
    

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado de Alagoas

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  __VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS

Ref. Inquérito Civil nº 1.11.000.001480/2012-39, Nota Técnica nº 1783/CGU e Relatórios de
Demandas Externas (CGU) nºs 00190.028748/2011-48 e 201413202.  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República  que  ao  final  subscrevem,  com  fundamento  nos  artigos  129,  III,  da

Constituição Federal,  6º,  VII,  “b”,  e  XIV, “f”,  da Lei Complementar  nº 75/93, bem

como nas disposições da Lei nº 8.429/92, vem à presença de Vossa Excelência propor a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAAÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de:

CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA,

brasileiro,  Prefeito  do  Município  de  Marechal

Deodoro/AL, portador do CPF nº 894.268.514-53,

com endereço na Av. Divina Pastora, nº 15, Povoado

Massagueira,  Marechal  Deodoro/AL,  CEP 57160-

000;

FERNANDO  JOSÉ  SOARES  CAVALCANTE,

brasileiro, portador do CPF nº 209.708.894-53, com

endereço  na  Rua  Ramon  Lima,  s/n,  Povoado  de

Santa Rita, Marechal Deodoro/Al, CEP 57160-000;

JÚLIO  ALEXANDRE  SOARES  DE  SOUZA,

brasileiro,  portador do CPF nº 034.265.684-89, com

endereço na Rua Ariosvaldo Pereira  Cintra,  Bloco

758,  apto  208,  Serraria,  Maceió/AL,  CEP 57046-

Av. Juca Sampaio, 1.800, Barro Duro, Maceió – AL – CEP 57045-365
Telefones: 2121-1400 / 2121-1424 (fax)  E-mail: www.pral.mpf.mp.br
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295;

PAULO  GUSTAVO  FIGUEIREDO  LOPES

LIMA, brasileiro, portador do CPF nº 058.608.844-

00, com endereço na Rua Marechal Mascarenhas de

Moraes,  nº  176, Ed.  Talismã,  apto.  103, Cruz das

Almas, Maceió/AL, CEP 57038-120;

EDUARDO  HENRIQUE  RODRIGUES  LINS,

brasileiro, portador do CPF nº 700.943.304-68, com

endereço na Rua Antonio Mario Mafra, nº 62, Farol,

Maceió/AL, CEP 57055-140;

JOSÉ  ALBERICO  DE  SOUSA  AZEVEDO,

brasileiro,  portador  do  CPF  186.976.744-68,  com

endereço na Rua  Barão do Rio Branco, nº 20, Loja,

Santana do Ipanema/AL, CEP 57500-000;

FP  CONSTRUÇÕES  LTDA, pessoa  jurídica,

CNPJ – 41.160.680/0001-98, com endereço na Av.

Governador Luiz Cavalcante,  Quadra 05, Lote 07,

Distrito  Industrial,  Tabuleiro  dos  Martins,

Maceió/AL;

LUCILENE  FREIRE  PEIXOTO, brasileira,

portadora do CPF 382.187.394-91, com endereço na

Av. Álvaro Otacílio, nº 3379, apto. 702, Ed. Beliza,

Jatiúca, Maceió/AL, CEP 57036-850; 

CLEANE  DE  ARAÚJO  CAVALCANTE,

brasileira,  portadora  do  CPF  nº  777.768.794-87,

com  endereço  na  Rua  Manoel  Moura,  nº  165,

Trapiche, Maceió/AL, CEP 57010-620;

JOSÉ  ALFREDO  MACHADO  DA  SILVA,
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brasileiro, portador do CPF nº 042.162.614-34, com

endereço na Rua Piauí, nº 110, Prado, Maceió/AL,

CEP 57010-330;

GIVANILDO  MENDES  DA  SILVA, brasileiro,

portador do CPF nº 604.081.544-20, com endereço

na Av. São José, s/n, Poeira, Marechal Deodoro/AL,

CEP 57160-000;

JOÃO ROBERTO LESSA PEIXOTO, brasileiro,

portador do CPF nº 088.200.904-49, com endereço

na  Rua  Empresário  João  Gomes,  nº  165,  Santa

Amélia, Maceió/AL, CEP 57060-410;

ENENGI  -  EMPRESA  NACIONAL  DE

ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,

pessoa jurídica, CNPJ nº 10.823.219/0001-44, com

endereço na Av. Comendador Leão, nº 340, Jaraguá,

Maceió/AL, CEP 57025-000;

MARCOS  ANTÔNIO  COSTA BUARQUE  DE

HOLANDA,  brasileiro,  portador  do  CPF  nº

151.605.054-15, com endereço na Av. Sylvio Carlos

Luna  Viana,  nº  1505,  apto.  304,  Ponta  Verde,

Maceió/AL, CEP 57035-220; 

FLÁVIA  CÉLIA  DOS  SANTOS  SOUZA,

brasileira,  portadora  do  CPF  nº  001.011.004-69,

com endereço na Av. Roberto Mascarenhas de Brito,

nº 426, apto.  101, Mahatma Gandi, Bl.  2,  Jatiúca,

Maceió/AL, CEP 57037-900;

EDNILSON  DOS  SANTOS,  brasileiro,  portador

do  CPF  nº  540.453.714-00,  com  endereço  no

Loteamento Duas Irmãs, nº 25, Ed. Via Del Mare,
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apto. 803, Poço, Maceió/AL, CEP 57025-770;

M.A PIRES FERREIRA – EPP,  pessoa jurídica,

CNPJ nº 08.533.362/0001-50, com endereço na Rua

Geraldo  Palmeira  Sampaio,  nº  6  C,  Quadra  B,

Paraíso, Sãlo Miguel dos Campos/AL, CEP 57240-

000;

MARCOS  ANDRÉ  PIRES  FERREIRA,

brasileiro, portador do CPF nº 021.661.764-29, com

endereço  na  Rua  Pernambuco,  nº  116,  Poço,

Maceió/AL, CEP 57025-350.

