05/2011, BRASIL ARQUITETURA LTDA. para

executar os serviços (fls. 109/112 do Anexo XXVVI – vol. I do ICP), pelo preço de R$

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
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FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI, um dos coautores do projeto básico

elaborado  e  entregue  ao  MUNICÍPIO  DE  SBC  em  2010,  representando  BRASIL

ARQUITETURA LTDA., firmou em 18/05/2011 contrato de prestação de serviços com

PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. para simular a execução de serviços já prestados

anteriormente.

ALBERTO  DA SILVA  THIAGO  FILHO,  ciente  de  que  a  BRASIL

ARQUITETURA já havia executado o projeto básico em dezembro/2010, tendo inclusive

sido  remunerada  por  isso, apresentou em  15/06/2011  ao  MUNICÍPIO  DE  SÃO

BERNARDO  DO  CAMPO  o  2º  Relatório  de  Andamento/relatório  de

medição/memória  de  cálculo  dos  serviços  prestados  no  período  compreendido  entre

11/05/2011  e  09/06/2011  (fls.  155/172  do  Anexo  XVIII  –  do  ICP),  documento  que

continha informação sabidamente falsa.

 A informação  falsa  concerne  à  afirmação  de  que  o  projeto  básico  foi

completamente elaborado no período, ao custo de R$563.500,00 (quinhentos e sessenta

e três mil e quinhentos reais).

Ainda de acordo com este relatório,  FRANCISCO FANUCCI, sócio da

BRASIL ARQUITETURA,  CÍCERO  FERRAZ  CRUZ,  arquiteto  empregado  da

BRASIL ARQUITETURA,  e  PAULO  ROBERTO  RIBEIRO  FONTES,  autor  do

estudo  preliminar  do  projeto  museológico,  fariam  parte  da  “equipe  técnica”  do

CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI envolvida na prestação dos serviços

executados no período da 2ª medição.

JOSÉ CLOVES DA SILVA, na condição de ordenador de despesa, ciente

de que não houvera a efetiva contraprestação (execução do serviço), uma vez que o projeto

básico já havia sido realizado em 2010, propiciou o desvio dos recursos públicos, tendo

emitido  a Nota  de  Empenho  nº  5390/2011  (de  29/03/2011),  a  Nota  de  Liquidação  nº

10996/2011  (de  15/06/2011)  e  a  Ordem  de  Pagamento  nº  13612/2011,  cumprida  em

27/06/2011.
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A  BRASIL  ARQUITETURA  LTDA.,  por  determinação  de

FRANCISCO  DE  PAIVA  FANUCCI,  emitiu  as  Notas  Fiscais  inidôneas  nº  0976

(16/06/2011)  e  0983 (01/07/2011),  nos  valores  de R$ 93.850,00 e  R$ 234.625,00 (fls.

114/115 do Anexo XXVVI – vol. I do ICP), e recebeu, por intermédio da PLANSERVI,

parte dos recursos públicos desviados.

Convém observar que além do projeto básico do Museu, neste Contrato de

Prestação  de  Serviços  SA.200.2  nº  46/11 também  teria  sido  elaborado  o  “estudo

museológico preliminar”, ao custo de R$ 946.000,00 (novecentos e quarenta e seis mil

reais), conforme proposta 16/2011 e o 2º relatório de medição.

Referido estudo preliminar (projeto básico) museológico foi apresentado

à UNIÃO/Concedente  somente  em 17/12/2012.  Calha  assinalar  que,  embora  seu custo

(R$87.500,00)  estivesse  previsto  na  composição  da  1ª  parcela,  referido  projeto  foi

suprimido  unilateralmente  do  escopo  do  convênio.  O  MUNICÍPIO  DE

SBC/Convenente  afirmou  que  firmara  contrato,  com  recursos  financeiros  próprios,

mediante  a  interposição  do  CONSÓRCIO  ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI,  para

elaboração,  até  março/2012,  do  “Estudo  de  concepção  e  fundamentação  das  bases

museológicas e  museográficas  do Museu do Trabalho e do Trabalhador”,  ao custo de

R$946.000,00  (novecentos  e  quarenta  e  seis  mil  reais),  com a  empresa  BASE SETE

PROJETOS  CULTURAIS   LTDA  (equipe  de  PAULO  FONTES),  mas  nunca

apresentou ao MinC nem inseriu no SICONV cópia do contrato.

Em um primeiro momento, o MUNICÍPIO DE SBC/Convenente aduziu que

o serviço em questão fora pago com recursos próprios; depois, afirmou que seria custeado

com recursos privados (R$ 14.659.715,00) captados como projeto de mecenato, na forma

da  Lei  Rouanet  (Programa  de  Incentivo  à  Cultura),  tendo  apresentado  edital  de

chamamento público com data de 01/02/2013.
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Já na capa do “estudo preliminar museológico” consta que fora realizado

pelo Município, sob a responsabilidade de PAULO FONTES.

A empresa  BASE  SETE,  por  sua  vez,  negou  qualquer  participação  no

projeto do museu, objeto do PRONAC 105142. Afirmou que é responsável apenas pelo

projeto PRONAC 132154, de captação de recursos na iniciativa privada, para implantação

do museu.

Tais fatos demandam maiores esclarecimentos, que só poderão ser obtidos

mediante a execução das medidas de investigação ora requeridas.

  Por ora, os documentos carreados aos autos indicam que havia, desde o

início do projeto do Museu, um acerto entre o MUNICÍPIO DE SBC, a BRASIL

ARQUITETURA  (FRANCISCO  FANUCCI  e  MARCELO  FERRAZ)  e  PAULO

FONTES  para  direcionar  a  estes,  sem  licitação,  em  violação  ao  princípio  da

impessoalidade,  mediante  a  interposição  fraudulenta  de  terceiros  em  contratos

administrativos, os serviços de arquitetura e de museologia, a preços superfaturados:

SERVIÇO VALOR  PAGO  PELO

MUNICÍPIO DE SBC

VALOR  PAGO  AO

SUBCONTRATADO

VALOR PAGO AOS

TERCEIRIZADOS
Projeto Básico/2010 R$ 533.000,00 R$ 400.000,00 R$ 144.000,00
Projeto básico/ 2011 R$ 563.500,00 R$ 350.000,00
Projeto museológico R$ 946.000,00
Projeto Executivo R$ 1.583.161,34 R$ 850.000,00 R$ 329.459,50

Elucidativo é o teor da entrevista concedida por  MARCELO FERRAZ,

sócio da BRASIL ARQUITETURA, publicada no site www.aecweb.com.br/cont/n/o-novo-

museu-brasileiro. Ao discorrer sobre os projetos de museus, assinados pelo escritório, em

fase de construção ou de licitação de obras, afirmou:

“Ferraz - Estamos fazendo, neste momento, seis museus entre os que estão
com obras já licitadas e os que acabamos de entregar. São eles: (...) Museu
do Trabalho e do Trabalhador (SP); (…)
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AECweb  –Como  tudo  isso  começou? (…)  O  Museu  do  Trabalho  veio
depois?
Ferraz - Por encomenda do presidente Lula, fizemos o projeto do Museu
do  Trabalho  e  do  Trabalhador, a  ser  construído  no  terreno  do  antigo
mercado  municipal,  no  centro  de  São  Bernardo  do  Campo,  ao  lado  da
prefeitura.  Importante:  as  obras,  num  total  de  6  mil  m²,  estão  sendo
licitadas  neste  momento  e  serão  pagas  através  de  convênio  entre  a
prefeitura da cidade e o Ministério da Cultura. Nesse museu, vamos tratar
do trabalho do homem numa dimensão ampla, com foco na região do ABC.
Ele  poderia  estar  em  qualquer  lugar  do  mundo,  mas  está  em  São
Bernardo –  cidade  ícone  do  trabalho.  Porém,  não será  o  memorial  do
metalúrgico.
AECweb  –  O  presidente  Lula  fez  outra  encomenda...
Ferraz - Sim, o presidente Lula nos pediu o projeto para o Museu Luiz
Gonzaga, no marco zero de Recife, onde nasceu a cidade, com 7,5 mil m². A
verba  é  do  Ministério  da  Cultura  e  do  governo  de  Pernambuco  –  o
presidente saiu, mas tem dinheiro para tocar a obra (...)”.

Em todas as plantas, projetos e memoriais apresentados ao MinC, nos anos

de  2010  e  2011,  constam  “Prefeitura  Municipal  de  São  Bernardo  do  Campo”  como

CLIENTE, “Brasil Arquitetura” como AUTOR, e datas de elaboração que giram em torno

de setembro e outubro/2010.

Contraditoriamente, ao ser instado a prestar informações sobre a prestação

destes serviços, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO negou ter firmado

qualquer  contrato  com  a  “BRASIL  ARQUITETURA” (Of.2-1108/2015-SG,  de

15/10/2015, subscrito por José Albino de Melo, Secretário de Governo, Of. 2-0762/2016-

SG, de 16/08/2016, firmado por Marco Antonio Arroyo Valdebenito, Secretário de Governo

–  acostados  ao  IPL  nº  0027/2015-11/SR/PF/SP  –  Autos  PRM-S.Bernardo  nº

3414.2015.000041-3).

Posteriormente, em 11/11/2016, o MUNICÍPIO DE SBC, por intermédio de

OSVALDO DE OLIVEIRA NETO, Secretário de Cultura, voltou a negar relacionamento

com a BRASIL ARQUITETURA  - Ofício nº GSC 420/2016 (Fls. 1451/1453 do ICP).

Mas foi  apurado que,  em 2010,  o MUNICÍPIO DE SBC efetivamente

contratou  a  BRASIL ARQUITETURA para  elaborar o  projeto  básico,  mas  o  fez
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mediante  a  interposição  do  CONSÓRCIO  ENGER-PLANSERVI-CONCREMAT,

antecessor do  CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI.

Para  burlar  a  exigência  de  licitação  e  o  princípio  da  impessoalidade,

SÉRGIO SUSTER, no exercício do cargo de Secretário de Obras, inseriu o serviço de

elaboração do projeto básico no rol de serviços prestados no  Contrato de Prestação de

Serviços Técnicos nº 177/2008, OS Complementar nº 56 - SO.1 nº 011/08, pelo valor de

R$ 533.000,00 (quinhentos e trinta e três mil reais).

ARTUR  ANÍSIO  DOS  SANTOS,  sócio  do  CONSÓRCIO  ENGER-

PLANSERVI-CONCREMAT,  aderiu  à  conduta  de  SÉRGIO  SUSTER  e  formulou  a

proposta de prestação de serviços,  estando pré-ajustado a terceirizar a execução para a

BRASIL ARQUITETURA - Vol. VIII do ICP, fl. 1454.

De  fato,  o CONSÓRCIO  ENGER-PLANSERVI-CONCREMAT

terceirizou a execução do serviço, e subcontratou, em 10/06/2010, por R$ 400.000,00

(quatrocentos mil reais), a BRASIL ARQUITETURA – apenso XXVII do ICP.

A BRASIL ARQUITETURA,  por  sua  vez,  subcontratou José  Rubens

Joazeiro (R$ 5.000,00 – planilhas) e as empresas F.T. Oyamada Engenheiros Associados

(R$ 60.000,00 - fundação), MBM Serviços de Engenharia Ltda. (R$ 28.000,00 - elétrica e

hidráulica), Lux Projetado Projetos Luminotécnicos Eirelli (R$ 12.000,00), TR Thermica

(R$ 18.800,00 - ar condicionado), Raul Pereira Arquitetos Associados Ltda. (R$ 10.000,00

-  paisagismo)  e  Harmonia  e  Acústica (R$  6.000,00  –  acústica).  Valor  total  –  R$

144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) – Fls. 1527/1541 do ICP.

Na mesma época, o CONSÓRCIO ENGER –PLANSERVI-CONCREMAT,

contratado pelo MUNICÍPIO DE SBC (Contrato de Prestação de Serviços nº 177/2008)

contratou a empresa WGF Consultoria e Geotécnica Ltda.,  por R$ 4.573,30 (quatro mil,

quinhentos  e  setenta  e  três  reais  e  trinta  centavos),  para  realizar,  entre  09/09/2010  a

15/09/2010, o estudo geotécnico do terreno onde seria construído o museu.
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Cumpre assinalar que, consoante determinado no parecer técnico inicial do

MinC (30/06/2010 – fls. 80/82 do Processo Administrativo MinC nº 01400.0011974/2010-

59 – Pronac 10-5142), o  projeto básico deveria contemplar todos os aspectos da obra,

versando  sobre  arquitetura,  fundação,  estruturas,  ar  condicionado,  instalações

hidrossanitárias, elétrica, luminotécnica, layout e mobiliário especial, acústica, paisagismo,

projeto museológico, bem como a planilha quantitativa e orçamentária.

Em  razão  do  pagamento  em  duplicidade,  o  MUNICÍPIO  DE

SBC/Convenente não poderia ter inserido o gasto de R$ 563.500,00 (quinhentos e sessenta

e três mil e quinhentos reais) na prestação de contas do convênio. Mas o fez, tendo lançado

esse serviço como parte da execução do convênio, classificando-o incorretamente como

“contrapartida  em  serviços”,  posteriormente  retificada  para  contrapartida  em  recursos

financeiros. Note-se que esse valor (R$ 563.500,00) nunca foi aportado na conta específica

do convênio.

Além de pagar, em junho/2011, por serviços não prestados, o MUNICÍPIO

DE  SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO  lançou  este  serviço  executado  a  preços

superfaturados como despesa do convênio. Os R$563.500,00 (quinhentos e sessenta e três

mil  e  quinhentos  reais)  gastos  no  projeto  básico  equivalem  a  43,14% dos  recursos

destinados à elaboração de todos os projetos setoriais componentes do projeto básico e do

projeto executivo – R$ 1.306.000,00 (um milhão, trezentos e seis mil reais)

II.IV. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

Em 20/04/2012, o MUNICÍPIO DE SBC/CONVENENTE, por meio do Of.

1-0176/2012-GP,  solicitou à  Coordenação  Geral  do  FNC  o  acréscimo  do  repasse  de

recursos federais e a alteração da contrapartida e do cronograma de desembolso (fl. 303 do

PA/MinC), nos seguintes termos:
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-  aumentar  a  contrapartida  financeira  de  R$  3.000.000,00  para  R$

3.693.355,93;

- diminuir a contrapartida em bens e serviços de R$ 600.000,00 para R$

563.500,00;

-   aumentar o valor global da contrapartida de R$ 3.600.000,00 para R$

4.256.855,93;

- postergar a data da 1ª parcela de contrapartida a cargo do MUNICÍPIO DE

SBC/CONVENENTE  de  30/12/2010  para  julho/2011,  aumentando-lhe  o  valor  de  R$

261.200,00  para R$ 563.500,00;

- postergar a data da 2ª parcela de contrapartida a cargo do MUNICÍPIO DE

SBC/CONVENENTE  de  22/03/2011  para  abril/2012,  aumentando-lhe  o  valor  de  R$

2.738.800,00  para R$ 3.693.355,93.

Antes  mesmo  da  apreciação  do  pleito  pelo  MinC,  o

Convenente/Município  de  SBC  firmou,  em  26/04/2012,  o  Contrato  de  Empreitada  nº

66/2012, para execução indireta, da obra do Museu, com objeto divergente e valor superior

aqueles aprovados no convênio.

Para além de não ter depositado a contrapartida nos termos convencionados,

o  MUNICÍPIO  efetuou,  unilateralmente,  sem  prévia autorização  da

UNIÃO/CONCEDENTE  depósitos  de  recursos  financeiros  (contrapartida) na  conta

específica,  em valores  (R$ 46.077,11  -  ago/2012,  R$ 359.857,15  – out/2012)  e  prazo

diversos daqueles constantes do cronograma de desembolso então vigente, e usou-os para

pagar a construtora contratada para realizar a obra.

De  seu  turno,  entre  setembro/2012  e  dezembro/2013,  a

UNIÃO/CONCEDENTE não efetuou o repasse das parcelas subsequentes dos recursos

financeiros por falta de apresentação da prestação de contas da 1ª parcela.
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Em  2012 e 2013 o Convenente/Município voltou a  efetuar  depósitos  de

recursos financeiros (contrapartida) na conta específica, em valores e prazos diversos

daqueles constantes do cronograma original de desembolso:

Data Valor
28/12/12 R$ 573.825,84
15/07/2013 R$ 2.421.918,53
15/08/2013 R$ 1.179.169,84
Total R$ 4.165.914,21

Todos os recursos foram usados para pagar a construtora contratada para

realizar a obra.

A soma dos depósitos de contrapartida efetuados em 2011, 2012 e 2013, em

desconformidade com o cronograma inicial de desembolso, equivale a  R$  5.144.348,47

(cinco milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e

sete centavos). Nota-se, portanto, que o MUNICÍPIO DE SBC/CONVENENTE efetuou

depósito de  R$ 921.125,93  (novecentos e vinte e um mil, cento e vinte e cinco reais e

noventa e três centavos) a mais, a título de contrapartida.

A  irregularidade  no  cronograma  de  desembolso  de  contrapartida  foi

regularizada  a  posteriori,  em 10/06/2014,  quando  União  e  Município  firmaram termo

aditivo  formalizando  o  aumento  da  contrapartida,  de  R$  3.600.000,00  (três  milhões  e

seiscentos mil reais) para R$4.223.220,54 (quatro milhões, duzentos e vinte e três mil,

duzentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos). Note-se que neste termo  não foi

autorizado  o  ressarcimento dos  valores  depositados  a  mais  pelo  MUNICÍPIO DE

SBC/CONVENENTE.

Em maio/2013 e abril/2016 o CONVENENTE/MUNICÍPIO SBC alterou

substancialmente, de forma unilateral, o objeto do convênio ao determinar, no âmbito

do contrato de empreitada, a  alteração da concepção original do objeto licitado e dos

itens construtivos.
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Embora  as  alterações  promovidas  pelo  MUNICÍPIO  DE  SBC  tenham

acarretado acréscimo de R$ 4.532.430,15 no valor  global  do projeto,  o  quadro abaixo

mostra que a modificação, no tocante à concepção do objeto, foi muito mais profunda:

ACRÉSCIMO SUPRESSÃO ALTERAÇÃO/ACRÉSCI
MO QUALITATIVO

MAIO/2013 3,35% - R$ 614.267,61 25,97% - R$ 4.753.187,66 22,62% - R$ 4.138,920,06

ABRIL/2016 16,87% - R$ 3.086.216,99 27,58% - R$ 5.046.223,53 35,48% - R$ 6.492.436,69

TOTAL 20,22% - R$3.700.484,6 53,55% - R$9.799.411,19 58,1% - R$10.631.356,75

A anuência da UNIÃO/MINC/CONCEDENTE às alterações foi concedida

somente em abril/2014 e dezembro/2015, quando cerca de metade da obra já havia sido

executada. E esta anuência foi parcial, uma vez que a UNIÃO negou-se a suportar o custo

financeiro  das  alterações  promovidas  pelo  MUNICÍPIO  DE  SBC,  tendo  imposto  ao

CONVENENTE o acréscimo da contrapartida.

Em 2014 a UNIÃO/CONCEDENTE efetuou o repasse de R$ 6.594.090,16

(seis milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, noventa reais e dezesseis centavos):

2ª R$ 2.000.000,00 Repassada em 16/01/2014

3ª R$ 4.594.090,16 Repassada em 21/08/2014

Neste  ano  de  2014,  o  MUNICÍPIO/CONVENENTE aplicou  apenas

R$4.614.894,32 (quatro milhões, seiscentos e catorze mil, oitocentos e noventa e quatro

reais  e  trinta  e  dois  centavos)  dos  recursos  federais  repassados,  em  pagamentos  à

CONTRATADA/CEI:

30/01/2014 R$ 1.523.266,25
30/01/2014 R$ 433.368,41
29/08/2014 R$ 891.023,63
29/08/2014 R$ 1.767.36,30
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R$ 4.614.894,59

Mesmo havendo recursos federais à disposição (diferença entre os repasses

federais e os valores gastos na execução do convênio -  R$ 1.979.195,84 no exercício de

2014), o MUNICÍPIO DE SBC determinou a paralisação das obras em 03/11/2014 (fl.