1 –DO OBJETO DA DEMANDA E DA ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

A presente Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa

fundamenta-se nas constatações do inquérito civil, da nota técnica e dos relatórios de

demanda externa em epígrafe. As atuações do Ministério Público Federal e da CGU1

recaíram sobre aplicação de recursos federais no Município de Marechal Deodoro/AL

durante a gestão do atual prefeito desse município, o Sr. CRISTIANO MATHEUS DA

SILVA E SOUZA.

A demanda de que se cuida,  uma entre três propostas,  veicula  apenas

parte  das  constatações  apuradas  pela  CGU  e  pelo  Ministério  Público  Federal,

concentrando-se em investigações sobre obras públicas realizadas naquele município.

Os trabalhos de fiscalização abrangeram, no entanto, a vários programas

e  ações  governamentais,  alcançando  a  aplicação  de  recursos  no  âmbito  do  Fundo

Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação (FUNDEB), do Programa Nacional de Transporte Escolar

(PNATE), do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e dos Contratos de

Repasse nºs 0312692-60/2009 (Restauração da Orla Lagunar)  e  02645.0312690-41

1 Atualmente,  Ministério  da  Transparência,  Fiscalização  e  Controle  (MTFC).  Será  utilizada  a
designação anterior, não só porque o RDE  a utiliza, mas também porque a marca "CGU" continua a
ser adotada por esse combativo e eficiente órgão de controle.
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(Restauração da Orla do Francês).

Inúmeras ilicitudes  foram surpreendidas,  algumas das  quais  de intensa

gravidade.  Mercê do elevado número de constatações,  o  Ministério  Público Federal

reputou  mais  adequado  reuni-las  em  três  diferentes  grupos  temáticos,  a  saber:

Transporte Escolar, Merenda Escolar  e  Obras Públicas. Cada grupo correspondeu a

uma demanda distinta.

 Malgrado resultem as constatações de um mesmo contexto investigativo

e  figurem  (a  maioria  delas)  nos  mesmos  relatórios  da  CGU,  o  Ministério  Público

Federal decidiu abordá-las em três ações distintas, sopesando, por um lado, a economia

processual  e,  por  outra  perspectiva,  a  complexidade das  demandas,  especialmente o

elevado número de réus envolvidos. 

 A petição inicial da presente demanda abordará a temática das  obras

públicas,  enfocando  as  contratações  decorrentes  da Concorrência  nº 003/2010

(Restauração da Orla Lagunar), da Concorrência 004/2010 (Restauração da Orla

do Francês) e da Tomada de Preços  001/2012 (serviços de engenharia em escolas

da rede pública municipal de ensino).

Além do Inquérito Civil nº  1.11.000.001480/2012-39, aludem aos dois

primeiros  empreendimentos  o  Relatório  de  Demandas  Externas  (RDE)  nº

00190.028748/2011-48 (fls. 52/85 do IC 1.11.000.001480/2012-39) e a Nota Técnica nº

1783/CGU-Regional/AL (fls. 86/96 do IC 1480/2012-39). O terceiro empreendimento

foi, a seu turno, objeto do RDE nº  201413202 (fls. 114/126 do IC 1480/2012-39).   

 Os  atos  de  improbidade  administrativa  serão  descritos  em  tópicos

específicos,  onde  também  serão  promovidos  o  enquadramento  na  tipologia  da  Lei

8429/1992 e a definição dos responsáveis pela conduta ímproba.  

Os papéis de trabalho que embasaram as constatações da CGU foram

reunidos de acordo com a distribuição dos tópicos deste arrazoado. Em conformidade

com esse critério, restou estabelecida a seguinte associação:  Tópico 2 -  documentos

alusivos à Concorrência 003/2010; Tópico 3 – documentos relativos à Concorrência

004/2010; Tópico 4 – documentos relativos à Tomada de Preços 001/2012. 

Além dos documentos que aludem especificamente às constatações da
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presente demanda, o Ministério Público Federal apresentou elementos de convicção que

justificam  o  afastamento  do  Prefeito  CRISTIANO  MATHEUS,  a  ser  requerido  no

tópico  5.1  do  presente  arrazoado.  Os  documentos  que  veiculam esses  elementos  de

convicção foram enumerados no despacho de fl. 127 e se encontram entre as fls.128/207

dos  autos do IC 1.11.0000.0001480/2012-39. 

Vale ressaltar que, quando fizermos referência a numeração de páginas ao

longo da exposição, estaremos nos referindo à localização dessas mesmas páginas no

procedimento físico onde estão inseridas.

2–RESTAURAÇÃO  DA  ORLA  LAGUNAR:  DIRECIONAMENTO  E

SUPERFATURAMENTO   

2.1. Considerações introdutórias

No início  do  exercício  de  2010,  o Município  de  Marechal  Deodoro

realizou procedimento licitatório destinado à contratação de empresa para execução dos

serviços de restauração da Orla Lagunar daquele município (Concorrência 003/2010).

O empreendimento foi custeado com recursos do Contrato de Repasse nº 0312692-

60/2009, firmado com a Caixa Econômica Federal. 

A licitação restou "vencida" pela empresa FP CONSTRUÇÕES LTDA, a

quem foi adjudicado o objeto da Concorrência 003/2010. O estreito relacionamento

entre essa empresa e a administração de Marechal Deodoro será facilmente constatado

por esse Juízo ao longo da exposição que se fará no presente tópico. 

As  relações  espúrias  entre  ela,  FP  CONSTRUÇÕES,  e  o  Prefeito

CRISTIANO  MATHEUS  foram  determinantes  para  o  resultado  do  procedimento

licitatório  e  para  a  conivência  da  administração  de  Marechal  Deodoro  com  os

sobrepreços constatados pela Controladoria-Regional da União em Alagoas.     

Nesta  ordem  de  ideias,  além  de  tratar  especificamente  sobre  a

Concorrência  003/2010 e  sobre  o  Contrato  006/2010,  este  tópico  também  trará

informações e fará algumas considerações acerca da atuação da FP CONSTRUÇÕES

em  Marechal  Deodoro  e  acerca  da  influência  que  os  representantes  dessa  pessoa
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jurídica exercem sobre a gestão daquele município, sempre com o propósito de realçar

o  direcionamento  na  sua  contratação  e  a  conivência  com  os  sobrepreços  por  ela

impostos.

2.2 Evidências de direcionamento derivadas da promiscuidade na relação entre a FP

CONSTRUÇÕES  e o requerido CRISTIANO MATHEUS   

De 2009 até os dias atuais, foram vários os contratos celebrados entre o

Município de Marechal Deodoro e a FP CONSTRUÇÕES. Pôde-se apurar, em análise

não  exaustiva  do  Diário  Oficial  do  Estado  Alagoas  e  de  algumas  Anotações  de

Responsabilidade  Técnica  (obtidas  no sistema do CREA),  pelo  menos  os  seguintes

contratos (cf. fls. 208-215):  a) Serviços de Reforma do Canteiro Central da Praça das

Cocadeiras,  no Povoado da Massagueira (2009);  b) Pavimentação e Drenagem de

Águas Pluviais  do Arruamento do Loteamento  Terra da Esperança (2010 – Valor:

R$1.028.185,80; c) Recuperação e Manutenção de Vias Urbanas, Drenagem de Águas

Pluviais e Encostas ( 2010 - R$ 10.512.373,82); d) Regularização e Compactuação das

Estradas Vicinais  do  Município  de Marechal  Deodoro (2010 –  R$ 504.071,31);  e)

Recuperação e construção da Orla Lagunar (2010 – R$ 4.341.754,58); f) Recuperação

e Manutenção de Vias Urbanas, Drenagem de Águas Pluviais e Encostas do Município

de Marechal Deodoro (2013 - Valor:  R$ 13.793.089,85); f) Terraplanagem, Drenagem

de  Águas  Pluviais  e  Pavimentação  Asfáltica  em  Diversas  Ruas  do  Município  de

Marechal  Deodoro  (2015  –  Valor:  R$20.708.194,56);  g) Execução  das  obras  e

Serviços  de  Pavimentação  e  Drenagem  em  Vias  Públicas  Urbanas  no  Conjunto

Habitacional  Terra  da  Esperança (2015  -  R$  905.036,81);  h)  participação  na

Concorrência 07/2015, de cujo resultado não tivemos notícia (fl. 210).    

Note-se  que,  nesse  apanhado  geral,  pôde-se  constatar  inclusive  a

existência  de  mais  de  uma contratação num mesmo ano,  algumas  delas  de  valores

vultosos. Só no ano de 2010, a FP teria se ocupado com não menos do que quatro

empreendimentos em Marechal Deodoro, incluindo-se entre eles o da Orla Lagunar .

A influência dessa empresa em Marechal Deodoro é tão grande que

passa  pela  indicação  dos  engenheiros  municipais  responsáveis  pelo  atesto
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(liquidação) das obras realizadas no município. E os engenheiros indicados pela

FP chegam a atestar inclusive as obras empreendidas por essa mesma empresa. 

Foi  precisamente  o  que  aconteceu  com  o  contrato  que  derivou  da

concorrência  em  comento:  o  Contrato  nº006/2010.  O  engenheiro  que  atestou  as

medições  da  Orla  Lagunar,  objeto  do  Contrato  nº  006/2010,   foi  o  requerido

JÚLIO  ALEXANDRE  SOARES  DE  SOUZA,  que  era  empregado  da  FP

CONSTRUÇÕES  e  dela  saiu  diretamente  para  os  quadros  de  servidores  da

Prefeitura de Marechal Deodoro. Demonstremo-lo por meio do extrato do Cadastro

Nacional de Informações Sociais (CNIS):