3243  do  Processo  de  Contratação  nº  80.192/2011  –  Apenso  XXII  do  ICP)  sob  a

justificativa de falta de recursos.

Em realidade,  conforme análise  dos  documentos  acostados  aos  autos  do

Processo  de  Contratação  nº  80.192/2011  e  do  Processo  Administrativo  MINC  nº

1200.011974/2010-59, a interrupção dos repasses de recursos federais e a paralisação das

obras decorreram da substancial alteração do objeto do convênio, e da negativa da UNIÃO

de  suportar  os  custos  decorrentes  da  modificação  determinada  em  agosto/2012  por

ALFREDO BUSO, implementada parcialmente em maio/2013 (1º aditamento do Contrato

de Empreitada nº 66/12) e buscada, na parte restante, a partir de dezembro/2013.

Este saldo de recursos federais deveria ter permanecido aplicado em fundo

de  investimento  vinculado  à  conta  específica  do  convênio.  Mas  em  11/12/2014  o

Município/Concedente efetuou  resgate de R$ 921.125,93  (novecentos e vinte e um mil,

cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) e transferiu o montante para sua

conta  de  nº  60000000922,  mantida  na  ag.  2700-6ii da  CAIXA  ECONÔMICA

FEDERAL, sem nenhuma vinculação  com o convênio,  o  que configura  desvio  de

finalidade na destinação do recurso federal.

Ao justificar o desvio, OSVALDO DE OLIVEIRA NETO, representando o

MUNICÍPIO de SBC, afirmou, no Ofício GSC 399/2016, que a 6ª parcela de contrapartida,

depositada em 15/08/2013, no valor de R$ 1.179.169,84, extrapolava o valor pactuado à

época.  Aduziu ter  havido “adiantamento de contrapartida” para garantir  o pagamento à

empresa, sustentando que o saque, 11/12/2014, dos R$ 921.125,93 foi mera “devolução ao

erário municipal”.
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Em 2015, a UNIÃO/CONCEDENTE efetuou o repasse de R$ 3.500.000,00

(três milhões e quinhentos mil reais) em 17/03/15. Não obstante, este valor, somado ao

saldo  de  2014,  não  foi  gasto  pelo  MUNICÍPIO/CONVENENTE  no  exercício,

permanecendo aplicado.

Em  2016  a  UNIÃO/CONCEDENTE  ainda  não  repassou  a  última

parcela de recursos federais, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos

mil reais).

Em 13/04/16 foi firmado novo aditivo (5º aditivo) de valor ao convênio,

tendo a UNIÃO/CONCEDENTE, assim, anuído a posteriori às alterações unilaterais feitas

pelo MUNICÍPIO DE SBC/CONVENENTE no objeto e no valor da obra. Uma vez mais,

essa  anuência  foi  parcial  pois  implicou  no  aumento  apenas  da  contrapartida,  de  R$

4.223.22,54 para R$ 7.043.813,88.

No  atual  exercício,  CONVENTE/MUNICÍPIO  DE  SBC  efetuou  os

seguintes pagamentos à construtora:

11/05/2016 R$ 1.689.392,04
15/07/2016 R$ 469.230,31
30/07/2016 R$ 439.493,25
30/08/2016 R$ 830.904,46
30/09/2016 R$ 936.800,24
22/11/16 R$ 478.950,99*

R$ 4.365.820,30

Análise  preliminar  da  execução  do  convênio  indica  que  o

CONVENTE/MUNICÍPIO  DE  SBC  alterou  unilateralmente,  sem  previsão  legal  ou

autorização  prevista  no  instrumento,  o  objeto  do  convênio  mediante  as  seguintes

condutas:

a) em relação à contrapartida:

a.1) alterou a natureza;

a.2) majorou o valor;
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a.3) deixou de efetuar o repasse para a conta específica no prazo e na

forma acordados;  

b) em relação ao valor global do projeto:

b.1) gastou mais do que o previsto inicialmente para a elaboração dos

projetos básico e executivo (R$ 1.306.000,00 – um milhão, trezentos e

seis mil reais), tendo dispendido R$563.500,00 (quinhentos e sessenta e

três  mil  e quinhentos reais)  no projeto básico e  R$1.553.509,02 (um

milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e nove reais e dois

centavos) no projeto executivo, ambos incompletos;

b.2) aumentou-o mediante a revisão unilateral da concepção do projeto,

com a  supressão  da  construção  no  subsolo,  projeto  museológico,  do

paisagismo  e  da  comunicação  visual,  e  inclusão  de  novos  itens  na

empreitada por preço unitário;

Outrossim, há indicativos de descumprimento das seguintes obrigações:

a) pelo CONCEDENTE/UNIÃO:

      a.1) fiscalização da aplicação dos recursos federais;

b) pelo CONVENENTE/MUNICÍPIO SBC:

b.1)  depósito  da  contrapartida  em  recursos  financeiros  na  conta

específica do convênio, nos prazos e valores consignados no cronograma de

desembolso;

b.2)  aplicação dos  recursos  do  convênio  em estrita  conformidade

com o plano de trabalho aprovado previamente;

b.3) prestação de contas.

Em razão  das  irregularidades  acima  apontadas,  o  projeto  ainda  não  foi

concluído,  sendo bastante  possível  que,  ao cabo do atual  mandato do Chefe  do Poder

Executivo Municipal, ou do efetivo exercício do poder-dever de fiscalização incumbido ao

CONVENENTE,  seja  determinada  sua  paralisação,  findando-se  o  convênio  com  a

execução  parcial  do  objeto,  com  comprometimento  de  seu  objetivo  e  desperdício  de
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recursos públicos, que foram malversados ao longo da execução do convênio, causando

dano ao patrimônio da União.

II.V.              FRAUDE  AO  CARÁTER  COMPETITIVO  DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 10.021/2011 -  PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 80.192/2011 –

de 10/11/2011 a 26/04/2012

Os elementos de prova reunidos até o momento no IPL nº 0027/2015-11

indicam a existência de ajuste entre os   agentes públicos (1) ALFREDO LUIZ BUSO

(Secretário Municipal de Obras), (2) SÉRGIO SUSTER (Secretário Municipal de Obras),

(3)  JOSÉ  CLOVES  DA SILVA (Secretário  Municipal  de  Obras),  (4)  OSVALDO  DE

OLIVEIRA  NETO  (Secretário  Municipal  de  Cultura),  (5)  MAURO  DOS  SANTOS

CUSTÓDIO (Presidente da Comissão de Licitação COJUL),  e os gestores, de fato e de

direito,  das  licitantes CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA,

CONSTRUTORA  CRONACON  LTDA.  e  FLASA  ENGENHARIA  (6)  ANTONIO

CELIO  GOMES DE ANDRADE (CEI),  (7)  CARLOS ALVES PINHEIRO (CEI),  (8)

ELVIO JOSÉ MARUSSI  (CEI),  (9)  EDUARDO DOS SANTOS (CRONACON),  (10)

GILBERTO  VIEIRA ESGUEDALHO  (CRONACON),  (11)  FLÁVIO  ARAGÃO  DOS

SANTOS (FLASA), (12) CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS (FLASA), para

fraudar  o  caráter  competitivo  da  licitação  realizada  para  escolher  a  construtora

responsável pela obra do Museu do Trabalho.

  

Para  além  da  inserção  das  cláusulas  de  qualificação  técnica

reconhecidamente restritivas no edital e da habilitação indevida do licitante vencedor, os

fatos  minudenciados  a  seguir  revelam o  prévio  ajuste  para  direcionar,  mediante  a

interposição fraudulenta da CEI, o resultado do certame para a CRONACON e a

FLASA.

Antes de adentrar à descrição das condutas típicas, convém fazer um breve

esboço do processo de contratação.
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Para  executar,  de  forma  indireta,  a  obra  de  engenharia  necessária  à

instalação do Museu do Trabalho e do Trabalhador, OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,

Secretário  de  Cultura  do  Município  de  São  Bernardo  do  Campo,  determinou  em

10/11/2011  a  instauração  de  processo  para  contratação  de  terceiro,  pelo  regime  de

empreitada por preço unitário (Anexo VI – vol. I do ICP).

Assim, foi autuado o processo de contratação nº 80.192/2011, instruído com

o projeto básico  da obra (que ainda não fora aprovado pelo  Convenente)  e  a  planilha

estimativa orçamentária, no valor total de R$ 21.284.279,66 (vinte e um milhões, duzentos

e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove areais e sessenta e seis centavos).

Prefeitura Município de São Bernardo do Campo

Órgão Coordenadoria de Licitações e Materiais

Número  do  processo  de
contratação

Nº 80.192/2011

Data 10 de novembro de 2011

Orçamento Plano Plurianual (Programa 0067 – Ação 1085)
LDO (Programa 0067)
LOA 2011  (dotação  1680-5)  22.222.4.4.90.51.00.13.391.0067.1085.01  –  R$
1.970.000,00
LOA 2011  (dotação  1681-3)  22.222.4.4.90.51.00.13.391.0067.1085.05  –  R$
3.750.000,00
Estimativa de impacto para 2011 – R$ 5.720.000,00
Estimativa de impacto para 2012 – R$ 15.564.279,66
Estimativa de impacto para 2013 – zero

Unidade requisitante Secretaria de Cultura

Objeto Contratação  de  empresa  para execução  de  obra do Museu do Trabalho e  do
Trabalhador

Data do expediente 10 de novembro de 2011

Secretário  de  Cultura
Adjunto

Osvaldo de Oliveira Neto

Diretora  do
Departamento  de
Biblioteca  Pública  e
Preservação da Memória

Daisy Iga Fornaziero

Local Avenida Armando Ítalo Setti, nº 70 – Centro – SBC

Justificativa A criação, edificação e implantação de um Museu concebido como um Grande
Centro Cultural articulado em torno da memória e história dos trabalhadores de
São Bernardo  do  Campo e  da  Região  do  ABC em geral  com interfaces  em
âmbito nacional e, até mesmo internacional, sendo o primeiro dedicado ao tema
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no país, integra o plano de governo da atual Administração

Note-se  que  o  valor  da  obra  R$  21.284.279,66 (vinte  e  um  milhões,

duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove areais e sessenta e seis centavos)

lançado  na  planilha  é  superior  ao  valor  constante  do  Convênio  –  R$  18.000.000,00

(dezoito  milhões  de  reais). Instado  a  justificar  a  divergência  de  valores,  o  Município

afirmou que resultava da atualização dos índices da Tabela SINAPI para 2011/2012, e que

não havia  promovida quaisquer  alterações  nas  metas  (etapas  construtivas)  previstas  no

SICONV  (fl.  207  do  PA/  MinC).  Isso  não  é  verdade.  O  Convenente  majorou,

unilateralmente, sem amparo em elementos concretos, o custo dos projetos executivos.

Na planilha  que  instruiu  a  proposta  de  convênio  e  o  próprio  termo  de

convênio,  apresentada  em  29/06/2010,  os  “projetos  completos”  foram  orçados  pelo

Município  em  R$  1.750.000,00  (um  milhão,  setecentos  e  cinquenta  mil  reais),  valor

reduzido pelo órgão técnico do MinC para R$ 1.306.000,00 (um milhão, trezentos e seis

mil reais).

Sendo certo que o projeto básico (incompleto – sem a parte museológica)

foi elaborado em 2010, ao custo alegado de R$533.000,00 (quinhentos e trinta e três mil e

quinhentos reais), conclui-se que o valor remanescente para ser gasto nesta meta, com o

projeto executivo, era de R$ 742.500,00 (setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos

reais).

Mas, ao abrir o procedimento licitatório, o Município estimou o custo dos

projetos executivos em R$  1.553.509,02 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil,

quinhentos  e  nove  reais  e  dois  centavos  -  fl.  201  do  Processo  de  Contratação  nº

80.192/2011),  alterando,  assim,  unilateral  e  indevidamente,  o  objeto  e  o  valor  do

Convênio.

II.V.a.    INSERÇÃO DE CLÁUSULAS DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE

NO EDITAL
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No dia 11 de novembro de 2011, ou seja, um dia depois da instauração do

processo  de  contratação  nº  80.192/2011,  os  Secretários  de  Cultura OSVALDO  DE

OLIVEIRA NETO e de Obras (JOSÉ CLOVES DA SILVA) solicitaram  à repartição

Municipal  encarregada  da  licitação  (Secretaria  de  Administração  -   Departamento  de

Materiais e Patrimônio), a inclusão de exigências indevidas de qualificação técnica no

edital consistentes em (fl. 212 do Processo de Contratação nº 80.192/2011, anexo VI –

Volume VI do ICP):

“a) omissis;

“b)  Atestado,  expedido  por  órgão  público,  autarquia,  empresa  de  economia  mista  ou

pública, ou por empresas privadas, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no

órgão competente do CREA, que comprove a execução, para quaisquer das entidades

mencionadas  neste  item,  de  serviços  pertinentes  e  compatíveis  com  o  objeto  deste

Edital, observando as seguintes parcelas de maior relevância:

I. Execução de Edificação com 2 ou mais pavimentos em estrutura de concreto armado

protendido com no mínimo 45.000 Kg de aço CP 190;

II.  Execução de estrutura de concreto armado que contemple  9000m²   de  forma para

concreto aparente e 1.300 m3 de cncreto Fck 30 Mpa;

III. Execução de 120m²   (cento e vinte metros quadrados) de painéis para revestimento

acústico;

IV. Execução de 1.700 m²  de piso em granilite e 650m²  de piso em granito;

V.  Execução de  auditório para no mínimo 100 lugares  que  contenha Sistema de  som,

Sistema de Tradução simultânea com 100 unidades de receptores de tradução e Tela de

Projeção;

VI. Execução de sistema de ar condicionado com 100 TR;

VII. Execução de elevador.

b.1) a comprovação de execução dos serviços mencionados poderá ser feita mediante a

apresentação de 01 (um) ou mais atestados referentes a um único ou diversos contratos,

vedada a somatória de atestados com quantidades de serviços exigidos na letra “b”;

As exigências de qualificação técnica referentes aos itens III (painéis para

revestimento acústico), IV (piso em granito e granilite), V (auditório), VI (ar condicionado)
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e VII (elevador) não se referem a parcelas de maior relevância da obra, afigurando-se,

portanto ilegais - art. 30,  §§ 1º e  2º, Lei nº 8.666/93.

Em um museu com área de 4.777m² tais  itens  não apresentam qualquer

relevância,  nem  complexidade  ou  caráter  diferenciado,  tampouco  representam  valor

significativo da obra. Piso, elevador e ar condicionado  são, em qualquer obra pública,

itens de baixa complexidade técnica e de caráter repetitivo.

Inclusive,  a  irrelevância  dos  painéis  para  revestimento  acústico foi

demonstrada concretamente pelo Convenente em maio/2013, oportunidade em que este

item foi suprimido do projeto.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP,  ao analisar o

edital,  considerou,  na  Tomada  de  Contas  nº   16.781/026/12,  ilegais  as  exigências

constantes dos subitens  4.1.4., alínea “b” e 4.1.4., alínea “b.1”, por restringirem o caráter

competitivo do certame:

1) A exigência  do  subitem 4.1.4.,  alínea  “b”,  inciso  V do  Edital,  de  comprovação  de  execução  de
auditório, confere caráter desnecessariamente restritivo ao certame e, não bastasse, contraria a regra
do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, além de não ser tolerada pela Jurisprudência desta
Corte  de  Contas,  que  assentou  na  Súmula  nº  30  a  proibição  de  exigência  de  execução  de  obra
específica.

2) A vedação de somatório de atestados das quantidades de serviços previstas para a comprovação da
capacidade técnico-operacional das licitantes nos subitem 4.1.4., alínea “b.1”, extrapola as disposições
contidas no artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e afronta Jurisprudência já firmada neste Tribunal de
Contas.

No mesmo dia 11/11/2011, foram praticados vários atos administrativos no

âmbito  do  processo  de  contratação,  envolvendo  4  (quatro)  secretarias  municipais

(Administração, Negócios Jurídicos, Obras e Cultura):

(i) o Departamento de Materiais e Patrimônio do Município de São

Bernardo do Campo, por ato dos servidores MARLI MARIA SARTORI (Chefe de Seção),

PLÍNIO ALVES DE LIMA (Chefe  de  Divisão)  e  EDNA PEREIRA DE CARVALHO

(Diretora), inseriu na minuta de edital, em atendimento à solicitação dos Secretários de
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Cultura (OSVALDO DE OLIVEIRA NETO) e de Obras (JOSÉ CLOVES DA SILVA) as

exigências de qualificação técnica (fl. 252 do Processo de Contratação nº 80.192/2011–

Anexo IV – Vol. VI);

(ii) os Secretários de Cultura (OSVALDO DE OLIVEIRA NETO) e

de Obras (JOSÉ CLOVES DA SILVA) concordaram com os termos da minuta (fl. 253 do

Processo de Contratação nº 80.192/2011);

(iii) o procurador do município ofertou seu parecer  - Manifestação

PGM.5  nº  1406/2011(fl.  254  do  Processo  de  Contratação  nº  80.192/2011–  cópia

incompleta);

(iv) o Departamento de Materiais e Patrimônio do Município de São

Bernardo  do  Campo  encaminhou  o  parecer  jurídico  aos  Gabinetes  dos  Secretários  de

Cultura e de Obras para análise e manifestação (fl.  255 do Processo de Contratação nº

80.192/2011, muito embora conste 11/11/2010);

(v) os Secretários de Cultura (OSVALDO DE OLIVEIRA NETO) e

de Obras (JOSÉ CLOVES DA SILVA) prestaram esclarecimentos no tocante às planilhas

de preços (fl. 256 do Processo de Contratação nº 80.192/2011);

(vi) o Departamento de Materiais e Patrimônio do Município de São

Bernardo  do  Campo concluiu  a  elaboração  do  edital  e  firmou  o  ato  (fls.  257/296  do

Processo de Contratação nº 80.192/2011).

Para além da surpreendente rapidez na tramitação de fase tão delicada do

processo de contratação – definição dos termos do edital – que envolveu diversos órgãos

da Administração Municipal instalados em locais diferentes1, convém assinalar que nos

atos  administrativos  consignados  nos  itens  (i),  (iv)  e  (vi)  consta  data  divergente  -

11/11/2010.

Com  efeito,  as  exigências  ilegais  de  qualificação  técnica  estipuladas

pelos  Secretários  OSVALDO DE OLIVEIRA NETO e JOSÉ CLOVES DA SILVA

foram incluídas no item 4.1.4 do Edital de Concorrência nº 10.021/2011, publicado em
1 Secretaria de Administração: Paço Municipal, 10º andar; Secretaria de Cultura: Rua Bauru, nº 21, Baeta 

Neves; Secretaria de Obras Paço Municipal, 5º andar; Secretaria de Assuntos Jurídicos (Gabinete do 
Procurador-Geral do Município):  Paço Municipal, 15º andar
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12/11/2011 (DOE, p. 335), para contratação de empresa para construção do Museu, no

regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço.

Em  manifestação  encartada  na  Tomada  de  Contas  nº   16.781/026/12,

instaurada pelo TCE/SP, o Município de SBC defendeu assim a inclusão das exigências

técnicas no edital: “entendemos necessária a vedação à somatória de atestados, em vista

do tamanho e nível de complexidade que requer a obra”.

Com efeito,  tratando-se de obra de engenharia  complexa,  a  exigência de

comprovação de qualificação técnica é medida imprescindível para garantir a escolha do

licitante  mais  apto  à  para  execução  do  serviço.  Para  aferir  esta  aptidão,  deve  o

Administrador Público verificar se o licitante dispõe de capacidade econômico-financeira

para construir uma obra de 18 milhões de reais e capacidade técnica, aferível mediante

experiência prévia, equipamentos e recursos humanos.