Como  se  pode  observar  pelo  extrato  do  CNIS,  o  Sr.  JULIO

ALEXANDRE encerrou seu vínculo de trabalho com a FP CONSTRUÇÕES em 28 de

junho de 2010 e, em menos de 15 dias, mais especificamente em 09 de julho de 2010,

já atestava as medições da própria FP, agora na qualidade de engenheiro vinculado à

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Marechal Deodoro/AL. É o que se verifica no

1º Boletim de Medição (cf. papéis de trabalho da CGU), de cuja cópia destacamos as

seguintes partes:
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O fato de o Sr. JÚLIO haver atestado a execução das obras da  Orla

Lagunar assume contornos ainda mais graves, porque o empreendimento não observou
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o respectivo projeto, tal como constatou a CGU, tornando-se impossível  “aferir se os

quantitativos foram executados em conformidade com o que consta do contrato”  (Cf.

fls. 61/62 do IC nº 1480/2012-39).

Ora, se não foi possível aferir a adequação dos quantitativos, porque a

execução não correspondia ao projeto, é lícito concluir que a FP  executou a obra sem

se sujeitar a um controle efetivo acerca desses quantitativos, submetendo o resultado da

sua atuação a um engenheiro que integrava, no mês anterior, a relação de empregados

dessa  mesma  empresa.  Parece  evidente  a  falta  de  controle  sobre  as  ações  da  FP

CONSTRUÇÕES, agravada pela  promiscuidade  de  sua relação com os  gestores  de

Marechal Deodoro, especialmente com o atual Prefeito daquele município.

Diga-se  ainda  que  o  senhor  JÚLIO  ALEXANDRE  não  era  apenas

egresso  da  FP  CONSTRUÇÕES.  Pôde-se  constatar  que  esse  engenheiro  também

manteve vínculo empregatício com a outra empresa que participou da Concorrência

003/2010,  a  Cony  Engenharia  Ltda,  dela  saindo  exatamente  para  a  FP

CONSTRUÇÕES. Como se nota no extrato do CNIS acima reproduzido, o SR. JULIO

encerrou  o  vínculo  empregatício  com a  Cony Engenharia  em 30/11/2009,  vindo  a

incorporar-se à FP em 01/04/2010. 

Recapitulemos: o SR. JÚLIO ALEXANDRE passou pela empresa

Cony,  seguiu  para  a  FP  e  terminou  como  servidor  de  Marechal  Deodoro,

exatamente no mesmo período em que as duas empresas seriam concorrentes em

licitação realizada naquele município. E não ficou por aí: o mesmo JÚLIO haveria

de atestar as  medições  não de  outra pessoa jurídica  qualquer,  mas  da mesma

empresa de que se viu egresso. Trata-se, convenhamos, de evidências contudentes

de direcionamento na contratação que decorreu da Concorrência 003/2010. 

Outro engenheiro que se viu indicado pela FP CONSTRUÇÕES foi o Sr.

EDNILSON DOS SANTOS, que atestou a  obra  de que cuidará  o tópico  4.3 deste

arrazoado. O Sr. EDNILSON prestou depoimento ao Ministério Público do Estado de

Alagoas, dizendo-se egresso da FP e reconhecendo-se indicado pelo Sr. Ednir Filho,

também sócio dessa empresa.  Chegou mesmo a declarar que atestou uma obra que

sabia inexistente, havendo sido a tanto admoestado pelo requerido JOSÉ ALBÉRICO
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DE SOUSA AZEVEDO. Vale reproduzir alguns trechos do seu depoimento, cuja cópia

integral foi juntada aos autos do IC 1.11.000.001480/2012-39 (Cf. fls.111 e 112) :

Que, no mês de junho de 2012, durante uma reunião que contou com a
participação  do  Declarante,  do  Sr.  José  Albérico  e  do  empresário
Vanderval da Silva Amorim, o Declarante recebeu um pedido do  Sr. José
Albérico no sentido de que atestasse a conclusão de uma obra que deveria
ter  sido  realizada no  POVOADO TUQUANDUBA,  mais  precisamente  a
pavimentação  em  paralelepípedo  de  várias  ruas  existentes  naquele
povoado; Que o valor de tal obra foi de 149.547, 93 (cento e quarenta e
nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos); Que
tal  verba  foi  desviada  da  mencionada  obra  para  uma  outra,  mais
precisamente  para  a  pavimentação  em  paralelepípedo  de  uma  rua
denominada “ RUA DO BAR DO WILSON”,  a qual fica localizada na
Massagueira de Baixo; Que o calçamento em paralelepípedo da RUA DO
BAR DO WILSON não foi  realizado integralmente,  pois,  até  a  presente
data,  só  foi  concluída  cerca  de  50%  (cinquenta  por  cento);   Que  a
Prefeitura de Marechal  Deodoro optou por desvia a verba da obra que
seria  realizada  no  Povoado  Tuquanduba  para  a  “RUA  DO  BAR  DO
WILSON”  em  razão  do  número  de  votos  ali  existentes;  (…)  Que  o
declarante  adotou  tal  conduta  porque  acreditou  na  palavra  do  José
Alberico,  o  qual,  desde  o  início  dos  fatos  acima narrados,  garantiu  ao
declarante  que a obra seria,,  de  fato,  concluída (...)   que o Declarante
trabalhou na Empresa FP, situada no Distrito Industrial, sendo a mesma de
propriedade do Sr. Ednir e de sua esposa Dona Lucinha, que o declarante
pode afirmar que a Empresa FP tinha várias obras em Marechal Deodoro,
a exemplo da urbanização da orla lagunar; que o Declarante foi colocado
na Prefeitura de Marechal Deodoro por intermédio da indicação do Edenir
Filho,  também  sócio  da  Empresa  FP;  que  após  o  Declarante  ter  sido
internado por uma crise  de hérnia de disco,  foi    convidado   pelo Edenir
Filho  a  trabalhar  na  referida  prefeitura;  que  o  declarante  continua
trabalhando no Setor de Engenharia da Secretaria de Infra Estrutura de
Marechal Deodoro(....) que o Prefeito Cristiano Mateus tem conhecimento
desta  situação,  inclusive  tendo  participado  de  uma  reunião  com  o
Declarante, oportunidade em que foi dito ao Prefeito que o Declarante já
tinha  procurado o José Albérico diversas vezes a respeito da situação do
ateste em obras não realizadas, tendo o Prefeito Cristiano lhe prometido
nos  seguintes  termos:  “  Mestre,  qual  é  a  sua  preocupação?  Não  se
preocupe que nós iremos realizar a obra” que essa conversa foi no dia 04
de setembro deste ano, no Gabinete do Prefeito; que o Declarante pode
afirmar que as obras no Povoado não foram nem iniciadas;  (grifamos e
destacamos).

Vê-se que o Sr. EDNILSON foi empregado da FP CONSTRUÇÕES  e

viu-se  “convidado”  por  um  representante  dessa  empresa  a  integrar  o  quadro  de

servidores  da  Prefeitura  de  Marechal  Deodoro,  passando  a  trabalhar  no  setor  de
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engenharia  da  SEINFRA,  exatamente  como  aconteceu  com  o  Sr.  JULIO

ALEXANDRE.  O Sr. EDNILSON confirmou ainda que a “  FP tinha várias obras em

Marechal Deodoro”.    

Note-se, ainda segundo o depoimento acima reproduzido, que o Prefeito

CRISTIANO  MATEUS  tinha  plena  ciência  do  que  se  passava  com  os

empreendimentos realizados em Marechal Deodoro, sendo conhecedor inclusive

do atesto de obras não realizadas e do desvio de recursos públicos a ela destinados,

como  fez  questão  de  enfatizar  o  Sr.  EDNILSON,  assegurando  que  comunicou

pessoalmente àquele requerido sobre o caso do Povoado Tuquanduba.  

O declarante chegou inclusive a asserir que o desvio de recursos da obra

daquele povoado  para o empreendimento da “Rua do Bar do Wilson” (esta também

inconclusa) perseguiu o propósito de angariar um número maior de votos (“...em razão

do número de votos ali existente..”), valendo lembrar que isso teria ocorrido em 2012,

ano em que CRISTIANO MATEUS concorreria à sua reeleição.

A ligação da FP construções com CRISTIANO MATHEUS é tão sólida

que a primeira chegou inclusive a pagar uma reforma no apartamento do segundo. Foi o

que afirmou o Sr.  José Antônio Morais  dos  Santos,  marceneiro  contratado pela  FP

CONSTRUÇÕES  para  prestar  serviços  de  marcenaria,  juntamente  com  outros

prestadores de serviço, no apartamento que CRISTIANO MATHEUS manteria em uma

das coberturas do Edifício Grand Portage.  Vale conferir as principais declarações do

senhor José Antônio, prestadas na sede da Procuradoria da República em Alagoas (Cf.

fl. 109 do IC nº 1480/2012-39):

QUE  presta  serviços  de  marcenaria  e  realizou  serviços  de  reforma  dos
móveis  em  um  apartamento  do  prefeito  de  Marechal  Deodoro,  Cristiano
Mateus.  Que o apartamento está localizado na cobertura do Edifício Grand
Portage, na Rua Abdon Arroxelas, na Ponta Verde, próximo à Galeria Espaço
20. .    
QUE, pelo que sabe,  o  apartamento está em nome de terceiro,  só vindo a
tomar  conhecimento  de  que  pertencia  a  Cristiano  Mateus  durante  o
desenvolvimento  da  obra,  porque  os  ouros  prestadores  de  serviços
comentavam e, sobretudo, porque ele próprio, Cristiano Matheus, compareceu
na obra algumas vezes.
QUE   o  orçamento  foi  entregue  a  “Dona  Lucinha”  da  Construtura  FP
Construções. Que o pagamento também foi realizado pela “Dona Lucinha”
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da FP Construções.

Vê-se  que  os  vínculos  entre  CRISTIANO  MATHEUS  e  a  FP

CONSTRUÇÕES  ultrapassaram  os  limites  da  influência  dessa  empresa  nas  obras

realizadas  em Marechal  Deodoro,  alcançando  os  empreendimentos  pessoais  do  Sr.

CRISTIANO MATHEUS, numa genuína relação de troca de favores, onde o interesse

público cede passo ao patrimonialismo. 

Não é difícil perceber, portanto, o estreito relacionamento entre os

representantes da FP e os gestores de Marechal Deodoro, que se confirma pela

quantidade  de  obras  ali  executadas,  pelas  indicações de  engenheiros  dessa

empresa  para  compor  o  quadro  de  servidores  da  Secretaria  Municipal  de

Infraestrutura e até pela realização de favores ao Prefeito daquele município. 