  

Embora tenha estipulado exigências de qualificação técnica desarrazoadas

no  edital,  diminuindo,  assim,  de  forma  significativa  a  competitividade,  descuidou  o

Município na aferição da idoneidade e da capacidade economico-financeira dos licitantes,

permitindo,  assim,  que  uma  pequena  empresa,  com receita  insignificante  (R$  41  mil)

quando comparada com o vulto da obra –R$ 18 milhões, desprovida de patrimônio líquido,

de máquinas em seu acervo, de empregados em seu quadro e até de experiência, vencesse o

certame.

 Na  medida  em que  o  Município  de  São  Bernardo  do  Campo vedou  a

somatória de atestados de qualificação técnica e a subcontratação, ainda que parcial, do

objeto do contrato, justificando sua conduta na “complexidade da obra”, afigura-se lícito

concluir que a escolha do licitante deu-se em razão de sua peculiar expertise.

No entanto, não foi o que aconteceu no caso em tela.
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II.V.b.      HABILITAÇÃO INDEVIDA

Todos os atestados de qualificação técnica apresentados por ÉLVIO JOSÉ

MARUSSI, CARLOS ALVES PINHEIRO e ANTONIO CÉLIO DE GOMES ANDRADE,

gestores  de  fato  e  de  direito  da  licitante  que  se  sagrou  vencedora  do  certame

(CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.) referem-se a obras realizadas por

pessoa jurídica diversa - a CONENG ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., sob a

responsabilidade técnica de engenheiro que não integra seu quadro permanente.

Ademais, ao longo da execução do contrato, ALFREDO BUSO, SÉRGIO

SUSTER e OSVALDO DE OLIVEIRA NETO, secretários municipais encarregados de

gerir  e  fiscalizar  a  execução  do  contrato,  tomaram  conhecimento  de  que  a  empresa

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CEI LTDA. efetuou a subcontratação total

da empreitada para as empresas CRONACRON ENGENHARIA, gerida por EDUARDO

DOS SANTOS E GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO, FLASA ENGENHARIA, gerida

por  FLÁVIO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS

SANTOS, GÓIS ENGENHARIA, BRASIL ARQUITETURA, gerida  por FRANCISCO

FANUCCI e  MARCELO FERRAZ,  e  APIACÁS ARQUITETOS,  gerida  por  PEDRO

AMANDO  CAMPOS  e  ANDERSON  FABIANO,  e,  em  violação  a  dever  de  ofício,

permitiram tal expediente, expressamente vedado pelo edital e pelo contrato.

Segundo o edital, as propostas deveriam ser apresentadas pelos licitantes até

21/12/2011. Em 16/12/2011 o Serviço de Licitações e Operações (servidor EDNALDO

ALVES BARBOSA) prorrogou o prazo para apresentação das propostas para 26/01/2012

(fl. 708 do Processo de Contratação nº 80.192/2011). A rerratificação do edital foi objeto

de ampla divulgação na imprensa.

Das 82 (oitenta e duas) empresas que retiraram o edital,  apenas 7 (sete)

apresentaram propostas, consoante Ata de Reunião de Abertura de Envelopes, lavrada

aos 26 de janeiro de 2012, às 10h, pela Mesa Receptora de Documentos e Propostas da
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Licitação: Marli Maria Sartori (Chefe), Elizete Kelly Vitti (Encarregada) e Ednaldo Alves

Barbosa (ANEXO I – VOLUME IX, fl. 1786 do Processo de Contratação nº 80.192/2011):

 

Empresa licitante Ausente/Presente

Construtora Cronacon Ltda. Ausente

BSM Empreendimentos e Construções Ltda. Ausente

Simétrica Engenharia Ltda. Presente: Vinicius S. Miller

Construções e Incorporações – CEI Ltda. Presente: Carlos Pinheiro

Construtora e Incorporadora Squadro Ltda. Presente: Eleusis Torres Santiago

Construtora CELI Ltda. Presente: Humberto Balestra

Contracta Engenharia Ltda. Presente: Antônio Carlos Ferreira

Cumpre assinalar que construtoras de renome no mercado retiraram o edital,

tais como Consladel, Heleno e Fonseca, Delta, Tecsul, Augusto Velloso S/A, Construbase,

Flasa, OAS, mas não apresentaram proposta.

 

Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação, a

Sessão foi suspensa para análise da Comissão de Julgamento de Licitações – COJUL 9.

No tocante à  análise  da qualificação técnica,  a  COJUL encaminhou os

documentos ao Secretário de Obras (fl. 1788 do Processo de Contratação nº 80.192/2011–

Anexo VI, Vol. IX).

Em  17/02/2012  o  Secretário  de  Obras  SÉRGIO  SUSTER  proferiu

despacho  determinando  a  não  habilitação  da  empresa  “CONSTRUTORA

CRONACON LTDA.”, por não ter apresentado comprovação de aptidão técnica para o

item 4.1.4 do edital:

I) Execução de edificação com 2 ou mais pavimentos em estrutura de concreto armado

protendido com no mínimo 45.000 Kg de aço CP 190; III) Execução de 120m2 (cento e

vinte metros quadrados) de painéis para revestimento acústico; IV) Execução de 1.700 m2

de piso em granilite e 650m 2 de piso em granito; e V) Execução de auditório para no
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mínimo 100 lugares que contenha Sistema de som, Sistema de Tradução simultânea com

100 unidades de receptores de tradução e Tela de Projeção”.

No  mesmo  ato,  SÉRGIO  SUSTER,  SECRETÁRIO  DE  OBRAS,

determinou a habilitação das empresas:

- BSM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.;

- SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA.;

- CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CEI LTDA.;

- CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA.;

- CONSTRUTORA CELI LTDA.;

- CONTRACTA ENGENHARIA LTDA.

A habilitação  da  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  LTDA CEI

LTDA., sob  o  aspecto  técnico,  foi  indevida pois  os  atestados  apresentados  não  se

prestavam a comprovar a qualificação técnica da empresa.

Faz-se  necessário  e  oportuno  trazer  à  baila  a  diferença  conceitual  entre

qualificação técnico-operacional e qualificação técnico-profissional, nos termos do art.

30 da Lei 8.666/1993:

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;
§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo,
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências
a:
I -  capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir
em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,
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profissional  de  nível  superior  ou  outro  devidamente  reconhecido  pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo  do
objeto  da  licitação,  vedadas  as  exigências  de  quantidades  mínimas  ou
prazos máximos;

Na  lição  de  Marçal  Justen  Filho,  a  qualificação  técnica  operacional

“envolve  a  comprovação  de  que  a  empresa,  como  unidade  jurídica  e  econômica,

participara  anteriormente  de  contrato  cujo  objeto  era  similar  ao  previsto  para  a

contratação  almejada  pela  Administração  Pública.  (...)  Não  se  trata  de  experiência

pessoal, individual, profissional. Exigiu-se do sujeito a habilidade de agrupar pessoas,

bens e recursos, imprimindo a esse conjunto a organização necessária ao desempenho

satisfatório.  (...)”.  Já  a  qualificação técnico-profissional  indica  “a  existência,  nos

quadros (permanentes) de uma empresa, de profissionais em cujo acervo técnico constasse

a  responsabilidade  pela  execução  de  obra  similar  àquela  pretendida  pela

Administração”iii.

Os documentos apresentados pela licitante CEI referem-se à qualificação

técnico-operacional da empresa “Coneng Engenharia Ltda.”, CNPJ nº 43.774.140/0001-20,

sucedida  por  “Coneng  Engenharia  e  Tecnologia  Ltda.”,  CNPJ  nº  66.519.133/0001-87,

falida em 17 de abril de 2007, e à qualificação técnico-profissional de  ANTONIO CELIO

GOMES DE ANDRADE, engenheiro que não faz parte do quadro permanente da CEI.

Embora  a  CEI  seja  sucessora  da  CONENG,  a transferência  de  acervo

técnico-operacional entre pessoas jurídicas não é admitida.  Ainda na lição de Marçal

Justen Filho, “não é juridicamente possível “comercializar a experiência empresarial” ou

o acervo técnico de uma empresa. A única exceção foi consignada pelo TCU na hipótese de

processo de reorganização empresarial, em que houve transferência parcial de patrimônio e

profissionais entre subsidiária integral e controladora (Acórdão 2.444/2012), mas este não

é o caso em tela. Aqui houve, 17 dias antes da decretação da falência da CONENG, cessão

gratuita apenas do acervo técnico-profissional.
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Ademais,  também  não  é  juridicamente  possível  a  transferência  de

acerco técnico-profissional, de pessoa física, para criação de nova pessoa jurídica para

fins de participação em licitação com a Administração Pública, conforme julgou o TCU no

Acórdão nº 2208-33/16-Piv:

“Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a
pessoa  jurídica,  para  fins  de  comprovação  de  qualificação  técnica  em
licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso
II,  da  Lei  8.666/1993)  não  se  confunde  com  a  capacidade  técnico-
profissional  (art.  30,  §  1º,  inciso I,  da Lei  8.666/1993),  uma vez  que  a
primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações,
equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional
que atua na empresa.
Representação  formulada por  licitante  alegara possíveis  irregularidades
em  concorrência  realizada  pelo  município  de  Itabuna/BA  para  a
contratação de empresa especializada para realização do Projeto Técnico
Social  de  Participação  Comunitária,  componente  do  Programa  Minha
Casa Minha Vida, em condomínio residencial, a ser custeado com recursos
de contrato de repasse, incluído no âmbito das ações relativas ao Fundo de
Arrendamento  Residencial  (FAR).  Entre  outros  aspectos,  questionara  a
representante  sua  inabilitação  por  ter  apresentado  atestados  de
qualificação  técnica  em  nome  de  empresa  diversa.  Sobre  o  assunto,
informou a  representante  que  recebera  parte  do  patrimônio  e  o  acervo
técnico de seu sócio administrador e responsável técnico daquela empresa.
A transferência de acervo técnico nesses moldes “estaria fundamentada na
Resolução Normativa do Conselho Federal de Administração 464/2015, de
22/4/2015, a qual permite o acréscimo, ao acervo da pessoa jurídica, do
acervo técnico do administrador, do tecnólogo e de outros bacharéis na
área da Administração, contratado como responsável técnico,  seja como
sócio,  empregado  ou  como autônomo”.  No  âmbito  do  TCU,  a  unidade
técnica  especializada  em  licitações  concluiu  pela  improcedência  das
alegações da representante, tendo em vista inexistir “fundamento para se
aceitar a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa
jurídica,  como  permitido  pelo  CFA”.  No  entendimento  da  unidade
especializada  “a  capacitação  técnico-operacional  da  empresa  não  se
confunde  com  a  capacitação  do  profissional,  uma  vez  que  a  primeira
abrange  também  as  instalações,  o  aparelhamento,  as  metodologias  de
trabalho e  os  processos  internos de controle  de qualidade,  entre outros
aspectos”.  Nesse sentido,  “não há garantia de que o simples  fato de a
empresa contar com o profissional irá resultar na execução satisfatória do
serviço, já que outros fatores são necessários para a adequada prestação”.
Analisando o ponto, após a oitiva do Conselho Federal de Administração
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(CFA), anotou o relator que a controvérsia residia “na confusão entre os
conceitos  de  capacidade  técnico-operacional  (art.  30,  inciso  II,  da  Lei
8.666/1993) e de capacidade técnico-profissional (art. 30, §1º, inciso I)”. A
distinção entre esses dois conceitos, prosseguiu, apresenta-se estabelecida
na Lei de Licitações. A qualificação técnico-operacional “corresponde à
capacidade da empresa, visto que o dispositivo que trata do assunto, o art.
30,  inciso  II,  da  lei,  refere-se  a  aspectos  típicos  desse  ente,  como
instalações, equipamentos e equipe”. Já a capacidade técnico-profissional
“relaciona-se ao profissional que atua na empresa, conforme expresso no
art. 30, §1º, inciso I, da lei, que referencia especificamente o profissional
detentor do respectivo atestado”. Nesse passo, ponderou que “a diferença
na natureza dos dois conceitos e a distinção estabelecida em lei impedem
que se efetue a junção de acervos”. Portanto, concluiu, “resta nítido que
não há fundamento legal e fático para que se promova o acréscimo do
acervo  da  pessoa  física  ao  acervo  da  pessoa  jurídica,  para  fins  de
comprovação de qualificação em licitações públicas,  tal  como permitido
pelo o art. 2º, §3º, da Resolução Normativa CFA 464/2015”. Nesses termos,
acolheu o Plenário a proposta do relator para, dentre outros comandos,
considerar  improcedente  a  Representação  e  determinar  ao  CFA  que
“promova os ajustes necessários na Resolução Normativa CFA 464/2015,
de modo a evidenciar a inaplicabilidade de seu art. 2º, §3º, às licitações e
às  contratações  realizadas  pela  Administração  Pública,  uma vez  que  o
dispositivo está em desacordo com os ditames do art. 30, inciso II, e §1º,
inciso I, da Lei 8.666/1993”.
Acórdão 2208/2016 Plenário,  Representação, Relator Ministro-Substituto
Augusto Sherman.
Fonte: Informativo TCU sobre Licitações e Contratos n. 301, Sessão: 23 e
24 de agosto de 2016.
(Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 301)

Aliás,  a  CEI  também  não  comprovou  que  dispunha,  em  seu  quadro

permanente, de engenheiro dotado de comprovada capacitação técnico-profissional, para

servir  de  responsável  técnico  pela  obra,  pois  ANTONIO  CÉLIO  não  é  sócio,  nem

empregado da CEI, restringindo-se o seu vínculo a um suposto contrato de prestação

de serviços, de natureza precária, firmado em 20/09/2011, com prazo de vigência de 4

(quatro) anos, que prevê jornada de 2ªf a 5ªf, das 8h às 14h, com honorários mensais de 6

(seis)  salários  mínimos vigentes  (Processo de Contratação nº  80.192/2011 – fl.  1193 -

Anexo VI – volume VIII do ICP), insuficiente para que o profissional esteja disponível, de

modo permanente, para prestar os serviços necessários à execução de obra tão complexa o

Museu do Trabalho.  Inclusive,  nas  Declarações  de Ajuste  Anual  de Imposto de Renda

53/106
Avenida Barão de Mauá, n.º 502 – Chácara Inglesa –  São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09.726-000 – Fone: (11) 4122-8500 Fax: (11) 4124-8502



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Pessoa Física – DIRPF apresentadas por ANTONIO CÉLIO não consta o recebimento de

quaisquer rendimentos tributáveis oriundos da CEI nos exercícios de 2011 a 2014 (ICP nº

1.34.011.000360/2013-71 – Anexo XIV – volume VII). Em consulta ao banco de dados de

ART’s, mantidos pelo CREA-SP, é possível verificar que ANTONIO CELIO figura como

responsável  técnico  por  grande  número  de  obras  de  engenharia  realizadas  pelo  Poder

Público. Somente em São Bernardo do Campo, há 20 ART’s em seu nome, circunstância

que reforça o indício de que não figura, de fato, como o responsável pela obra do museu.

Destarte, os atestados considerados por SÉRGIO SUSTER, Secretário

de  Obras,  para  justificar  a  habilitação  da  CEI  não  tinham  nenhuma valia  para

comprovação da qualificação técnica da licitante.

Sob  o  aspecto  jurídico,  fiscal  e  econômico-financeiro,  a  Secretaria  de

Administração  (servidora  CIRLETE  CASA  ROCHA)  considerou  todos  os  7  (sete)

proponentes habilitados – despacho de 24 de fevereiro de 2012 – fl. 1792 do Processo de

Contratação nº 80.192/2011  - Anexo VI, Vol. IX, do ICP.

Sob o aspecto econômico-financeiro, a habilitação da CEI também foi

indevida.  Rápida análise dos documentos apresentados pela licitante permite ver que a

empresa não dispunha à época (tampouco dispõe atualmente) de recursos financeiros para

custeio das despesas (mão-de-obra, matérias-primas, maquinário, tecnologia) necessárias

ao cumprimento das obrigações advindas do contrato.

Seu  capital social, no valor de R$ 7.00.000,00 (sete milhões de reais) foi

integralizado  exclusivamente  com  bens  imateriais  superavaliados  –  acervo  técnico-

operacional da CONENG – que, aliás, sequer poderiam ter sido objeto de comercialização.

Seu  patrimônio líquido (20 milhões  de reais)  também é formado por  bens  imateriais

superavaliados – segunda parcela do acervo técnico-operacional da CONENG.
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No exercício de 2010 (ano anterior à abertura da licitação), a receita da CEI

foi de meros R$ 41.719,23 (quarenta e um mil, setecentos e dezenove reais e vinte e três

centavos), e o  resultado operacional líquido foi de R$ 7.872,94 (sete mil, oitocentos e

setenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Ou seja, a licitante não tinha (e não tem até hoje) a menor condição de

liquidez,  a  qual  lhe  é  provida  por  seguidos  e  constantes  aportes  de  recursos

originários das empresas CRONACON ENGENHARIA e FLASA ENGENHARIA,

conforme  demonstram os  livros  contábeis  da  CEI  (ICP  nº  1.34.011.000360/2013-71  –

Anexo XVI).

 

Os  investigados  SÉRGIO  SUSTER,  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO

OLIVEIRA NETO,  agentes  públicos  do  Município  de  São  Bernardo  do  Campo,  na

condição de  administradores  do Convenente,  e  responsáveis  pela  gestão  de  expressivo

volume  de  verbas  públicas  federais  e  municipais,  e  na  condição  de  presentantes  do

Contratante,  tinham  o  poder-dever  de  examinar  os  documentos  apresentados  pelos

licitantes para verificar sua idoneidade. A comprovação do dolo de fraudar o caráter

competitivo  da  licitação  exsurge  da  constatação  de  que,  a  despeito  da  evidente

incapacidade da CEI de executar, diretamente, sem subcontratação, como exigido no

edital, a obra do Museu, não realizaram diligência para afastá-la, com amparo na Lei

nº 8.666/93, do certame.

As abundantes evidências de que se tratava de “empresa-fantasma” são as

seguintes:

 

O endereço indicado como sede da empresa, entre 11/06/2007 (data de sua

constituição) e 04/11/2008 - Rua Caruanense, nº 760, Jd Novo Horizonte, São Paulo/SP,

CEP 04.857-300 – simplesmente não existe.
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Já  no  endereço  indicado  como  sede  da  empresa  entre  05/11/2008  e

11/07/2013 (período em que ocorreu a licitação) - Avenida Senador Casimiro da Rocha,

nº 983, sala 5, Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04.047-002 – imóvel mat. Nº 15.595 – 4º

RI/SP -  funciona um Auto Center “Pare & Repare –  5587-5058”.  Cuida-se  de  um

imóvel comercial bastante simples, composto por uma salão térreo e duas sobrelojas no

primeiro piso, totalmente incompatível com uma empresa que declarou capital social de 7

milhões de reais e patrimônio líquido de 20 milhões de reais.

Os sócios da licitante - Erisson Saroa Silva, CPF nº 333.536.748-02, sócio

entre 01/10/08 e 10/10/13, e Élvio José Marussi, CPF 507.516.038-72, desde 20/07/2007

até hoje, são laranjas.  