Ainda com o propósito de realçar o estreito relacionamento entre a FP e

os gestores de Marechal Deodoro, ressalte-se que foi constatado, com base em relatório

do  COAF  (RIF  14433),  um saque  em  espécie  no  nome  da  FP CONSTRUÇÕES,

correspondente  ao  valor  de  R$ 190.000,00 (cento  e  noventa  mil  reais),  saque esse

realizado, no dia 06/06/2011, por um servidor da própria Prefeitura, o Senhor José Júlio

dos Santos. O valor de que se cuida foi sacado da Conta 40024-6 do Banco do Brasil

(Ag. 2274-8 – Marechal Deodoro), de titularidade do Município de Marechal Deodoro.

Vale conferir a imagem do excerto do RIF 14433 que se refere à operação em causa:

Ouvido na sede da Procuradoria da República em Alagoas, o Sr. José
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Julio  disse inicialmente não estar bem lembrado, mas depois afirmou que fez um favor

em sacar o cheque, que foi a ele endossado, por ser Tesoureiro da Prefeitura e ter acesso

ao banco após o horário de expediente, fazendo questão de enfatizar que não conhece

bem a empresa e que não tem ligação alguma com ela (cf. fl. 100 do IC nº 1480/2012-

39 ).

O  fato,  porém,  de  haver  o  endosso  de  um cheque  de  valor  tão  alto

pressuporia uma relação de extrema confiança, pouco comum em situações que tais,

especialmente porque o próprio Sr. José Júlio fez questão de enfatizar que não conhecia

bem a  empresa.  E  não  devia  conhecer  mesmo,  já  que,  quando  indagado  sobre  os

empreendimentos por ela realizados, afirmou saber apenas da obra da Orla Lagunar,

sendo certo que a FP CONSTRUÇÕES sempre atuou em Marechal Deodoro desde o

início da gestão do requerido CRISTIANO MATHEUS, como já se disse acima.

Não parece verossímil, por outro lado, a alegação de que “fez um favor”

por ter acesso ao banco fora do horário de expediente. Ora, o saque de um valor como

esse  (quase  duzentos  mil  reais)  exige  o  agendamento  prévio junto  ao  gerente  da

respectiva  agência  (provisionamento),  designadamente  quando  se  trata  de  agência

situada numa cidade pequena (como no caso em questão), sob pena inclusive de não se

ter  a  importância  solicitada  ou  de,  quando  pouco,  desfalcar  consideravelmente  os

recursos disponíveis para um dia normal de atividades. Não se trata, portanto, de algo

que se faça tomando-se uma fila e esperando-se a oportunidade de ser atendido por um

Caixa Executivo, o que poderia ser facilitado com o acesso ao banco fora do horário de

expediente, como sugeriu o Sr. José Júlio. 

É de se notar, por fim, que o saque ocorreu no mesmo período em que se

realizavam os pagamentos alusivos à Orla Lagunar (recorde-se: o próprio Sr. José

Júlio disse saber apenas desse empreendimento),  o que sugere a transferência de

recursos da conta vinculada do Contrato de Repasse Nº 02645.0312690-41 para a conta

40024-6. 

2.3  Evidências  de  direcionamento  relacionadas  às  imposições  do  edital  da

concorrência nº  003/2010 
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 Um outro indicativo de que houve direcionamento na contratação da FP

CONSTRUÇÕES, relacionado ao instrumento convocatório da Concorrência 003/2010,

respeita à falta de justificativa e de proporcionalidade dos requisitos de capacitação

técnica. Com o propósito de demonstrá-lo, esclareçamos inicialmente que o item 4.8 do

edital  do  certame  exigia,  para  que  a  empresa  fosse  considerada  habilitada,  a

apresentação de: 

(…)

h) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA do domicílio
ou sede da licitante, que comprove aptidão desta para execução de obras ou
serviços de características semelhantes ou superiores a da presente licitação,
cujas  paralelas  de  maior  relevância, para  fins  de  habilitação,  são  os
serviços/obras são as seguintes:

Pavimentação em CBUQ — 125,00 m3

Pavimentação em paralelo — 4000.00 m2

Pavimento em bloco intertravado — 430,00 m2

Alvenaria em pedra rachão argamassada - 300,00 m3

[…]  Destacamos. (Cf. fls. 09 e 32 do Processo Licitatório nº 14.46-10 - 
papéis de trabalho da CGU).

Note-se  que  a  cláusula  alude  expressamente  a  “parcelas  de  maior

relevância”.  Nada mais  natural.  Se o objetivo é aferir  a aptidão técnica a  partir  de

experiências anteriores, é de se esperar que essas experiências estejam relacionadas aos

itens mais relevantes do empreendimento que se quer realizar.