Erisson Saroa Silva, eletricista, admitiu ser sócio de fachada da CEI, ao ser

inquirido nos autos do ICP nº 14.0167.0010485/2013-2, que tramitou na 12ª Promotoria do

Patrimônio  Público  e  Social  de  São  Bernardo  do  Campo,  e  foi  apensado  ao  ICP

1.34.011.000360/2013-71  (fls.  156  do  Anexo  I  –  Volume  I).  Disse  que  ingressou  na

sociedade a pedido de seu pai,  Milton Tadeu da Silva,  RG 26.14.500.516, ex-empregado

da CONENG, e que recebera paga mensal de um salário mínimo para funcionar como

laranja.  Foi  detentor  de  cotas  sociais  avaliadas  em  R$  3.500.000,00  (três  milhões  e

quinhentos mil reais) de 2008 a 2011, e em R$ 10.392.500,00 (dez milhões, trezentos e

noventa e dois mil e quinhentos reais) de 2011 a 2013. Saiu da sociedade em 10/10/2013,

cedendo suas cotas para CARLOS ALVES PINHEIRO. Consoante as declarações de IRPF

coligidas aos autos,  seus rendimentos no período foram:

Ano
calendário

Rendimentos tributáveis recebidos da Construções
e Incorporações – CEI

13º salário Anexo XIV
Volume III

2011 ----------------------------------------------------------------- ----------------------- Fls. 23

2012 R$ 6.936,00 R$ 0,00 Fls. 28

2013 R$ 8.136,00 R$ 678,002 Fls. 34

2014 R$ 8.688,00 R$ 724,003 Fls. 39

2 Valor do salário-mínimo nacional a partir de 1º de janeiro de 2013, conforme Decreto nº 7.872/2012.
3 Valor do salário-mínimo nacional a partir de 1º de janeiro de 2014, conforme Decreto nº 8.166/2013.
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Élvio  José  Marussi foi  empregado  da  empresa  “Coneng  Engenharia  e

Tecnologia Ltda.” desde 2002 até sua falência em abril/2007. Firmou o contrato social de

constituição  da  empresa  “Construções  e  Incorporações  –  CEI  Ltda.”  na  condição  de

segunda testemunha (fls. 215 – Volume II do ICP). Ingressou na sociedade na 1ª alteração

contratual, em 20 de julho de 2007, adquirindo cotas avaliadas em R$6.999.488,00 (seis

milhões, novecentos e noventa e nove mil,  quatrocentos e oitenta e oito reais), por R$

512,00 (quinhentos e doze reais). Com o ingresso de  Erisson, em 2008, passou a deter

cotas avaliadas em R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Em 2012 suas

cotas passaram a valer R$ 10.392.500,00 (dez milhões, trezentos e noventa e dois mil e

quinhentos reais). Com a saída de CARLOS ALVES PINHEIRO, em 10/02/2015, passou

a ser detentor de todas as cotas, avaliadas em R$ 20.785.000,00 (vinte milhões, setecentos

e oitenta e cinco mil reais) em cotas, e transformou a empresa em EIRELI.

Em suas declarações de imposto sobre a renda da pessoa física – DIRPF,

não constam  rendimentos  ou  pro-labore recebidos  da  empresa  Construções  e

Incorporações – CEI-EIRELI, mas tão somente rendimentos isentos recebidos a título de

aposentadoria do INSS:

Ano
calendário

Bens Rendimentos tributáveis
recebidos da CEI

13º salário Rendimentos
isentos

Anexo XIV
Volume IV

2011 Quotas de capital da CEI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.739,84 Fls. 24/27

2012 Quotas de capital da CEI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fls. 30 e 32

2013 Quotas de capital da CEI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.800,564 Fls. 34 e 37

2014 Quotas de capital da CEI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.798,495 Fls. 39 e 42

Mas  nem  SÉRGIO  SUSTER,  ALFREDO  BUSO,  OSVALDO

OLIVEIRA NETO, nem MAURO CUSTÓDIO, presidente da Comissão de Licitação,

realizaram qualquer diligência para verificar a idoneidade da CEI.

Assim,  em  02  de  março  de  2012,  MAURO  CUSTÓDIO acolheu  a

determinação do Secretário Adjunto de Obras SÉRGIO SUSTER para não habilitar
4 De acordo com fls. 37 do Anexo XIV – Volume IV trata-se de parcela isenta de aposentadoria do INSS.
5 De acordo com fls. 42 do Anexo XIV – Volume IV trata-se de parcela isenta de aposentadoria do INSS.
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a empresa  “CONSTRUTORA CRONACON LTDA.” e habilitar as demais empresas,

em especial a CEI - Termo de deliberação da Comissão de Julgamento de Licitações – nº

39/2012 (fls. 1793/1795 do Processo de Contratação nº 80.192/2011 – Anexo VI).

Composição da Comissão de Julgamento de Licitações – COJUL:

Função Nome servidor Matrícula

Presidente Mauro dos Santos Custódio 33.869-6

Suplente Hélio Machado 10.960-7

Membro Roseli Misako Yamabuchi Bichara 23.490-9

Membro Mirian Paz Martinez 36.231-4

Membro Plínio Alves de Lima 33.812-5

A empresa  “Construtora Cronacon Ltda.” é uma construtora de grande

porte,  com  site na  internet (<http://cronacon.com.br/>),  responsável  pela  execução  de

diversas obras do Governo Federal, Estadual e Municipal, tais comov (fls. 985 e 986):

Empreendimento Cidade Projeto Início / Término

Conjunto Habitacional
Capelinha

São  Bernardo  do
Campo – SP

Projeto  de  reurbanização
composto pela construção de 194
unidades  habitacionais  (52
sobrados,  13  prédios  com  3
andares  e  8  prédios  com  4
andares),  2  centros  comerciais,
infraestrutura  completa
(drenagem e pavimentação) e área
de  lazer  (campo  de  futebol,
playground, trilha, entre outros).

Início: Junho/2013
Término: Em andamento

Conjunto Habitacional
Cocaia

São  Bernardo  do
Campo – SP

Projeto  de  reurbanização
composto  pela  construção  52
sobrados,  infraestrutura completa
(drenagem e pavimentação) e área
de  lazer  (campo  de  futebol,
playground, trilha, entre outros).

Início: Junho/2013
Término: Março/2016

Jardim Colina São  Bernardo  do
Campo – SP

Aproximadamente  5000m²  de
área  construída,  com  104
unidades  habitacionais  e
urbanização  integrada  do
assentamento  Colina,  para
viabilizar a retificação do Córrego
Colina.

Início: Julho/2012
Término: Dezembro/2014
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Câmara  Municipal  de
São  Bernardo  do
Campo

São  Bernardo  do
Campo – SP

7000  m²  de  área  construída  em
estrutura  mista  de  concreto  e
metal,  e  fechamento  de  fachada
com vidro e alumínio composto.

Início: Outubro/2011
Término:Novembro/2013

Conjunto Habitacional
Naval/Silvina

São  Bernardo  do
Campo – SP

5041 m² de área construída com
estrutura  em  bloco  de  alvenaria
estrutural.

Início: Junho/2010
Término: Junho/2012

Cidade da Criança São  Bernardo  do
Campo – SP

Reforma  e  ampliação  do  Parque
Educativo  Cidade  da  Criança,
com  aproximadamente  9250  m²
de  área  construída.  Execução  de
planetário  em estrutura  metálica,
revitalização  de  todo  o  parque,
reforma  e  impermeabilização  de
tanque  com  capacidade  de
4.000.000  litros  para  brinquedo
submarino.

Início: Fevereiro/2007
Término: Dezembro/2008

Creche  Ana  Maria
Popovic

São  Bernardo  do
Campo – SP

2494 m² de área de construção de
creche.

Início: Fevereiro/2007
Término: Setembro/2008

Não obstante a notória qualificação técnica da empresa “CONSTRUTORA

CRONACON  LTDA.”,  seus  gestores  -  EDUARDO  DOS  SANTOS  E  GILBERTO

VIEIRA ESGUEDALHO,  não recorreram da  decisão  que  a  inabilitou  a  participar  da

concorrência (fl. 1799 do Processo de Contratação nº 80.192/2011 – Anexo VI),  pois já

estavam  pré-ajustados  com  ÉLVIO  MARUSSI,  CARLOS  ALVES  PINHEIRO  e

ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, gestores de fato e de direito da CEI,

para executar, mediante a interposição fraudulenta desta, a obra do Museu.

II.V.c.        AJUSTE ENTRE OS LICITANTES

Para  além  da  inserção  das  cláusulas  de  qualificação  técnica

reconhecidamente restritivas no edital  e da habilitação indevida dos licitantes,  os fatos

minudenciados a seguir revelam o prévio ajuste entre os gestores, de fato e de direito,

das  licitantes  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  e

CONSTRUTORA  CRONACON  –  ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI,  CARLOS  ALVES

PNHEIRO, ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, EDUARDO DOS SANTOS E
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GILBERTO  VIEIRA  ESGUEDALHO, para  direcionar,  mediante  a  interposição

fraudulenta da CEI, o resultado do certame para a CRONACON e a FLASA.

O mesmo indivíduo – JOSÉ  VITOR LIMA COSTA – retirou uma cópia

do edital de licitação na Prefeitura para a FLASA, em 25/11/2011  (fl. 737 do Processo

de Contratação nº 80.192/2011 – Anexo VI – vol. VII) e para a CEI em 19/12/2011  (fl.

740 do Processo de Contratação nº 80.192/2011 – Anexo VI – vol. VII).  

Entre 2012 e 2016 houve o aporte significativo de recursos das empresas

CRONACON,  gerida  por  EDUARDO  DOS  SANTOS  e  GILBERTO  VIEIRA

ESGUEDALHO,  e FLASA, gerida por FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS e CARLOS

ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS na  CEI,  gerida  por  ÉLVIO  MARUSSI  e

ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, sob a forma de contratos de  mútuo, para

conferir-lhe capital de giro, consoante a escrituração contábil apresentada pela CEI (ICP nº

1.34.011.000360/2013-71, Anexo XVI).

No contrato de  seguro-garantia,  firmado pela CEI com J. MALUCELLI

SEGURADORA S/A (Apólice nº 02-0775-0173053, de 25/04/2012, válida por 1 ano) para

assegurar  a  execução  da  obra,  uma  das  condições  para  celebração  do  contrato

administrativo, FLASA ENEGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, representada por

seu sócio-gerente FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS, figurou como FIADORA.

ROGERIA ADRIANA MATTEI  FERREIRA LEONARDO,  contadora,

Diretora da FLASA  vi  , detém procuração, por instrumento particular, outorgada pela CEI

(representada  por  ELVIO  JOSÉ  MARUSSI)   para  movimentar  a  conta  nº  5.186-1,

mantida pela  CEI no  Banco do Brasil,  agência  nº  3.357-X,  e  usada  para  receber  os

pagamentos devidos pelo Município em função da execução da obra.

Em 25/06/13 e 01/08/13, para comprovar ao Município que a CEI mantinha

escrituração  contábil  regular,  ROGERIA  ADRIANA  MATTEI  FERREIRA
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LEONARDO (FLASA) assinou declarações como contadora da CEI (ICP - Anexo I –

Volume III, fls. 453, 470, 519 e 543).

Consoante  o  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  firmado  entre  CEI

(representada por ELVIO MARUSSI) e APIACÁS ARQUITETOS (representada por

ANDERSON FABIANO FREITAS),  em 02/07/2012,  para  terceirizar  (em violação  à

clausula do Contrato de Empreitada) a elaboração do projeto executivo, ao custo de R$

850.000,00,  as  partes  estabeleceram  que  a  cobrança  e  o  faturamento  dos  serviços

deveriam  ser  encaminhados  para  a  Rua  Aimbere,  1081,  Perdizes,  São  Paulo  –

endereço onde se encontra estabelecida a CONSTRUTORA CRONACON -  (ICP nº

1.34.011.000360/2013-71, Anexo XXIII, fl. 20).

 

Em maio de 2013, após o vencimento da apólice de  seguro-garantia,  as

tratativas mantidas entre o Município e a CEI (Contratada)  para firmar o 1º aditamento ao

Contrato de Empreitada e apresentar nova apólice, foram entabuladas diretamente com a

CRONACON,  conforme  e-mail  enviado  pela  servidora  MARIA CLARA FELIPPINI

RODRIGUES,  encarregada  do  Serviço  de  Reajuste  e  Realinhamento  de  Preços,  da

Secretaria de Administração do Município de São Bernardo do Campo, para o endereço

eletrônico  cronacron@cronacon.com.br, aos cuidados de Joel (fl. 2174 do Processo de

Contratação  nº  80.192/2011).  Em  18/11/2011,  JOEL  RODRIGUES,  representando  a

CRONACON efetuou a retirada do edital da licitação na Prefeitura de SBC (fl. 732v do

Processo de Contratação nº 80.192/2011 – Anexo VI – vol. VII).

Conforme  declaração  prestada  por  um  dos  operários  da  obra em

setembro/2013  ao  jornal  Diário  do  Grande  ABC,  as  empresas  CEI,  CRONACON  e

EGEPLAN eram as responsáveis pela construção do Museu (fls.  07/09 do ICP).

No  website  da  EGEPLAN (www.egeplan.com.br)  a  obra  do  Museu  do

Trabalho  e  do  Trabalhador  integra  o  portfólio  da  empresa,  como  “gerenciamento  e

fiscalização”. Em vistoria na obra realizada pelo MinC, em 26/09/2013, o sócio, diretor e

engenheiro  responsável  pela  EGEPLAN,  ALFREDO TEIXEIRA JUNIOR,  CREA nº
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5060109.411, apresentou-se como “responsável técnico pela obra” (ICP – Anexo XVIII –

vol.  II  -  fl.  299).  Em  mensagem  eletrônica  trocada  entre  servidores  do  MinC,  de

26/03/2014,  consta  que  “a  partir  de  agora,  o  Sr.  Alfredo  Teixeira  será  o  novo

representante da convenente. Este passou todos os seus contatos e nos informou sobre sua

total disponibilidade em assuntos relacionados ao projeto” (ICP – Anexo XVIII – vol. II -

fl. 299). Em reunião realizada em 06/05/2014, na sede do MinC, ALFREDO TEIXEIRA

JUNIOR  compareceu  na  qualidade  de  “representante  do  Museu  do  Trabalho  e  do

Trabalhador” para tratar da liberação das verbas federais (ICP – Anexo XVIII – vol. III -

fls. 664/665).      

Foi  apurado  que  a  EGEPLAN foi  contratada  pelo  CONSÓRCIO

ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI,  representado  por  ARTUR  ANÍSIO  DOS

SANTOS,  em  20/12/2012,  para  “prestar  serviços  técnicos  de  engenharia  em

gerenciamento e fiscalização de obras e projetos – obra Museu do Trabalhador”,  pelo

valor de R$ 293.850,00 (duzentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta reais).

 O CONSÓRCIO ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI, por sua vez, foi

contratado pelo MUNICÍPIO DE SBC (Contrato de Prestação de Serviços nº 46/12), para,

dentre  outros  serviços,  efetuar,  a  partir  de  03/10/2012,  conforme fls.  2024  e  2027 do

Processo  de  Contratação  nº  80.192/2011,  Anexo  VI,  vol.  IX  do  ICP),  as  medições  e

fiscalizar a execução da obra do Museu.

 

Em  10/11/2013  ÉLVIO  MARUSSI enviou  o  2º  pedido  de  revisão

contratual  (acréscimo  de  valor  decorrente  das  alterações  determinadas  por  ALFREDO

BUSO  em  agosto/2012)  a  ARTUR  ANÍSIO,  representante  do  CONSÓRCIO

ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI, instruído com cópia, gravada em DVD, do projeto

executivo (ICP nº 1.34.011.000360/2013-71, Anexo XXII, fl. 938). Nesta mídia digital as

plantas  componentes  do  projeto  foram  gravadas  em  arquivos  assim  identificados:

“cronacon/prefeitura/museu_do_trabalhador_mmtt_são  bernardo  do  campo”,

evidenciando que a CRONACON sempre foi a responsável pela execução da obra.
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Em  junho/2014  (tratativas  iniciais  para  o  2º  aditamento  ao  contrato  de

empreitada nº 66/12) e maio/2016 (tratativas para o reajuste de preços relativo aos anos de

2013,  2014,  2015  e  2016),  os  contatos  entabulados  entre  o  Município  e  a  CEI

(Contratada) para  firmar  o   Termo  de  Apostilamento  nº  24/2016  foram  feitos

diretamente  com  a  CRONACON,  conforme  e-mail  enviado  pela  servidora  MARIA

CLARA FELIPPINI RODRIGUES, encarregada do Serviço de Reajuste e Realinhamento

de Preços, da Secretaria de Administração do Município de São Bernardo do Campo, para

o endereço eletrônico cronacron@cronacon.com.br (fl. 3546 do Processo de Contratação

nº 80.192/2011).

No  recibo de depósito de caução,  firmado em 25/06/2016 (fl.  3563 do

Processo  de  Contratação  nº  80.192/2011)  consta  o  endereço  eletrônico

cronacron@cronacon.com.br como  o  responsável  pela  garantia  prestada  (apólice  nº

01414.2016.000107).

Em vistoria efetuada na obra pela Controladoria Geral da União - CGU em

11/08/2016 foi constatado que 2 (dois) dos 6 (seis) funcionários componentes da equipe

responsável pela administração da obra eram empregados da CRONACON.

Analisadas  em  conjunto,  essas  circunstâncias  indicam  a  existência  de

fraude e prévio ajuste entre:

(1) ALFREDO LUIZ BUSO (Secretário Municipal de Obras);

(2) SÉRGIO SUSTER (Secretário Municipal de Obras);

(3) JOSÉ CLOVES DA SILVA (Secretário Municipal de Obras);

(4) OSVALDO  DE  OLIVEIRA NETO  (Secretário  Municipal  de

Cultura);

(5) MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO (Presidente da Comissão

de Licitação COJUL);

(6) ANTONIO CELIO GOMES DE ANDRADE (CEI);

(7) CARLOS ALVES PINHEIRO (CEI);
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(8) ELVIO JOSÉ MARUSSI (CEI);

(9) EDUARDO DOS SANTOS (CRONACON);

(10) GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO (CRONACON);

(11) FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS (FLASA);

(12) CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS (FLASA)

para fraudar o caráter competitivo da licitação, e garantir a adjudicação do objeto do

certame  a  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.,  custeado  com

verbas federais.

Retomando a análise do processo licitatório, em 16/03/2012 foram abertos

os envelopes contendo as propostas comerciais apresentadas:

Licitantes Valor global Prazo de Execução

BSM R$ 22.317.466,68 9 meses

SIMÉTRICA R$ 19.366.566,06 9 meses

CEI R$ 18.298.612,70 9 meses

SQUADRO R$ 19.943.059,92 9 meses

CELI R$ 23.490.007,76 9 meses

CONTRACTA R$ 20.830.873,53 9 meses

 A proposta da CEI foi firmada por CARLOS ALVES PINHEIRO, que se

identificou como procurador da empresa nos documentos de fls.  1838/1849 e 1963 do

Processo  de  Contratação  nº  80.192/2011.  Na  sessão  de  julgamento  das  propostas,

ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE compareceu para representar a CEI (fl.

1914 do Processo de Contratação nº 80.192/2011).

Após análise das propostas, a Comissão de Licitação - COJUL, por ato de

MAURO CUSTÓDIO,  declarou,  em  sessão  realizada  em 29/03/2012,  vencedora  a

empresa  “CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  –  CEI  LTDA.”, CNPJ  nº

08.941.101/0001-79,  pelo  critério  menor  preço  e  empreitada  por  preço  global  -   R$
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18.298.612,70 (fls. 1920/1921 do Processo de Contratação nº 80.192/2011– Anexo VI –

Vol. IX).

Em 11 de abril de 2012 o Secretário de Obras ALFREDO LUIZ BUSO

e  o  Secretário  de  Cultura  OSVALDO  DE  OLIVEIRA  NETO homologaram  e

adjudicaram o objeto da concorrência a CEI (fl. 1926 do Processo de Contratação nº

80.192/2011).

Em  13/04/2012   o  Secretário  de  Cultura  OSVALDO  DE  OLIVEIRA

NETO autorizou o empenho de R$ 6.377.068,24 (fl. 1947 do Processo de Contratação nº

80.192/2011):

Dotação valor Nota de empenho

(1726-7) 22.222.4.4.90.51.00.13.391.0067.1085.01 R$ 1.275.413,63 5965/2012

(1730-6) 22.222.4.4.90.51.00.13.391.0067.1085.01 R$ 5.101.654,61 5966/2012

Em 26 de abril de 2012 a CEI efetuou o depósito da garantia contratual,

no valor de R$ 914.930,63 (novecentos e quatorze mil, novecentos e trinta reais e sessenta

e três centavos), por meio da apólice de seguro-garantia nº 02-0775-017053 (FIADORA –

FLASA ENGENHARIA), concedido por J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, válida

até 03/05/2013 (fls. 1957/1962  – Anexo VI).

Na mesma data, o Município de São Bernardo do Campo, representado por

ALFREDO LUIZ BUSO, Secretário de Obras, e  OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,

Secretário  de  Cultura,  e  a  CEI,  representada  por  CARLOS  ALVES  PINHEIRO

(procuração  por  instrumento  particular,  válida  de  03/01/2012  a  31/12/2012  –  f.  1963)

firmaram o Contrato de Empreitada SA.200.A nº 066/2012 (fls. 1967/1981- Anexo VI –

Vol. IX).

Oportuno assinalar que, à época da assinatura do Contrato de Empreitada, o

projeto básico do Museu, cuja construção seria custeada, em sua maior parte (80%) com
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recursos federais,  ainda não havia sido aprovado pela Autoridade Competente – no

caso do Convênio, o  Concedente  - UNIÃO/MinC.

A aprovação do projeto básico deu-se em 15/05/2012 (Parecer Técnico –

IBRAM/DPMUS/BSB nº 05/2012 – fls. 561/562 do PA/MinC nº 01400.011974/2010-59).

II.VI.      DO CONTRATO DE EMPREITADA SA.200.A Nº 066/2012

Município São Bernardo do Campo

Responsável  pela  assinatura
do contrato

ALFREDO  LUIZ  BUSO,  respondendo  pelo  expediente  da  Secretaria  de
Obras; e
OSVALDO DE OLIVEIRA NETO, Secretário de Cultura

Contratada Construções e Incorporações – CEI Ltda.

Responsável  pela  assinatura
do contrato

CARLOS ALVES PINHEIRO

Prazo de execução 09 (nove) meses a partir do recebimento da Ordem de Serviço

Vigência a partir de sua assinatura até recebimento definitivo dos serviços

Fiscalização Secretaria de Obras

Valor (inicial) R$ 18.298.612,70

Data  da  assinatura  do
contrato

 26 de abril de 2012

Data do Início das obras Data da 1ª paralisação das obras

27/04/12 08/08/12

Data da 1ª retomada das obras Data da 2ª paralisação das obras

24/05/13 03/11/14

Data da 2ª retomada das obras Data prevista para finalização das obras

10/05/16 31/12/16

Prazo de vigência: Início Fim

Inicial 26/04/12 26/01/13

Prorrogação com data retroativa 03/06/13 11 meses

1º Termo aditivo 26/01/13 26/12/13

Prorrogação com data retroativa 08/07/14 12 meses
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2º Termo aditivo 26/12/13 31/12/14

Prorrogação com data retroativa 29/04/16 7 meses

3º Termo aditivo 31/12/14 31/12/16

Como bem observado pela Controladoria Geral da União - CGU em ação de

controle interna realizada em agosto de 2016,  “O contrato foi aditivado três vezes para

prorrogação de prazo. O primeiro aditivo, assinado em 03 de junho de 2013, prorrogou o

prazo de execução por onze meses, a partir de 26 de janeiro de 2013. No segundo termo

aditivo,  assinado em 08 de julho de 2014, houve a segunda prorrogação de prazo de

execução, para o período de 26 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2014. E o

terceiro termo aditivo, assinado em 29 de abril de 2016, prorrogou o prazo de execução

até  31  de  dezembro  de  2016.  Portanto,  quando  da  assinatura  dos  três  aditivos  de

prorrogação de prazo, a vigência já tinha se expirado”. Relatório de Operações Especiais

nº 00225.100077/2016-10.

Pagamentos efetuados a CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

CEI-EIRELI (até 01/12/2016):

Data Valor
16/08/12 R$ 1.074.021,46
20/11/12 R$ 354.459,30
07/01/13 R$ 565.218,46
15/07/2013 R$ 2.385.589,76
15/08/2013 R$ 1.161.482,30
30/01/2014 R$ 1.523.266,25
30/01/2014 R$ 433.368,41
29/08/2014 R$ 891.023,63
29/08/2014 R$ 1.767.36,30
11/05/2016 R$ 1.689.392,04
15/07/2016 R$ 469.230,31
30/07/2016 R$ 439.493,25
30/08/2016 R$ 830.904,46
30/09/2016 R$ 936.800,24
21/11/16 R$ 478.950,99*

Total R$ 15.000.437,16
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* pagamento parcial de NF no valor de R$1.782.396,03.

A CEI recebeu a Ordem de Serviço SO.1 nº 003/12 (SO.113), firmada pelo

PREFEITO  MUNICIPAL  LUIZ  MARINHO,  pelo  SECRETÁRIO  DA  CULTURA

OSVALDO DE OLIVEIRA NETO  e pelo SECRETÁRIO DE OBRAS ALFREDO BUSO,

determinando o início dos trabalhos, em  27 de abril de 2012 (fl.  1990 do Processo de

Contratação nº 80.192/2011 – Anexo VI).

Não  consta  da  OS  a  assinatura  da  MINISTRA DA CULTURA,  ANA

MARIA BUARQUE DE HOLLANDA.

Em 20/07/2012, 30/08/2012, 19/10/2012 e 07/01/2013 a CEI  entregou ao

Município de São Bernardo versões do projeto executivo (fls. 2006, 2022, 2025 e 2030)

do Processo de Contratação nº 80.192/2011).

A  primeira  versão do  projeto  executivo  (incompleta  e  incorreta),  nas

especialidades  de  arquitetura,  hidráulica,  ar  condicionado,  luminotécnica,  gás  GLP e

Fundações, entregue em 20/07/2012, não consta do processo de contratação.

II.VI.a.        PECULATO-DESVIO - 1ª MEDIÇÃO – 16/08/2012

Juntamente com esta suposta 1ª versão do projeto executivo,  o gestor da

CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA. (que  não  se  identificou)

apresentou o relatório da 1ª medição dos serviços executados, referente ao período de

27/04/2012 a 30/06/2012 (fls. 2006 do Processo de Contratação nº 80.192/2011).

O cronograma físico-financeiro do Contrato previa que nos dois primeiros

meses, a Contratada/CEI deveria: (i) elaborar o projeto executivo; (ii) instalar o canteiro de

obras; (iii) iniciar os serviços de terraplenagem.
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Consoante  o  1º  relatório  de  medição  (Anexo  XII  do  ICP –  fls.  06/18),

assinado  por  LUIZ  FERNANDO  GUILHERME,  arquiteto,  e  SÉRGIO  SUSTER,

Secretário de Obras, a  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA cobrou o

Município de SBC a prestação dos seguintes serviços:

serviço Valor BDI proporcional

Mão de Obra – Administração da Obra R$ 155.196,36 R$ 38.799,09 R$ 193.995,45

Elaboração do projeto executivo R$ 717.105,34 R$ 179.276,34

BDI (25%) R$ 218.075,42

TOTAL R$
1.090.377,11

Ocorre que,  no período, não houve obra alguma pois sequer havia sido

concluído o projeto executivo. Tampouco teve início o serviço de terraplenagem. Assim,

não  existiu  qualquer prestação  de  serviços  dos  profissionais  de  Administração  da

Obra (coordenador de obra – engenheiro sênior, engenheiro de produção, engenheiro de

planejamento, técnico de segurança do trabalho, técnico de medição, técnico de qualidade,

mestre de obras).

Não obstante,  SÉRGIO SUSTER, Secretário de Obras,  ciente de que

não  houvera  execução  alguma  da  obra,  tampouco  fornecimento  de  materiais,

subscreveu o relatório de medição, sem efetuar a conferência dos serviços prestados, e

aprovou-o, atestando falsamente que a CONTRATADA/CEI executou integralmente

os serviços ali listados.

Em  27/07/2012  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA

emitiu a  Nota Fiscal nº 057, ideologicamente falsa, com os seguintes valores,  com a

finalidade de reduzir a base de cálculo do ISS devido ao Município:

item Valor

material R$ 436.150,84

mão de obra R$ 654.226,27
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total R$ 1.090.377,11

Como  se  vê,  os  administradores  de  fato  de  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.,  inseriram  no  documento  fiscal  informação  falsa

concernente  a  despesas  com  materiais.  O  cotejo  entre  o  relatório  de  medição,  que

contempla apenas serviços, e a nota fiscal revela que  a CEI cobrou por materiais que

não foram fornecidos.

Em  30/07/2012  OSVALDO  DE  OLIVEIRA  NETO,  SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE CULTURA, ciente de que não houvera execução alguma da obra,

tampouco  fornecimento  de  materiais,  atestou  falsamente,  no  verso  da  nota  fiscal

“serviço executado em ordem”,  e em 08/08/2012  autorizou o pagamento da despesa

pública  sem  liquidação  (Nota  de  Liquidação  nº  14315/2012),  vindo  a  pagar,  com

recursos  federais,  por:  (i)  serviços  de  mão  de  obra  que  não  foram prestados;  (ii)  por

materiais que não foram fornecidos  (Ordem de Pagamento nº 17077/2012),  em frontal

violação ao disposto no art. 1º, c/c o art. 62, da Lei nº 4.320/64.

O pagamento de R$ 1.074.021,46 (um milhão, setenta e quatro mil, vinte e

um reais e quarenta e seis centavos) – após a retenção de R$ 16.355,65 (dezesseis mil,

trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de ISS, foi efetuado em

16/08/2012, mediante transferência eletrônica da conta específica do convênio para a conta

da CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.  (ICP – Anexo XV, fl. 50).

Esse  numerário  teve  origem  em  recursos  federais  (R$  1.044.800,00)

transferidos para a conta específica do convênio em 22/06/2012,) e recursos municipais

(R$ 46.077,11) depositados em cheque no próprio dia 16/08/12.

Assim,  há  elementos  de  prova  suficientes  à  demonstração  de  que  em

16/08/2012, SÉRGIO  SUSTER  e OSVALDO  DE  OLIVEIRA NETO,  agindo  em

comunhão de esforços e unidade de desígnios, plenamente conscientes da ilicitude de suas

condutas,  no  exercício  dos  cargos  públicos  de  confiança  de  Secretário  Municipal,  e
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respectivamente, na condição de responsável pela fiscalização dos serviços prestados por

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. no bojo do Contrato de Empreitada

nº  66/12,  e  de  ordenador  das  despesas  decorrentes  de  referida  avença, desviaram R$

193.995,45  (cento e noventa e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e

cinco centavos), recursos federais e municipais destinados à construção do Museu do

Trabalho  e  do  Trabalhador,  em  proveito  dos  gestores  de  fato  e  de  direito  de

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.

ÉLVIO JOSÉ MARUSSI, ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE,

CARLOS ALVES PINHEIRO,  gestores  de  fato  e  de  direito  de  CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  beneficiaram-se  e  concorreram  para  o  desvio  dos

recursos  públicos uma  vez  que,  pré-ajustados  com  os  secretários  municipais  acima

nominados,  plenamente  cientes  da  ilicitude  de  suas  condutas,  inseriram  serviços  não

prestados e  materiais  não fornecidos  na nota fiscal  nº  057,  documento que embasou a

realização do pagamento indevido determinado por OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,

com base em liquidação indevida efetuada por SÉRGIO SUSTER.

Considerando que os elementos de prova já reunidos apontam que EDUARDO

DOS SANTOS e  GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO,  gestores da CONSTRUITORA

CRONACON,  são  também  os  reais  administradores  da  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI, há indícios de que estes também se beneficiaram e concorreram

para o desvio de recursos públicos.

II.VI.b.          PECULATO-DESVIO - 2ª MEDIÇÃO – 20/11/2012

Em  19/10/2012  o gestor da CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

CEI LTDA. (que não se identificou) entregou a 3ª versão do projeto executivo (fl. 2025

do PC 80.192/11), considerada incompleta (fl. 2028 do PC 80.192/11) e o relatório da 2ª

medição dos serviços prestados, referente ao período de 01/07/2012 a 11/09/2012.
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O cronograma físico-financeiro do Contrato previa que no 3º e no 4º meses

de execução contratual,  a Contratada/CEI deveria:  (i)  elaborar  o projeto executivo; (ii)

manter o canteiro de obras; (iii) iniciar as fundações e a superestrutura.

Consoante  o  2º  relatório  de  medição  (Anexo  XII  do  ICP –  fls.  19/30),

assinado  por  LUIZ  FERNANDO  GUILHERME,  arquiteto,  e  SÉRGIO  SUSTER,

Secretário de Obras, a CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. cobrou o

Município a prestação dos seguintes serviços:

Serviço Valor BDI proporcional

Mão de Obra – Administração da Obra R$ 126.978,85 R$ 31.744,71 R$ 158.723,56

Elaboração do projeto executivo R$ 160.906,87 R$ 40.226,72

BDI R$ 71.971,43

TOTAL R$ 359.857,15

Ocorre que,  no período, não houve obra alguma pois sequer havia sido

concluída a alteração do projeto executivo. Outrossim, vigorou, a partir de 08/08/2012,

ordem  de  não  execução  da  obra  física.  Assim,  não  existiu  qualquer prestação  de

serviços dos profissionais de Administração da Obra (coordenador de obra – engenheiro

sênior,  engenheiro  de  produção,  engenheiro  de  planejamento,  técnico  de  segurança  do

trabalho, técnico de medição, técnico de qualidade, mestre de obras).

Não obstante,  SÉRGIO SUSTER, Secretário de Obras,  ciente de que

não  houvera  execução  alguma  da  obra,  tampouco  fornecimento  de  materiais,

subscreveu o relatório de medição, sem efetuar a conferência dos serviços prestados, e

aprovou-o, atestando falsamente que a CONTRATADA/CEI executou integralmente

os serviços ali listados.

Em 26/10/2012 a  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA

emitiu a  Nota Fiscal nº 070, ideologicamente falsa, com os seguintes valores,  com a

finalidade de reduzir a base de cálculo do ISS devido ao Município:
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Item Valor

Material R$ 143.942,86

mão de obra R$ 215.914,29

Total R$ 359.857,15

Como se vê, os administradores de fato e de direito da CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA inseriram  no  documento  fiscal  informação  falsa

concernente a despesas com materiais. O cotejo entre o relatório de medição e a nota fiscal

revela que a CEI cobrou por materiais que não foram fornecidos.

Em  29/10/2012  OSVALDO  DE  OLIVEIRA  NETO, SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE CULTURA,  ciente de que não houvera execução alguma da obra,

tampouco  fornecimento  de  materiais,  atestou  falsamente,  no  verso  da  nota  fiscal

“serviço  executado  em  ordem”,  e  em  31/10/2012  autorizou  o  pagamento  da  despesa

pública sem liquidação (Nota de Liquidação nº 19753/2012), vindo a pagar, com recursos

públicos, por: (i) serviços de mão de obra que não foram prestados; (ii) por materiais que não

foram fornecidos  (Ordem de Pagamento nº 23438/2012),  em frontal violação ao disposto

no art. 1º, c/c o art. 62, da Lei nº 4.320/64.

O  pagamento  de  R$  354.459,30 (trezentos  e  cinquenta  e  quatro  mil,

quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) – após a retenção de R$ 5.397,85

(cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) de ISS, foi efetuado

em 20/11/2012, mediante transferência eletrônica da conta específica do convênio para a

conta da CEI (ICP – Anexo XV, fl. 47).

Assim,  há  elementos  de  prova  suficientes  à  demonstração  de  que  em

20/11/2012,  SÉRGIO  SUSTER  e OSVALDO  DE  OLIVEIRA NETO,  agindo  em

comunhão de esforços e unidade de desígnios, plenamente conscientes da ilicitude de suas

condutas,  no  exercício  dos  cargos  públicos  de  confiança  de  Secretário  Municipal,  e

respectivamente, na condição de responsável pela fiscalização dos serviços prestados por
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CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. no bojo do Contrato de Empreitada

nº  66/12,  e  de  ordenador  das  despesas  decorrentes  de  referida  avença, desviaram R$

158.723,56 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis

centavos), recursos federais e municipais destinados à construção do Museu do Trabalho e

do Trabalhador,  em proveito  dos  gestores  de  fato  e  de  direito  de  CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA.

ÉLVIO JOSÉ MARUSSI, ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE,

CARLOS ALVES PINHEIRO,  gestores  de  fato  e  de  direito  de  CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  beneficiaram-se  e  concorreram  para  o  desvio  dos

recursos  públicos uma  vez  que,  pré-ajustados  com  os  secretários  municipais  acima

nominados,  plenamente  cientes  da  ilicitude  de  suas  condutas,  inseriram  serviços  não

prestados e  materiais  não fornecidos  na nota fiscal  nº  070,  documento que embasou a

realização do pagamento indevido determinado por OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,

com base em liquidação indevida efetuada por SÉRGIO SUSTER.

Considerando que os elementos de prova já reunidos apontam que EDUARDO

DOS SANTOS e  GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO,  gestores da CONSTRUITORA

CRONACON,  são  também  os  reais  administradores  da  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI, há indícios de que estes também se beneficiaram e concorreram

para o desvio de recursos públicos.

II.VI.c.         PECULATO-DESVIO - 3ª MEDIÇÃO – 07/01/2013

Em  11/2012 a  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI entregou o

relatório da 3ª medição dos serviços prestados,  referente ao período de  12/09/2012 a

11/10/2012.

O cronograma físico-financeiro do Contrato previa que nos 5º e 6º mês de

execução  contratual,  a  Contratada/CEI  deveria:  (i)  finalizar  a  elaboração  do  projeto

executivo; (ii) manter canteiro de obras; (iii) executar as fundações e a superestrutura.; (iv)
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instalar alvenaria, divisórias, esquadrias; (v) executar serviço de impermeabilização; (vi)

instalar revestimento nas paredes.

Consoante o 3º  relatório de medição (Anexo XII do ICP – fls.  31/43),

assinado  por  LUIZ  FERNANDO  GUILHERME,  arquiteto,  e  SÉRGIO  SUSTER,

Secretário de Obras, a CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI  cobrou o Município

a prestação dos seguintes serviços:

Serviço Valor BDI proporcional

Mão de Obra – Administração da Obra R$ 70.543,80 R$ 17.635,95 R$ 88.179,75

Elaboração do projeto executivo R$ 388.516,87 R$ 97.129,21

BDI R$ 114.765,17

TOTAL R$ 573.825,84

Ocorre que,  no período, não houve obra alguma pois sequer havia sido

concluída a alteração do projeto executivo (fl.  2028 do PC nº 80.192/11) e vigorava, a

partir  de  08/08/2012,  ordem  de  não  execução  da  obra  física.  Assim,  não  existiu

qualquer  prestação  de  serviços  dos  profissionais  de  Administração  da  Obra

(coordenador  de  obra  –  engenheiro  sênior,  engenheiro  de  produção,  engenheiro  de

planejamento, técnico de segurança do trabalho, técnico de medição, técnico de qualidade,

mestre de obras).

Não obstante,  SÉRGIO SUSTER, Secretário de Obras,  ciente de que

não  houvera  execução  alguma  da  obra,  tampouco  fornecimento  de  materiais,

subscreveu o relatório de medição, sem efetuar a conferência dos serviços prestados, e

aprovou-o, atestando falsamente que a CONTRATADA/CEI executou integralmente

os serviços ali listados.