Não é outra a orientação extraída da ressalva veiculada pelo artigo 37,

XXI, da Constituição Federal:  "….o qual [o processo de licitação pública] somente

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia

do cumprimento das obrigações  . " 

O Tribunal  de  Constas  da  União  traduziu  essa  diretriz  na  Súmula  nº

263/2011:

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e
desde  que  limitada,  simultaneamente,  às  parcelas  de  maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a
exigência de comprovação da execução de quantitativos  mínimos em
obras  ou  serviços  com  características  semelhantes,  devendo  essa
exigência guardar PROPORÇÃO com a dimensão e a complexidade
do objeto a ser executado.    (Destacamos).
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A despeito de o próprio edital haver mencionado “as parcelas de maior

relevância”  e  não  obstante  seja  esse  um  imperativo  lógico  e  uma  exigência

constitucionalmente estabelecida e observada pelo Tribunal de Contas da União,  os

quantitativos exigidos pelo edital em pauta mostraram-se absolutamente divorciados da

dimensão e da complexidade do objeto a ser executado.  

Parece óbvio, com efeito, que os requisitos de Pavimentação em CBUQ

e Pavimentação em paralelo, tal como destacou a CGU, “..não poderiam figurar como

serviços correspondentes à parcela de maior relevância e valor significativo, dados os

percentuais de representatividade de 1,95% e 1,89%, calculados por meio da divisão

entre o valor estimado dos citados serviços e o valor estimado total da contratação” (Cf.

fls. 87/88 do IC 1480/2012-39).

 A despeito de sua representatividade se mostrar inferior a 2%, os dois

itens não só foram eleitos como requisitos de aferição da capacidade técnica, como se

viram  acentuadamente  valorizados,  máxime  quando  comparados  com  os  itens

Pavimentação em bloco intertravado e Alvenaria em pedra rachão argamassada, que

ostentavam – estes sim –  representatividade expressiva, embora hajam sido exigidos

em dimensão proporcionalmente diminuta. Ressaltou-o a CGU nesta passagem (cf. fl.

88 do IC): 

Outro aspecto que aponta a falta de razoabilidade nas exigências relativas aos
supracitados  serviços  reside  da  desproporcionalidade entre  os  percentuais
exigidos de acervo técnico em relação ao quantitativo do projeto básico para os
diferentes serviços. Enquanto para os serviços com maior representatividade no
valor total da obra – “Pavimentação em bloco intertravado” e “Alvenaria em
pedra  rachão  argamassada”  –  foi  requerida  comprovação  de  prestação  de
serviço equivalente a menos de 10% do total a contratar, para os dois serviços
de pouca representatividade foram requeridos quantitativos correspondentes a
88% e 98% do total a ser contratado, conforme tabela abaixo.

O  seguinte  quadro,  extraído  do  relatório  da  CGU,  auxilia  na

compreensão do que ora se afirma:  
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Tabela  –  Proporção  entre  a  quantidade  contratada e  o  acervo  técnico  requerido  dos  licitantes  na

Concorrência n° 003/2010

Serviço

Quantidade
solicitada

como requisito
(A)

Quantidade
estimada no

Projeto Básico
(B)

Proporção*
* (A/B%)

Valor total orçado
(R$)

Pavimentação em CBUQ 125 m³ 127,36 m3 98,15% 86.604,80
Pavimentação em paralelo 4.000,00 m² 4.544,59 m²* 88,02% 105.464,87
Pavimentação em bloco intertravado 430,00 m² 9.266,34 m²*** 4,64% 622.698,05
Alvenaria em pedra rachão 
argamassada

300,00 m³ 3080,40 m³ 9,74%
1.078.140,00

* Considerando a junção dos itens “pavimentação em paralelo” (04.06) e “reposição de pavimentação em paralelo” (04.07).
** Apura o percentual da quantidade do serviço indicada como requisito de capacidade técnica sobre a quantidade do mesmo 
serviço a ser contratada.
*** Considerando a junção dos itens “Piso intervalado (cor amarela)” (05.02.03) e “Piso intertravado (cor vermelha) (05.02.04).

Fonte: Elaborado pela CGU com base nos dados do Processo nº 17.46/2010.

O quadro evidencia a desproporcionalidade dos quantitativos indicados

pelo edital. Seria então de se perguntar: por que se valorizou itens de 1,89% e 1,95% de

representatividade,  exigindo-lhes  um  acervo  técnico  correspondente  a  88,02%  e

98,15%, em detrimento de  itens de elevada expressão para o conjunto da obra, cujos

acervos técnicos exigidos não chegaram a ultrapassar 10%?  

Não parece haver uma resposta aceitável para esse questionamento. A

hipótese mais provável é a de que foram valorizados os itens com cuja execução a

empresa FP CONSTRUÇÕES se ocupou mais amplamente em experiências anteriores,

vale dizer, os itens em relação aos quais seria mais fácil demonstrar a aptidão técnica

daquela empresa, mesmo que a realização desses itens se mostrasse inexpressiva para o

conjunto do empreendimento..   

Parecem  sugeri-lo  os  atestados  técnicos  apresentados.  Se  esse  Juízo

observá-los, notará que a FP CONSTRUÇÕES comprovou a execução de apenas 431,

50 m2  de  piso intertravado,  por meio  inclusive de atestado fornecido pela  própria

Secretaria  de  Infraestrutura  de  Marechal  Deodoro  (Cf.  fls.  246  e  247  do  processo

licitatório  -  Processo  nº  17.46/2010 -  que  integra  os  papéis  de  trabalho  da  CGU).