Em 28/11/2012 a  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI  emitiu a

Nota Fiscal nº 081, ideologicamente falsa, com os seguintes valores, com a finalidade de

reduzir a base de cálculo do ISS devido ao Município:
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Item Valor

Total R$ 573.825,84

mão de obra (base de cálculo) R$ 344.295,50

Deduções (material) R$ 229.530,34

Como se vê, a CONTRATADA/CEI inseriu no documento fiscal informação

falsa concernente a despesas com materiais. O cotejo entre o relatório de medição e a nota

fiscal revela que a CEI cobrou por materiais que não foram fornecidos.

Em 14/12/2012   OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,  SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE CULTURA, ciente de que não houvera execução alguma da obra,

tampouco fornecimento de materiais, autorizou o pagamento da despesa pública sem

liquidação (Nota de Liquidação nº 22615/2012), vindo a pagar, com recursos municipais,

por: (i) serviços de mão de obra que não foram prestados; (ii) por materiais que não foram

fornecidos (Ordem de Pagamento nº 27069/2012), em frontal violação ao disposto no art.

1º, c/c o art. 62, da Lei nº 4.320/64.

O  pagamento  de  R$  565.218,46 (quinhentos  e  sessenta  e  cinco  mil,

duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos) – após a retenção de R$ 8.607,38 (oito

mil, seiscentos e sete reais e trinta e oito centavos) de ISS, foi efetuado em 07/01/2013,

mediante transferência eletrônica da conta específica do convênio para a conta da CEI (ICP

– Anexo XV, fl. 45).

Assim,  há  elementos  de  prova  suficientes  à  demonstração  de  que  em

07/01/2013,  SÉRGIO  SUSTER  e OSVALDO  DE  OLIVEIRA NETO,  agindo  em

comunhão de esforços e unidade de desígnios, plenamente conscientes da ilicitude de suas

condutas,  no exercício dos cargos públicos de confiança de Secretário Municipal,  e

respectivamente, na condição de responsável pela fiscalização dos serviços prestados por

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. no bojo do Contrato de Empreitada

nº  66/12,  e  de  ordenador  das  despesas  decorrentes  de  referida  avença, desviaram R$
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88.179,75  (oitenta  e  um mil,  cento e  setenta  e nove reais  e setenta  e  cinco centavos),

recursos  federais  e  municipais  destinados  à  construção  do  Museu  do  Trabalho  e  do

Trabalhador,  em  proveito  dos  gestores  de  fato  e  de  direito  de  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA.

ÉLVIO JOSÉ MARUSSI, ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE,

CARLOS ALVES PINHEIRO,  gestores  de  fato  e  de  direito  de  CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  beneficiaram-se  e  concorreram  para  o  desvio  dos

recursos  públicos uma  vez  que,  pré-ajustados  com  os  secretários  municipais  acima

nominados,  plenamente  cientes  da  ilicitude  de  suas  condutas,  inseriram serviços  não

prestados e materiais não fornecidos na nota fiscal nº 081, documento que embasou a

realização do pagamento indevido determinado por OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,

com base em liquidação indevida efetuada por SÉRGIO SUSTER.

Considerando que os elementos de prova já reunidos apontam que EDUARDO

DOS SANTOS e  GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO,  gestores da CONSTRUITORA

CRONACON,  são  também  os  reais  administradores  da  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI, há indícios de que estes também se beneficiaram e concorreram

para o desvio de recursos públicos, uma vez que detinham o domínio dos fatos.

Somente em  07/01/2013 a  CONTRATADA/CEI cumpriu integralmente a

obrigação de elaborar e submeter à aprovação do MUNICÍPIO SBC o projeto executivo

(fl. 2030 do PC nº 80.192/11).

Não obstante, antes de efetivamente liquidar a despesa pública,  SÉRGIO

SUSTER  e OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,  na condição de ocupantes de cargos

públicos em comissão (Secretários Municipais de Obras e de Cultura)  propiciaram o

desvio de recursos públicos ao determinarem o pagamento das 1ª, 2ª e 3ª medições, nas

quais foram inseridos os custos de elaboração do projeto executivo, sem ressalvas, como se

o item tivesse sido executado integralmente.
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II.VII.       FRAUDE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº

SA.200.A 66/12

Os elementos de prova reunidos até o momento no IPL nº 0027/2015-11

indicam que,  desde  26/04/2012  até  o  presente  momento,  ao  longo  da  execução  do

Contrato  de  Empreitada  nº  SA.200.A 066/2012, firmado  entre  o  Município  de  São

Bernardo  do  Campo  e  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA,  para

construção do “Museu do Trabalho e do Trabalhador”, com verbas federais oriundas do

Convênio nº 744791/2010 e verbas municipais, os agentes públicos (1) ALFREDO LUIZ

BUSO (Secretário  Municipal  de  Obras),  (2)  OSVALDO  DE  OLIVEIRA  NETO

(Secretário Municipal de Cultura), (3) MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO (Presidente

da  Comissão  de  Licitação  COJUL),  (4)  PLÍNIO ALVES  DE LIMA  (Presidente  da

Comissão de Licitação COJUL), e os particulares  (5) ANTONIO CELIO GOMES DE

ANDRADE (CEI),  (6)  CARLOS  ALVES  PINHEIRO (CEI),  (7)  ELVIO  JOSÉ

MARUSSI (CEI),  (8)  EDUARDO  DOS  SANTOS (CRONACON),  (9)  GILBERTO

VIEIRA ESGUEDALHO (CRONACON),  (10)  FLÁVIO ARAGÃO DOS  SANTOS

(FLASA),  (11)  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS (FLASA),  (12)

PEDRO  AMANDO  DE  BARROS  (APIACÁS),  (13) ANDERSON  FABIANO

FREITAS  (APIACÁS),  (14) FRANCISCO  DE  PAIVA  FANUCCI  (BRASIL

ARQUITETURA),  (15) MARCELO  CARVALHO  FERRAZ  (BRASIL

ARQUITETURA),  (16) FÁBIO  TAKAHIRO  OYAMADA  (F.T),  (17) ANTONIO

CLAUDIO  BOUSQUET  MUYLAERT  (MBM),  (18)  MÔNICA  PINHEIRO

BOUSQUET MUYLAERT (MBM), (19) MAURO ASCENCIO (TR), (20) RICARDO

HEDER  (LUX),  (21)  RAUL  PEREIRA (paisagismo),   (22)  DAVI  AKERMAN

(HARMONIA), na  condição  de   gestores,  de  fato  e  de  direito,  das  empresas

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.,  CONSTRUTORA CRONACON

LTDA., FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, APIACAS ARQUITETOS LTDA,

BRASIL ARQUITETURA LTDA.,  F.T. OYAMADA ENGENHEIROS ASSOCIADOS,

MBM  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  LTDA.,   LUX  PROJETADO  PROJETOS
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LUMINOTÉCNICOS  EIRELLI,  TR  THERMICA,  RAUL  PEREIRA  ARQUITETOS

ASSOCIADOS S/S LTDA., HARMONIA ACÚSTICA LTDA. agindo em comunhão de

esforços e unidade de desígnios,  plenamente conscientes da ilicitude de suas condutas,

FRAUDARAM A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 66/12, uma

vez  que deram  causa  e  admitiram:  (a)  significativas  modificações  do  objeto

contratual, em percentual superior ao montante autorizado por lei; (b) realizaram 3

(três)  prorrogações  ilegais  do  contrato,  após  o  término  de  vigência;  (c)

subcontratação  total  da  execução  do  objeto  contratual,  propiciando,  assim,  a

obtenção de vantagem pecuniária indevida pelos gestores, de fato e de direito, da para

si  e  para  outrem,  notadamente  para  a  CONTRATADA/CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI-EIRELI.

II.VII.a.        PRIMEIRA  ALTERAÇÃO  SUBSTANCIAL  DO  OBJETO

CONTRATUAL

Em 08 de agosto de 2012, ALFREDO BUSO, no exercício do cargo de

SECRETÁRIO DE OBRAS do Município de São Bernardo do Campo,  determinou a

paralisação parcial do contrato para: (i) cessar imediatamente a execução física da obra;

(ii) prosseguir na execução contratual tão somente em relação à elaboração dos projetos

executivos, que deveriam ser alterados para: (i) suprimir o subsolo; (ii) elevar o nível da

implantação da obra em relação ao nível da rua; (iii) promover a readequação dos espaços

nos pavimentos  superiores   -  ORDEM DE SERVIÇO  SO.1 nº  003/12 (SO.113)  –  1ª

COMPLEMENTAR (fl. 2012/2014 – Anexo VI – Vol. IX).

A justificativa dada para a alteração do projeto arquitetônico, chamada de

“revisão  da  concepção  do  projeto”,  e  subsequente  alteração  dos  projetos  básico  e

executivos, foi a  “probabilidade de recorrência de chuvas e alagamentos na região, em

volume similar ao verificado no início de 2012, que poderiam causar enorme prejuízo ao

erário”.
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Ocorre  que  a  justificativa  para  alteração  do  projeto  é  baseada  em  falsa

premissa – a elevação gradual dos índices pluviométricos. Com efeito, de 2010 a 2012 o

índice pluviométrico, média do mês de janeiro, sofreu um decréscimo, e não acréscimo,

como aduziu o Secretário de Obras na OS nº 03/2012:

Período Índice – em mm

1961 a 1990 248,4

2010 579

2011 390,8

2012 319,6

2013 219,9

2014 239

 fonte: Defesa Civil Municipal

Ademais, ainda que se admita a procedência da alegação de inadequação da

concepção  original  do  projeto,  decorrente  dos  históricos  e  recorrentes  alagamentos  e

enchentes  na  região,  tal  fato  é  preexistente  à  abertura  da licitação e,  portanto,  da

definição do objeto do contrato de empreitada.

Cabe aqui uma breve descrição do local onde está sendo erigido o Museu –

o  entorno  do  Paço  Municipal  de  São  Bernardo  do  Campo.  Passam  por  esta  região

importantes  cursos  d'água  –  o  Ribeirão  dos  Meninos  e  os  Córregos  Saracantan,  Água

Mineral e dos Lima, todos canalizados no processo de urbanização da cidade. Por se tratar

de  área  baixa,  cujo  solo  foi  impermeabilizado,  historicamente  há  enchentes  e

alagamentos no local.

É fato notório que, em 02/08/2011, a Câmara Municipal de São Bernardo do

Campo, sediada no Paço Municipal, foi obrigada a transferir provisoriamente sua sede para

o Teatro Cacilda Becker, até a construção do novo Plenário “Tereza Delta” e do auditório

“Teotônio Vilela”vii em razão do desgaste do Palácio João Ramalho por causa das inúmeras

enchentes  na  região,  segundo  declaração  do  então  Presidente  da  Câmara  Municipal
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Hiroyuki  Minami:  “Agora,  nossos  funcionários  terão  a  estrutura  adequada  para

trabalhar de forma digna e os munícipes terão uma Casa de acordo com a cidade”viii.

Ou  seja,  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA  NETO,

responsáveis pela celebração do Contrato de Empreitada nº 66/2012, propositadamente,

planejaram uma obra, ao custo inicial de 18 milhões de reais, e contrataram uma empresa

para  construir  um auditório  no  nível  do  subsolo  desta  região  notória  e  historicamente

sujeita a alagamentos.

Não  pode  o  Município  de  SBC/CONVENENTE,  e  seus  gestores,

notadamente  ALFREDO BUSO e OSVALDO OLIVEIRA NETO,  sequer  aventarem

desconhecimento  escusável  das  recorrentes  enchentes  pois,  na  mesma  época  em  que

firmou o Contrato de Empreitada para construção do Museu, o Município de SBC deu

início  ao  PROGRAMA DRENAR,  conjunto  de  obras  de  macro  e  microdrenagem

(canalizações, galerias, reservatórios), orçado em mais de R$ 600.000.000,00 (seiscentos

milhões de reais), com recursos federais do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC,

justamente para reduzir a frequência de inundações em diversos pontos da cidade, dentre

eles, o Paço Municipal. Destaque-se, inclusive, que bem em frente ao Museu está sendo

construído o “piscinão do paço”.

Os elementos de prova reunidos até o momento indicam que, antes mesmo

da celebração do convênio, da abertura da licitação, da celebração do contrato e do início

de  sua execução,  já  havia sido decidida  a  alteração posterior  do projeto original,  para

edificação do museu apenas no nível superior ao do solo, sendo o bloco principal erigido

sobre pilares. A inclusão do auditório no subsolo serviu apenas para justificar a inclusão de

cláusulas restritivas, concernentes à qualificação técnica (execução de auditório, aliada à

vedação à  somatória  de atestados),  no edital  para  direcionar  o  resultado do certame à

empresa CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI, e em um segundo momento, dar

azo  à  celebração  de  aditivos  de  valor  ao  contrato,  majorando  o  preço  inicialmente

acordado, mediante a prática conhecida como “jogo de planilhas”.
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Note-se  que  ALFREDO  BUSO usou  os  níveis  de  precipitação  de

janeiro/2012  para  justificar,  em  agosto/2012,  a  alteração  do  projeto.  O  suposto  fato

superveniente  que  ensejou  a  inadequação  da  concepção  original  era  preexistente  e

previamente conhecido ao tempo do julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes

(março/2012) e da celebração do contrato (abril/2012). Houvesse, de fato, a inadequação

da concepção original do objeto,  ALFREDO BUSO e  OSVALDO OLIVEIRA NETO

deveriam, imediatamente após o “evento extraordinário”,  ter  solicitado a  revogação do

certame e realização de nova licitação, e o MUNICÍPIO DE SBC deveria ter colhido a

prévia  e  necessária  aprovação  da  alteração  do  projeto  básico  junto  ao

MinC/CONCEDENTE, principal fonte de custeio da obra (80%).

Assim, a alteração substancial do projeto, com base em falsa premissa,

determinada  por  ALFREDO  BUSO, sem autorização  legal  e/ou  previsão  no  edital,

depois de adjudicado o objeto da licitação e iniciada a execução do contrato, foi aprovada

por MAURO CUSTÓDIO, presidente da Comissão de Licitação, em 24/05/2013.

Na  mesma  data  –  24/05/2013  -  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  DE

OLIVEIRA NETO homologaram a alteração do objeto contratual e o reajuste de

preços dele decorrente (fl. 2178).

foi  expedida  a  Ordem  de  Serviço  SO.1  nº  003/12  SO.113  2º

COMPLEMENTAR determinando a retomada imediata das obras (fl. 2217);

Em  03/06/2013  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA  NETO,

representando  o  MUNICÍPIO  DE  SBC,  e  ÉLVIO  MARUSSI,  representando

CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA., firmaram o Termo de Aditamento

SA.200.2 Nº 106/2013, consumando, assim a fraude à execução do contrato (art. 92 da

Lei nº 8.666/93).
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Da alteração determinada ajustada no Termo de Aditamento SA.200.2 Nº

106/2013  resultou  vantagem  econômica  à  CONTRATADA/CEI  e  prejuízo  ao

patrimônio público pois houve:

(i) custo  adicional (R$  686.779,67) para  refazimento  dos  projetos

básico e executivo, que já haviam sido entregues em 20/07/2012;

(ii) sucessivas prorrogações do prazo de vigência do contrato, com a

decorrente  incidência  de  reajuste  de  preços,  no  valor  de

R$3.000.000,00 (três milhões de reais) – termo de  apostilamento -

SA.200.3 Nº 24/2016, em razão ordem de paralisação da execução

física da obra e da necessidade de dilação de prazo para execução do

novo objeto;

(iii) alteração substancial do objeto licitado, no regime de empreitada

por preço unitário, mediante:

(iii.i)  a  supressão  de  itens (18.4.  comunicação  visual -  R$

143.000,00,  e  19.  Paisagismo -  R$ 483.438,45)  que  compunham

parcela  indissociável  e  relevante  do  conjunto  global  da  obra,

desacompanhada da redução proporcional do preço global;

(iii.ii)   acréscimos quantitativos de itens em percentual superior

a 25%:

- 2.8.1 - Serviço de plotagem em papel sulfite, tamanho A0 colorido

- 763,64%;

-  3.1.2 - Carga Manual e remoção de entulho, inclusive transporte

até 1km - 152,34%;

- 3.1.4 -  Transporte de terra por caminhão basculante, a partir de

1km (20km) - 490,66%;

- 3.1.5 -  despesas com bota-fora – material inerte - 152,34%;

(iii.iii)  substituição  de  itens (6.1.1  -  forma  aparente  em  chapa

plastificada, 6.1.4. - concreto arquitetônico, com pigmentação para

coloração,  FCK  30  bombeado  –  incluindo  bombeamento)  por

outros mais caros e em quantidade superior, acima do limite de

83/106
Avenida Barão de Mauá, n.º 502 – Chácara Inglesa –  São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09.726-000 – Fone: (11) 4122-8500 Fax: (11) 4124-8502



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

25%,  cujos  preços  foram  definidos  unilateralmente  pela

CONTRATADA/CEI.

 (6)  ANTONIO  CELIO  GOMES  DE  ANDRADE  (CEI),  (7)  CARLOS

ALVES PINHEIRO (CEI),  (8)  ELVIO JOSÉ MARUSSI  (CEI),  (9)  EDUARDO DOS

SANTOS  (CRONACON),  (10)  GILBERTO  VIEIRA ESGUEDALHO  (CRONACON),

(11) FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS (FLASA), (12) CARLOS ALBERTO ARAGÃO

DOS  SANTOS  (FLASA),  na  condição  de  gestores  de  fato  e  de  direito  da

CONTRATADA/CEI,  concorreram para a consumação da modificação ilegal,  uma

vez que elaboraram a nova planilha orçamentária contemplando os acréscimos, supressões

e substituição de itens construtivos (“jogo de planilhas”) que serviu de fundamento para o

Termo de Aditamento SA.200.2 Nº 106/2013, e beneficiaram-se da vantagem pecuniária

dele decorrente, acima descrita.

A  participação  de  EDUARDO  DOS  SANTOS  (CRONACON),  (10)

GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO (CRONACON) na fraude, para além das provas

já  enumeradas,  é  corroborada  pelo  documento  acostado  à  fls.  2174/2175  do  PC  nº

80.192/11, no qual a solicitação de renovação da garantia contratual, feita pelo Serviço de

Reajuste e Realinhamento de Preços,  da Secretaria de Administração do Município de São

Bernardo do Campo foi encaminhada para a empresa CRONACRON, e não para a CEI,

através de mensagem para o endereço eletrônico cronacron@cronacon.com.br.

II.VII.b.        SEGUNDA ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

Após  a  celebração  do  1º  termo  aditivo  ao  Contrato  de  Empreitada  nº

66/2012, para recomposição do reequilíbrio financeiro, que se mostrou indevida pois as

alterações excederam o teto legal de 25% do valor do contrato, em setembro/2013, ÉLVIO

MARUSSI, representando a CONTRATADA/CEI solicitou ao MUNICÍPIO DE SBC,

em  setembro/2013  e  novembro/2013,  com  base  no  mesmo  fato  aventado  em

agosto/2012 (alterações determinadas por ALFREDO BUSO – OS nº 03/2012)  novo

reajuste de preços, no valor de R$ 4.532.430,15 (quatro milhões, quinhentos e trinta e dois
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mil, quatrocentos e trinta reais e quinze centavos) – Anexo XXII, vol. V do ICP, que só foi

aprovado em 2016, com outros percentuais, no valor de R$ 2.820.591,30 (dois milhões,

oitocentos e vinte  mil,  quinhentos e noventa e um reais e  trinta centavos)  conforme o

quadro abaixo, que demonstra que a  modificação, no tocante à concepção do objeto,

ultrapassou o teto legal, implicando na execução de obra completamente distinta da

licitada:

ACRÉSCIMO SUPRESSÃO ALTERAÇÃO/ACRÉSCIMO
QUALITATIVO

MAIO/2013 3,35% - R$ 614.267,61 25,97% - R$ 4.753.187,66 22,62% - R$ 4.138,920,06

Pedido em
set/13

16,87% - R$ 3.086.216,99 27,58% - R$ 5.046.223,53 35,48% - R$ 6.492.436,69

ABRIL/2016 16,24% - R$ 2.971.621,87 15,50% - R$ 2.836.306,96 14,67% - R$ 2.685.276,43

TOTAL 19,59% 41,47% 37,29%

Ao analisar essa alteração do objeto do contrato, e por via de consequência,

do objeto convênio,  em 27 de abril de 2015, o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM,

autarquia vinculado ao Ministério da Cultura, por meio da Nota Técnica nº 001/2015, às

fls. 88/106 do Anexo VIII do ICP, concluiu que as quantidades de materiais e serviços

indicados nos projetos executivos já haviam sido analisados em abril de 2014, quando

aprovado o 1º Termo Aditivo de Valor (ou 4º Termo Aditivo ao Convênio) com acréscimo

de repasse federal na ordem de R$ 238.890,16, não havendo outras alterações nos projetos

executivos  e  demais  papéis  técnicos  que justifiquem o aumento do repasse federal,  in

verbis:

“Não constam do processo: informações relativas a outras alterações nos

projetos  executivos;  relatórios  consubstanciados  de  obra  assinados  por

responsável  técnico,  que  demonstrem  imprevistos  durante  a  execução;

apontamentos  técnicos  que  justifiquem  a  mudança  nos  quantitativos  e,

sobretudo,  a  retirada  de  determinados  itens,  aparentemente  substituídos

por materiais mais caros, como pôde ser observado ao comparar a planilha

aprovada no primeiro aditivo (folhas 1010 a 1018 – volume XI) com a

85/106
Avenida Barão de Mauá, n.º 502 – Chácara Inglesa –  São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09.726-000 – Fone: (11) 4122-8500 Fax: (11) 4124-8502



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

planilha anexa à solicitação do segundo aditivo (folhas  1515 a 1519 –

volume XIV).”

Não  obstante,  o  CONSÓRCIO  ENGER/HAGAPLAN/PLANSERVI

manifestou-se favoravelmente ao reajuste de preços, em parecer não assinado (com rubrica

idêntica a de ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS) colacionado ao Processo de Contratação

nº 80.192/11, fls. 3139/3142 – Anexo XXII do ICP.

Em  24/01/2014  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA NETO

autorizaram a alteração do objeto contratual e o reajuste de preços dele decorrente –

fl. 3155 do Processo de Contratação nº 80.192/11, Anexo XXII do ICP.

Diante da inexistência previsão de despesa com a construção do Museu na

Lei  Orçamentária  Anual  de  2014,  em  07/03/2014  OSVALDO  OLIVEIRA  NETO

determinou a realização de reserva orçamentária em dotação completamente estranha ao

objeto  do  contrato  de  empreitada  -   fls.  3163/3164  do  Processo  de  Contratação  nº

80.192/11, Anexo XXII do ICP.

Em  26/05/2014  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA NETO

autorizaram a prorrogação do contrato vencido - fl. 3184 do Processo de Contratação

nº 80.192/11, Anexo XXII do ICP.

Novamente  o  documento  para  apresentação  de  garantia  ao  contrato  foi

encaminhado para a CONSTRUTORA CRONACON, através dos endereços eletrônicos

cronacon@terra.com.br e pedro@cronacon.com.br - Processo de Contratação nº 80.192/11,

fls. 3195 – Anexo XXII do ICP.

Em 12/06/2014  PLÍNIO ALVES DE LIMA,  no  exercício  do  cargo  de

Presidente da Comissão de Licitação,  aprovou a prorrogação do contrato já vencido -

fls. 3196/3197 do Processo de Contratação nº 80.192/11, Anexo XXII do ICP.
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Em  16/06/2014  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA NETO

aprovaram e homologaram a prorrogação do contrato vencido - fl. 3198 do Processo

de Contratação nº 80.192/11, Anexo XXII do ICP.

Em  08/07/2014  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA NETO,

representando  o  MUNICÍPIO  DE  SBC,  e  ÉLVIO  MARUSSI,  representando

CONTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  firmaram  o  2º  Termo  de

Aditamento ao Contrato de Empreitada nº 66/12, prorrogando o contrato - Processo de

Contratação nº 80.192/11, fls. 3230/3231 – Anexo XXII do ICP.

Em 31/10/2014  e  03/11/2014,  mesmo  dispondo  de  R$  R$ 1.979.195,84

(saldo dos R$ 4.594.090,16 de recursos federais repassados pela União em agosto/2014), e

da reserva orçamentária efetuada em 07/03/2014, ratificada em 25/08/2014 (fl.3238), no

valor  de  R$  4.532.430,15,  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA  NETO

determinaram  a  paralisação  das  obras,  apresentando  como  justificativa  a  falta  de

recursos financeiros – OS nº 03/12 – 3ª complementar – fls. 3242/3243 do Processo de

Contratação nº 80.192/11, Anexo XXII do ICP.

  Em razão desta ordem paralisação das obras, fundada em falsa premissa,

foi  determinada  posteriormente  a  prorrogação  do  contrato,  que  acarretou  vantagem à

CONTRATADA/CEI decorrente do reajuste anual de preços.

Após  o  término  do  prazo  de  vigência,  em  31/12/2014,  não  houve

prorrogação, nem renovação, permanecendo parada a obra até maio/2016.

Em  18/03/2016  e  30/03/2016   ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO

OLIVEIRA NETO autorizaram, mais uma vez, a alteração do objeto contratual, em

patamar superior ao teto legal, o reajuste de preços dele decorrente, e a prorrogação
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de contrato vencido – fls. 3289 e 3445 do Processo de Contratação nº 80.192/11, Anexo

XXII do ICP.

ACRÉSCIMO SUPRESSÃO ALTERAÇÃO/ACRÉSCIMO
QUALITATIVO

ABRIL/2016 16,24% - R$ 2.971.621,87 15,50% - R$ 2.836.306,96 14,67% - R4 2.685.276,43

Diante da inexistência previsão de despesa com a construção do Museu na

Lei  Orçamentária  Anual  de  2016,  em  15/04/2016  OSVALDO  OLIVEIRA  NETO

determinou  a  realização de  reserva  orçamentária  (nota  de  empenho  nº  6772/2016)  em

dotação  completamente  estranha  ao  objeto  do  contrato  de  empreitada  -   fls.  3451  do

Processo de Contratação nº 80.192/11, Anexo XXII do ICP.

Em  29/04/2016  ALFREDO  BUSO  e  OSVALDO  OLIVEIRA NETO,

representando  o  MUNICÍPIO  DE  SBC,  e  ÉLVIO  MARUSSI,  representando

CONTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  EIRELI.  firmaram  o  3º  Termo  de

Aditamento  ao  Contrato  de  Empreitada  nº  66/12,  que  contemplou  modificação

substancial  do  objeto  licitado,  superior  ao  teto  legal -  Processo  de  Contratação  nº

80.192/11, fls. 3492/3495 – Anexo XXII do ICP.

Uma das expressões concretas do princípio da vinculação ao instrumento

convocatório é a permissão de alteração do objeto licitado, desde que limitada a 25% do

valor inicial atualizado do contrato (art. 65, § 1º, Lei nº 8.666/93).

A jurisprudência consolidada do TCU determina que o limite legal deve

ser  verificado  separadamente,  tanto  no  acréscimo  quanto  nas  supressões  de  itens  ao

contrato, e não pelo cômputo final que tais alterações (acréscimos menos decréscimos)

possam provocar  na  equação  financeira  do  contrato  (Acórdãos  1.733/2009,  749/2010,

1924/2010, 2.819/2011).
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Assim, a análise conjunta dos dois aditamentos de valor (maio/2013 e

abril/2016)  evidencia  o  “jogo  de  planilhas”,  prática  não  amparada  por  lei,  nem  pelo

contrato, que proporcionou a obtenção de vantagem indevida pela CONTRATADA/CEI,

mediante a atribuição de diminutos preços unitários a serviços que, de antemão, a empresa

sabia que não seriam executados, ou que teriam os quantitativos diminuídos, e de elevados

preços  a  serviços  que teriam os  seus  quantitativos  aumentados por  meio  de alterações

contratuais.

Essa  situação  fez  com  que  a  CEI  vencesse  a  competição  propondo

executar  a  obra  por  valor  global  abaixo  dos  demais  concorrentes.  Porém,  este  valor

revelou-se  mais  desvantajoso  em relação à  demais  propostas  ao  longo da  vigência  do

contrato.

  

O fracionamento das alterações, tal como promovido por ALFREDO BUSO

e OSVALDO DE OLIVEIRA NETO , tem como consequência a subversão do princípio da

licitação,  pois o objeto foi totalmente desvirtuado, e equivale  na prática,  à  contratação

direta  da  CEI  para  a  nova configuração da  obra  de  engenharia.  Consoante  a  lição  de

Marçal  Justen Filho, “a nova conformação do ajuste  não fora submetida ao crivo do

certame licitatório, frustrando a oportunidade de potenciais interessados ofertarem suas

propostas  de  prestação  de  serviço  mais  adequadas  às  pretensões  da  Administração,

certamente com condições mais vantajosas”ix

II.VII.c.         DAS  PRORROGAÇÕES  INDEVIDAS  APÓS  O TÉRMINO DO

PRAZO DE VIGÊNCIA 

Em  03/06/2014,  08/07/2014  e  29/04/2016,  ALFREDO  BUSO  e

OSVALDO OLIVEIRA NETO, representando o  MUNICÍPIO DE SBC,  e  ÉLVIO

MARUSSI,  representando  CONTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.

firmaram,  respectivamente,  o  1º,  o  2º  e  o  3º  Termos  de  Aditamento  ao  Contrato  de
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Empreitada nº 66/12, prorrogando indevidamente, o prazo de vigência do contrato já

findo:

Prazo de vigência Início Fim Processo de Contratação nº
80.192/11 - Anexo XXII do ICP

Prorrogação com data retroativa 03/06/13 11 meses

1º Termo aditivo 26/01/13 26/12/13 Fls.  2210/2212 

Prorrogação com data retroativa 08/07/14 12 meses

2º Termo aditivo 26/12/13 31/12/14 fls. 3230/3231

Prorrogação com data retroativa 29/04/16 7 meses

3º Termo aditivo 31/12/14 31/12/16 fls. 3492/3495 

Resta  claro  que  não  se  tratou  de  prorrogação,  e  sim  de  reativação  de

contrato extinto, conduta que viola o ato jurídico perfeito.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a retomada de contrato

cujo prazo de vigência encontra-se expirado configura recontratação sem licitação, o que

infringe o art. 37, XXI, da CF/88 e a Lei nº 8.666/93.

Destas  3  (três)  reativações/prorrogações  ilegais  decorreu  vantagem

pecuniária para a CONTRATADA/CEI, decorrente do  reajuste anual do preço global da

obra  (TERMO  DE  APOSTILAMENTO  SA.200.3  Nº  24/2016),  calculado  em  R$

3.000.000,00 (três milhões de reais), em abril/2016, publicado em 02/06/2016, mas que

ainda não foi pago pelo MUNICÍPIO de SBC.

1º reajuste de preços R$ 1.338.569,57 7,01%,  com incidência  e  efeitos  financeiros  a  partir  de
26/01/2013,

2º reajuste de preços R$ 986.849,71 8,67%,  com incidência  e  efeitos  financeiros  a  partir  de
26/01/2014

3º reajuste de preços R$ 521.758,74 4,92%,  com incidência  e  efeitos  financeiros  a  partir  de
26/01/2015

4º reajuste de preços R$ 718.779,09 6,46%,  com incidência  e  efeitos  financeiros  a  partir  de
26/01/2016

Total R$ 3.565.957,14
Total  após  renúncia

parcial

R$ 3.000.000,00
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II.VII.d.         DA SUBCONTRATAÇÃO

(5) ANTONIO CELIO GOMES DE ANDRADE  (CEI),  (7) ELVIO

JOSÉ  MARUSSI  (CEI),  (9) EDUARDO  DOS  SANTOS  (CRONACON),  (10)

GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO  (CRONACON), (12) PEDRO AMANDO DE

BARROS  (APIACÁS),  (13) ANDERSON  FABIANO  FREITAS  (APIACÁS),  (14)

FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI  (BRASIL ARQUITETURA),  (15) MARCELO

CARVALHO  FERRAZ  (BRASIL  ARQUITETURA),  (16) FÁBIO  TAKAHIRO

OYAMADA  (F.T),  (17) ANTONIO CLAUDIO BOUSQUET MUYLAERT  (MBM),

(18)  MÔNICA  PINHEIRO  BOUSQUET  MUYLAERT  (MBM),  (19)  MAURO

ASCENCIO  (TR),  (20) RICARDO  HEDER  (LUX),  (21)  RAUL  PEREIRA

(paisagismo),  (22) DAVI AKERMAN (HARMONIA), na condição de   gestores, de fato

e  de  direito,  das  empresas CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.,

CONSTRUTORA  CRONACON,  APIACAS  ARQUITETOS  LTDA,  BRASIL

ARQUITETURA  LTDA.,  F.T.  OYAMADA  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS,  MBM

SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  LTDA.,   LUX  PROJETADO  PROJETOS

LUMINOTÉCNICOS  EIRELLI,  TR  THERMICA,  RAUL  PEREIRA  ARQUITETOS

ASSOCIADOS S/S LTDA. e HARMONIA ACÚSTICA LTDA. fraudaram a execução

contratual uma vez que tomaram parte na subcontratação do objeto, expressamente

vedada pela cláusula 4.8 do Contrato de Empreitada SA.200.2 nº 066/2012 (“Não será

admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato”).

Restou  apurado  que  a  CONTRATADA/CEI  efetuou  a  transferência

integral  do  contrato  de  empreitada,  tanto  na  parte  relativa  ao projeto  executivo,

quanto na execução propriamente dita da obra.

Pela elaboração do projeto executivo, o  MUNICÍPIO DE SBC pagou à

CONTRATADA/CEI – R$ 1.583.161,34 (um milhão,  quinhentos  e  oitenta  e três mil,

cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).
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A CEI terceirizou o projeto para a APIACÁS ARQUITETOS LTDA. por

R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Nesta operação, a CEI lucrou R$ 733.161,34 (setecentos e trinta e três mil,

cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

PEDRO AMANDO DE BARROS e ANDERSON FABIANO FREITAS,

sócios de APIACÁS ARQUITETOS, que receberam R$ 850.000,00 da CEI, previamente

ajustado com FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI e MARCELO CARVALHO FERRAZ,

quarteirizaram o  projeto  para  a  BRASIL  ARQUITETURA,  por  R$  723.350,00

(setecentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais).

Nesta  operação,  a  PEDRO  AMANDO  DE  BARROS  e  ANDERSON

FABIANO FREITAS (APIACÁS ARQUITETOS) lucraram R$  126.650,00  (cento  e

vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

FRANCISCO  DE  PAIVA  FANUCCI  e  MARCELO  CARVALHO

FERRAZ, sócios de  BRASIL ARQUITETURA LTDA., que receberam R$ 723.350,00

da APIACÁS, quinteirizaram o projeto aos seguintes prestadores, pelo valor total de R$

346.365,00 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais).

F.T.  Oyamada  Engenheiros

Associados S/C

71.742.795/0001-51 R$ 208.115,00 - fundação

MBM  SERVIÇOS  DE

ENGENHARIA EIRELI

61.370.722/0001-22 R$  68.000,00  -  elétrica  e

hidráulica

Lux  Projetado  Projetos

Luminotécnicos Ltda.

11.675.193/0001-05 R$ 3.750,00

TR Thermica Projetos 07.742.500/0001-48 R$ 25.000,00 - ar condicionado

Ludemann  Engenheiros

Associados S/S Ltda

07.999.671/0001-57 R$  22.000,00  –  terraplenagem  e
parecer fundações

Gisela Porto R$  1.500,00  –  equipamentos
cozinha

Raul  Pereira  Arquitetos R$ 12.000,00 - paisagismo
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Associados S/S Ltda. 

Harmonia Acústica Ltda. R$ 6.000,00 - acústica

total R$ 346.365,00

Nesta  operação,  a  BRASIL  ARQUITETURA lucrou  R$  376.985,00

(trezentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

Eis o FLUXO DOS RECURSOS PÚBLICOS:

MUNÍCIPIO PARA CEI CEI PARA APIACÁS APIACÁS PARA BRASIL BRASIL PARA TERCERIZADOS
16/08/12 – 
R$1.074.021,46
NL 08/08/12

10/08/12 - R$ 170.000,00

 

20/08/12 – R$ 144.500,00 24/08/12 – R$8.000,00 - MBM
24/08/12 – R$ 46.125,00 - FT
24/08/12 – R$ 5.000,00 - TR
24/08/12 – R$ 1.500,00 - Gisela
24/08/12 – R$10.323,50 -Ludeman

Dif R$25.500,00 Total R$ 70.948,50
Dif R$ 73.551,50

20/11/12 – 
R$354.459,30
NL 31/10/12

16/11/12 - R$ 170.000,00 27/11/12 – R$ 144.500,00 28/11/12 – R$16.000,00 - MBM
28/11/12 – R$ 23.062,50 - FT
28/11/12 – R$ 20.000,00 - TR
28/11/12 – R$ 2.000,00 - Lux
28/11/12 – R$10.323,50 -Ludeman 

Dif R$25.500,00 Total R$ 71.386,00
Dif. R$ 73.114,00

07/01/13- R$565.218,46
NL 14/12/12

17/12/12 - R$ 85.000,00, 21/12/12 – R$ 72.250,00 07/01/13 – R$12.000,00 - MBM
07/01/13 – R$7.000,00 – Raul 
Pereira

Dif R$ 12.750,00 Total R$ 19.000,00
Dif R$ 53.250,00

28/01/13 - R$ 170.000,00 01/02/13 – 144.500,00 05/02/13 – R$2.000,00 – MBM
05/02/13 – R$57.656,25 - FT
05/02/13 – R$5.000,00 – Raul 
Pereira
05/02/13 – R$6.000,00 – Harmonia 

Dif. R$ 25.500,00 Total R$ 70.656,25
Dif R$ 73.843,75

13/03/13 - R$ 127.500,00 15/03/13 – 108.375,00 19/03/13 – R$57.656,25 - FT

Dif R$19.125,00 Dif R$ 50.718,75
26/03/13 - R$ 42.500,00 01/04/13 – R$ 36.125,00 -

Dif R$6.375 R$ 36.125,00
19/04/13-  R$ 42.500,00, 23/04/13 – R$ 36.125,00 24/04/13 – R$23.062,50 – FT

24/04/13 – R$1.750,00 – Lux
Dif R$6.375 Total R$ 24.812,50

Dif R$ 11.312,50
30/01/14 – R$ 
1.523.266,25

19/05/14 - R$ 42.500,00 03/06/14 – 36.975,00 16/06/14 – R$15.000,00 – FT

Dif 5.525,00 Dif R$ 21.975,00

À exceção da  Ludemann Engenheiros  Associados  S/S  Ltda. e  de  Gisela

Porto, todas as demais subcontratadas, e seus profissionais, participaram da elaboração do

projeto  básico  e  do  projeto  executivo, mediante  a  interposição  de  APIACÁS
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ARQUITETOS,  BRASIL  ARQUITETURA  e  CONSÓRCIO  ENGER-HAGAPLAN-

PLANSERVI, em violação à norma prevista no art. 9º da Lei nº 8.666/93:

Art. 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração
do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação.

§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que
se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na
execução,  como  consultor  ou  técnico,  nas  funções  de  fiscalização,
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração
interessada.

§2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra
ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo,
a  existência  de  qualquer  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,
econômica,  financeira  ou trabalhista  entre  o autor  do  projeto,  pessoa
física  ou  jurídica,  e o  licitante  ou  responsável  pelos  serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a
estes necessários.

§4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão
de licitação.

Ao receber os projetos, ALFREDO BUSO e OSVALDO DE OLIVEIRA

NETO,  gestores do CONTRATANTE/Município de São Bernardo do Campo, tomaram

conhecimento da violação à lei e ao contrato e nada fizeram. Não rescindiram o contrato

nem aplicaram qualquer penalidade à CONTRATADA/CEI.

Além da terceirização dos projetos, foi apurada a terceirização da obra em

si. 
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Em diversas  publicações  na  imprensa  local,  desde  2013,  foi  apontada  a

terceirização  da  execução  contrato  de  empreitada,  sendo  pública  a  participação  de

empregados da CONSTRUTORA CRONACON na obra.

Em diligência  ao  local  da  construção,  em julho/2016,  técnicos  do  MPF

constataram que nenhum dos indivíduos que trabalhavam na obra, naquele momento, era

empregado  da  CEI.  Todos  os  trabalhadores  mantinham vínculo  com pessoas  jurídicas

diversas da CONTRATADA, tais como GOIS Engenharia (serviços externos), Climatec

(impermeabilização do piso e contrapiso e teto), Termoambiental (ar condicionado) – fls.

1.162/1.163 do ICP.

Consoante  o  Relatório  de  Operações  Especiais  CGU  N°

00225.100077/2016-10,  “de  acordo  com o  quantitativo  de  empregados  declarados  na

Relação Anual de Informações Sociais - Rais, verifica-se que a Construções Engenharia e

Incorporações – CEI terceirizou a construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador.

Nos anos de 2011 e 2012 declarou ter  apenas um funcionário,  no ano de 2013 onze

funcionários, no ano de 2014 oito funcionários,  e no ano de 2015 cinco funcionários.

Acrescente-se que dos funcionários registrados não há cargos como engenheiro, mestre de

obras, técnico de medição e técnico de qualidade. Na visita efetuada na obra em 11 de

agosto de 2016, solicitou-se a relação da equipe de administração responsável pela obra.

Da relação de seis funcionários fornecida, nenhum estava registrado pela empresa CEI,

conforme pesquisa na Rais,  sendo que dois estão registrados na empresa Construtora

Cronacon Ltda., CNPJ 63.972.277/0001-04: um técnico de segurança do trabalho, CPF

nº ***.928.918-**, e outro almoxarife, CPF nº ***.132.588**./”.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, do

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a contratada “Construções e Incorporações –

CEI-EIRELI” possui apenas 1 (um) empregado no ano de 2016:
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Empregado Tipo de movimentação Competência

Douglas Elis Machado Admissão Junho de 2016

Fabio Aparecido da Silva
Administrativo de Obras I

Ativo em 11/06/2013
Demissão em 06/2015

Página 16 de fls. 1.045 do relatório
do Anexo I – Volume IV

A burla à clausula que proíbe a subcontratação esvaziou completamente o

significado  e  a  função  da  fase  de  habilitação  dos  licitantes.  Acabou  por  permitir  que

empresas que não comprovaram sua regularidade fiscal e jurídica, tampouco sua aptidão

técnica e financeira contratassem diretamente com o Poder Público, recebendo recursos

federais sem se submeter ao escrutínio da fiscalização dos órgãos de controle interno e

externo da Administração Pública.

Ademais, a subcontratação, sem autorização do Poder Público ou mesmo

previsão no edital e no contrato, acarreta um significativo aumento no custo global da obra,

pois acarreta diminuição da margem de lucro e acréscimo nas despesas e nos encargos da

empresa contratada, o que reflete na composição do BDI suportado pelo CONTRATANTE,

com prejuízos ao erário municipal e federal, que poderiam ter pago preço global menor

caso a licitante vencedora tivesse condições de executar diretamente os serviços.

Tal fato enseja a rescisão do contrato de empreitada e a responsabilização

dos gestores municipais, nos termos dos artigos 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

III – DO PEDIDO

III.I.     PRISÃO TEMPORÁRIA

A desenvoltura com que os investigados vem praticando as infrações penais

acima enumeradas, desde 2010, demonstra tratar-se de organização criminosa altamente

organizada,  dotada  de  alto  poder  econômico  e  político,  com nítida  divisão  de  tarefas,
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infiltrada no seio da Administração Pública Municipal, voltada à obtenção de vantagem

indevida em prejuízo dos cofre públicos federais e municipais.

A  utilização  de  “laranjas”  e  empresas  de  fachada  para  interposição

fraudulenta em contratos públicos e privados são fatores que revelam a habitualidade e a

sofisticação do esquema criminoso, e demandam o emprego de métodos de investigação

capazes de desvendar as práticas delitivas em todas as suas circunstâncias. 

Assim,  entende  este  órgão  ministerial  imprescindível  não  só  a  busca  e

apreensão de coisas e documentos, conforme será exposto adiante, como também a prisão

temporária dos investigados a fim de que, conduzidos simultaneamente, sejam inquiridos

pela Autoridade Policial  antes que tenham a oportunidade de combinar  o teor  de suas

declarações, ou instruir os demais funcionários públicos que, no regular desempenho da

função tomaram conhecimento dos fatos, a omitir a verdade.

Além de imprescindível para que a investigação atinja a verdade sobre os

fatos,  a  restrição  da  liberdade  também  assegurará  a  preservação  das  provas  que  se

encontram em poder dos investigados. 

Destarte, firme nas provas de materialidade e nos indícios de autoria

reunidos ao longo da investigação, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a

decretação da PRISÃO TEMPORÁRIA de:

1 ALFREDO LUIS BUSO
RG Nº 3.510.921
CPF 495.101.348-72
RUA AUGUSTA,  Nº  1.819,  APTO.  41,  CERQUEIRA
CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP 01.413-000
RUA AMÁLIA NORONHA, Nº 109, PINHEIROS, SÃO
PAULO/SP, CEP 05.410-010

2 ANTÔNIO CÉLIO GOMES GOMES DE ANDRADE
CPF Nº 661.297.458-34
AVENIDA AGAMI, Nº 80 – APTO 51, MOEMA, SÃO
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PAULO/SP, CEP 04.522-000, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
GREEN HILSS, SÃO PAULO/SP

3 ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS
RG Nº 16431817 – SSP/SP
CPF Nº 103.463.618-93
RUA PROFESSOR ALVES PEDROSO,  Nº  360,  CASA
37, CANGAÍBA, SÃO PAULO/SP, CEP 03.721-010

4 EDUARDO DOS SANTOS
RG 27.393.979-8/SP
CPF 278.378.248-06
RUA CARAÍBAS, Nº 326,APTO 192, PERDIZES, SÃO
PAULO/SP, CEP 05.020-000

5 FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI
RG 5.225.126/SP
CPF 694.740.958-68
RUA GUMERCINCO  FLEURY,  Nº  74,  CASA,  VILA
MADALENA,  CEP 05.447-100,  SÃO  PAULO/SP,  CEP
05.447-100

6 GILBERTO VIEIRA ESGUEDALHO
RG 19.657.402/SP
CPF 106.631.548-55
RUA COMENDADOR  QUIRINO  TEIXEIRA,  Nº  370,
JARDIM  LEONOR  MENDES  DE  BARROS,  SÃO
PAULO/SP, CEP 02.348-060

7 OSVALDO DE OLIVEIRA NETO
CPF 138.554.778-25
RG 20.299.558-6/SSP-SP
RUA MESQUITA, Nº 519, APTO. 61, EDIFÍCIO JACI,
VILA DEODORO, SÃO PAULO/SP, CEP 01.544-010
RUA  ANTÔNIO  CUBAS,  Nº  13,  ASSUNÇÃO,  SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09.810-570

8 SÉRGIO SUSTER
CPF 668.555.198-49
RG 6.520.826
AVENIDA  WALLACE  SIMONSEN,  Nº  555,  APTO
11.BLOCO  “C”,  NOVA  PETRÓPOLIS,  SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09.771-210

III.II.           CONDUÇÃO COERCITIVA

Diante do futuro cumprimento dos mandados de busca e apreensão, revela-
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se  no  presente  caso  necessária,  adequada  e  proporcional  a  condução  coercitiva dos

indivíduos abaixo elencados, para que prestem declarações perante a Autoridade Policial

simultaneamente ao cumprimento das buscas em seus locais de trabalho.

De acordo com o art.  3º do CPP e art.  301 do Código de Processo Civil,

afigura-se  possível  determinar  a  condução coercitiva  de  investigados  enquanto  medida

cautelar  decorrente  do  poder geral  de  cautela  dos  magistrados.  Cuida-se  de  medida

cautelar pessoal substitutiva das prisões processuais, embora não expressamente prevista

no art. 319 do Código de Processo Penal.

Importante  também  destacar  que  a  condução  coercitiva  mostra-se  mais

branda que outras medidas cautelares, como a prisão preventiva e até mesmo a prisão

temporária.  Assim,  a  medida  em questão  apresenta-se como corolário  da  aplicação do

brocardo de que in eo quod plus est semper inest et minus (“quem pode o mais, pode o

menos”; ou “naquilo em que está o mais sempre se inclui o menos”). 

Referida  providência  é  usualmente  empregada  quando da  deflagração  de

operações policiais, diante da necessidade de (a) acautelar a coleta probatória durante a

deflagração, (b) evitando, ainda, a combinação de versões, e a turbação de outras medidas

cautelares concomitantes, como as de busca e apreensão.

Ademais, a aplicação da condução coercitiva já foi apreciada pelo E. STF,

confira-se:

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
CONDUÇÃO  DO  INVESTIGADO  À  AUTORIDADE  POLICIAL
PARA  ESCLARECIMENTOS.  POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 6º DO
CPP.  DESNECESSIDADE  DE  MANDADO  DE  PRISÃO  OU  DE
ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DESNECESSIDADE DE INVOCAÇÃO DA
TEORIA  OU  DOUTRINA  DOS  PODERES  IMPLÍCITOS.  PRISÃO
CAUTELAR  DECRETADA  POR  DECISÃO  JUDICIAL,  APÓS  A
CONFISSÃO INFORMAL E O INTERROGATÓRIO DO INDICIADO.
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LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL
DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS IDÔNEAS E
SUFICIENTES.  NULIDADE  PROCESSUAIS  NÃO  VERIFICADAS.
LEGITIMIDADE  DOS  FUNDAMENTOS  DA PRISÃO  PREVENTIVA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  CONVENIÊNCIA  DA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  ORDEM  DENEGADA.  I  –  A  própria
Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às polícias civis,
dirigidas  por  delegados de polícia de carreira,  as funções  de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais. II – O art. 6º do Código de
Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser
tomadas  pela  autoridade  policial  quando  tiver  conhecimento  da
ocorrência  de  um  delito,  todas  dispostas  nos  incisos  II  a  VI.  III  –
Legitimidade  dos  agentes  policiais,  sob  o  comando  da  autoridade
policial competente (art. 4º do CPP), para tomar todas as providências
necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de
pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais
e constitucionais dos conduzidos. IV – Desnecessidade de invocação da
chamada  teoria  ou  doutrina  dos  poderes  implícitos,  construída  pela
Suprema Corte norte-americana e incorporada ao nosso ordenamento
jurídico, uma vez que há previsão expressa, na Constituição e no Código
de  Processo  Penal,  que  dá  poderes  à  polícia  civil  para  investigar  a
prática de eventuais infrações penais, bem como para exercer as funções
de  polícia  judiciária.  (...)  (HC  107644,  Relator:  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  1ª  T.,  julgado  em  06/09/2011,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011)

Assim,  de  acordo  com jurisprudência  acima  colacionada,  a  condução

coercitiva  de  suspeito  ou  investigado  à  Delegacia  de  Polícia  prescindiria  inclusive  de

mandado judicial pois tal providência se insere nos poderes de investigação da autoridade

policial  (poderes  implícitos),  estando  dentro  das  atribuições  constitucionalmente

estabelecidas à polícia judiciária (CF, art. 144, §4º; CPP, art. 6º, incisos II a VI).

Outrossim, a condução não se confunde com qualquer forma de prisão

cautelar, mas é consequência do poder-dever policial de determinar o comparecimento de

pessoas à delegacia para a tomada de depoimentos.

Não obstante, na medida em que não há óbice à condução coercitiva de

investigados  sem  a  prévia  anuência  do  Poder  Judiciário,  requer  o  MINISTÉRIO
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PÚBLICO FEDERAL a expedição de mandados de condução coercitiva de:

1 ANDERSON FABIANO FREITAS
CPF 098.392.668-96
RG 18.729.361-2/SP
RUA  SIMÃO  ÁLVARES,  Nº  742,  APTO  151,
PINHEIROS, SÃO PAULO/SP, CEP 05.417-020
RUA  JURANDÁ,  Nº  102,  SUMAREZINHO,  SÃO
PAULO/SP, CEP 05.442-070

2 CARLOS ALVES PINHEIRO
RG 5.844.799-4/SP
CPF 371.670.148-34
RUA  FRANCISCO  DE  ASSIS  ARAÚJO,  Nº  160,
JARDIM  SANTA  CRUZ  (CAMPO  GRANDE),  SÃO
PAULO/SP, CEP 04.456-200

3 HUMBERTO SILVA NEIVA
CPF 460.315.968-49
AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES,
1001,  APTO.  143D,  TYAMBORÁ,  SANTANA  DE
PARNAÍBA/SP, CEP 06543-001

4 JOSÉ CLOVES DA SILVA   
CPF 090.050.088-30
RG17.818.872-4
RUA  ROMILDO  CEOLA,  Nº  193,  CASA,
FERRAZÓPOLIS,  SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO/SP,
CEP 09.781-090
RUA  ALEXANDRE  BONÍCIO,  Nº  600,  APTO.  14,
ALVES DIAS, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP
09.850-450

5 MARCELO CARVALHO FERRAZ
CPF 003.668.788-08
RG 8.782.254/SP
RUA  UBIRACICA,  Nº  153,  BOAÇAVA,  SÃO
PAULO/SP, CEP 05.470-020

6 MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO
CPF 052.313.558-01
RG 15.330.905/SP
AVENIDA MANOEL DA NÓBREGA, Nº 215, H15BL2,
ITARARÉ, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.320-201
RUA ESPÍRITO  SANTO,  Nº  87,  CAMPO  GRANDE,
SANTOS/SP, CEP 11.075-390
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7 PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES
CPF 023.468.138-18
RG 13.275.080/SP
RUA BARÃO DE OLIVEIRA CASTRO, Nº 17 APTO.
101, JARDIM BOTÂNICO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP
22.460-280
RUA DOMINGOS DE MORAIS, Nº 770, APTO. 64 B2,
VILA MARIANA, SÃO PAULO/SP, CEP 04.010-100

8 PEDRO AMANDO DE BARROS
RG 25.974.802-X/SP
CPF 162.662.368-69
RUA ROCHA, Nº  248,  APTO.  71,  BELA VISTA,  CEP
01.330-000, SÃO PAULO/SP
AVENIDA  IPIRANGA,  Nº  200,  APTO.  2619  B,
REPÚBLICA, SÃO PAULO/SP, CEP 01.046-010

III.III.          BUSCA E APREENSÃO

Os  elementos  de  convicção  reunidos  até  o  momento,  embora  fartos,

mostram-se  insuficientes  para  comprovação de todas  as  infrações  penais  cometidas,

bem  como  para  identificação  de  todos  os  coautores  e  partícipes,  afigurando-se

necessária a busca e apreensão de objetos, documentos, equipamentos de informática  e

telefonia utilizados para comunicação dos membros da ORCRIM.  

De  proêmio,  requer-se  autorização  judicial  para  preceder  Busca  e

Apreensão  no  domicílio  daqueles  contra  os  quais  se  requer  Mandado  de  Prisão

Temporária.

Outrossim,  somente com a  busca e apreensão nas sedes  das seguintes

empresas,  cujos  gestores  ostentam  participação  intensa,  efetiva  e  atual  nas  práticas

delitivas  será  possível  elucidar  todas  as  circunstâncias  da  interposição  fraudulenta  de

agentes e identificar os indivíduos que detém o domínio dos fatos típicos perpetrados pelos

“laranjas”:

1 BRASIL ARQUITETURA LTDA.
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CNPJ 45.878.386/0001-77
RUA HARMONIA,  Nº  101  –  SUMAREZINHO,  CEP:
05.435-000 - SÃO PAULO - SP
3815-9511

2 CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI
CNPJ 13.389.258/0001-73
ALAMEDA  MADEIRA,  Nº  258  –  21º  ANDAR  –
ALPHAVILLE  INDUSTRIAL,  CEP:  06.454-010  -
BARUERI - SP

3 CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  –  CEI
EIRELI
AVENIDA IRAÍ, Nº 393, 8º ANDAR, SALAS 81 E 82,
INDIANÓPOLIS,  SÃO  PAULO/SP,  CEP  04.082-905  –
CONDOMÍNIO  EDILÍCIO  METRÓPOLE
EMPRESARIAL

4 CONSTRUTORA CRONACON LTDA.
CNPJ 63.972.277/0001-04
R.  AIMBERÊ,  Nº  1081,  PERDIZES,  SÃO  PAULO/SP,
CEP 05.018-011

Por outro lado, a realização da diligência nos seguintes  órgãos públicos

permitirá  à  D.  Autoridade  Policial  coletar  elementos  de  provas  suficientes  à

responsabilização  dos  agentes  públicos,  federais  e  municipais,  nos  diversos  níveis  de

hierarquia que, valendo-se do cargo público, concorreram decisivamente para a consecução

dos crimes praticados em detrimento da Administração Pública. 

5 MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETARIA  DE  FOMENTO  E  INCENTIVO  À
CULTURA
COORDENAÇÃO-GERAL  DE  ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO DE CONVÊNIOS
ESPLANADA  DOS  MINISTÉRIOS,  BLOCO  B,  1º
ANDAR, CEP 70.068-900, BRASÍLIA/DF

6 SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AVENIDA KENNEDY, Nº 1.100 – JARDIM DO MAR
CEP 09.726-253 – SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
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7 SECRETARIA DE  CULTURA DO  MUNICÍPIO  DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO
RUA BAURU, Nº 21 – BAETA NEVES
CEP: 09.751-440 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

8 SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
PAÇO MUNICIPAL, Nº 50 - 5º ANDAR
CEP: 09.750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

Sem a busca e apreensão a responsabilização daqueles agentes públicos que

detêm o poder  de decisão  ficarão  impunes,  o  que  retiraria  por  completo  a  eficácia  da

prestação jurisdicional. 

Outrossim, a diligência propiciará a  apreensão de coisas obtidas com o

proveito  dos  delitos  perpetrados  pela  organização  criminosa,  em especial,  com  o

produto dos crimes de peculato-desvio.

Encontram-se  presentes  os  pressupostos  exigidos  para  a  concessão  da

medida. A exposição dos fatos típicos perpetrados pela ORCRIM demonstra a presença do

fumus  boni  juris,  e  a  atualidade  da  prática  delitiva,  porquanto  ainda  encontra-se  em

execução  o  Convênio  e  o  Contrato  de  Empreitada  nº  66/12  indicam  a  urgência  e  a

necessidade da busca e apreensão para desarticular a organização criminosa, fazer cessar a

prática delitiva, obter provas e apreender o produto dos crimes.

Por  fim,  o  MPF  requer  autorização  judicial,  desde  já,  para  o

compartilhamento das provas  obtidas com a  Controladoria Geral da União – CGU,

para fins de instrução do Relatório de Operações Especiais nº 00225.100077/2016-10, com

a Receita Federal, caso sejam verificados indícios de crimes contra a ordem tributária, e

com  o  Inquérito  Civil  Público  nº  1.34.011.000360/2013-71,  instaurado  para  apurar  a

repercussão deste mesmos fatos na esfera cível (improbidade administrativa). 

Segue  anexo  versão  do  presente  pedido,  em  arquivo  de  texto,  e  cópia

integral do ICP nº 1.34.011.000360/2013-71, inclusive com os anexos, em mídia digital.
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Termos em que,

Pede deferimento.

São Bernardo do Campo, 02 de dezembro de 2016.

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ

Procuradora da República
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