“Coincidentemente”, o quantitativo de piso intertravado exido pelo certame é de exatos

430 m2. Por tudo o que já se disse, não parece demasiado inferir que o edital exigiu

exatamente o quantitativo que a referida empresa poderia oferecer, mesmo que esse
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quantitativo representasse o inexpressivo percentual de 4,64%   da dimensão estimada

no projeto básico: 9.266, 34m2.  

É ainda sintomático o fato de que, na Concorrência 004/2010, realizada

no mesmo período, o Município de Marechal Deodoro não tenha subvalorizado o item

pavimentação em bloco intertravado,  como aconteceu com a Concorrência 003/2010.

O quantitativo relacionado à demonstração da capacidade técnica ali exigido (8.500m2)

se mostrou compatível – constatou-o a CGU – com a dimensão do empreendimento que

se pretendia realizar (Cf. fl. 83 do IC 1480/2012-39). 

Analisando-se a constatação em comento por outra perspectiva, pode-se

concluir que a desproporcionalidade entre os itens referidos terminou por restringir a

competição, na medida em que dela excluiu aqueles que não poderiam apresentar os

quantitativos  exigidos  para  os  itens  pavimentação  em  CUB  e  pavimentação  em

paralelo,  de inexpressiva representatividade para a obra, mas reuniriam condições de

demonstrar  a  capacidade técnica necessária  à  execução dos  itens  pavimentação em

bloco  intertravado  e  alvenaria  em  pedra  rachão  argamassada,  genuinamente

representativos para o conjunto do empreendimento. Foi o que concluiu a CGU nesta

passagem (Cf. fl. 88 do IC 1480/2012-39): 

Da situação acima caracterizada depreende-se que as exigências relativas aos
serviços  “Pavimentação  em CBUQ”  e  “Pavimentação  em paralelo”  e  seus
respectivos quantitativos contrariam a diretriz legal e configuram restrição à
competitividade  no  certame,  impedindo  a  participação  de  uma  quantidade
maior de licitantes, incorrendo na vedação expressa no inciso I, § 1º do artigo
3º da Lei nº 8.666/93:

Vale ressaltar, por fim, que os agentes públicos de Marechal Deodoro

foram inclusive provocados a repensar o acervo técnico exido pelo item 4.8, "h", do

instrumento convocatório. Foram-no mediante impugnação apresentada pela empresa

Pimentel Engenharia Ltda (CNPJ 01.551.622/0001-70), como se constata pela cópia do

processo administrativo correspondente à Concorrência 03/2010 (Cf. fls. 145-146 do

Processo nº 17.46/2010, que integra os papéis de trabalho da CGU).

Nessa ocasião,  o  Presidente  da  CPL,  JOSÉ ALBÉRICO DE SOUZA

AZEVEDO, apreciando a impugnação em causa, reproduziu o escólio de Marçal Justen
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Filho sobre a matéria, que consigna o seguinte: "No entanto, qualquer exigência  no

tocante à experiência anterior, especialmente quando envolver quantitativos mínimos

ou  restrições  similares,  dependerá  da  determinação  prévia  e  explícita  da

Administração das parcelas de maior relevância e valor significativo.   "  Daí segue que

a Administração deverá identificar aspectos mais complexos e diferenciados do objeto

licitado,  para  efeito  de  exigência  anterior.  É  evidente  que  não  teria  cabimento

subordinar a participação à comprovação da execução de atividade secundária ou

irrelevante que o objeto licitado apresente." Destaque nosso.

Citando a lição de Marçal Justen Filho, JOSÉ ALBÉRICO afirmou, no

entanto, que "o município elegeu e identificou os aspectos mais complexos dos serviços

a serem contratados...". Da absoluta desproporcionalidade desses aspectos, já tratamos

acima.  Nesse  momento,  cumpre  observar  que  a  manifestação  do  requerido  JOSÉ

ALBÉRICO  DE SOUZA AZEVEDO  reforça  o  propósito  deliberado,  vale  dizer,  a

insistência dos requeridos em manter a exigência de acervo técnico que, por um lado,

favoreceu  a  empresa  FP  CONSTRUÇÕES  e,  por  outro  ângulo,  restringiu  a

concorrência,  valorizando " atividade secundária ou irrelevante que o objeto licitado

apresente".. (Marçal Justen Filho).  

Dessume-se, portanto, que a desproporcionalidade nos requisitos de

aptidão técnica, aliada à promiscuidade na relação entre a FP CONSTRUÇÕES e os

gestores  de  Marechal  Deodoro,  indicam  o  direcionamento  na  contratação  daquela

empresa.  Implicam  ainda,  por  outro  ângulo  de  análise,  uma  restrição  indevida  à

competitividade  na  Concorrência  003/2010,  valorizando  itens  que  não  são

representativos para o objeto a ser executado.

2.4 Superfaturamento no valor do item Pavimentação em Piso Intertravado.

Examinando o Relatório Resumo do empreendimento e o seu 5º Boletim

de Medição, a CGU constatou a ocorrência de superfaturamento justamente no item

Bloco  Intertravado,  em relação  ao  qual  a  empresa  FP apresentou  atuação  anterior

(431,50 m2) basicamente correspondente ao já subvalorizado quantitativo descrito no

edital da Concorrência nº 003/2010  (430 m2) (Cf. fls. 74/75 e 88-verso/90-verso  do
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IC).  

Comparando o custo unitário do piso intertravado  (R$ 63, 33) com o

preço paradigma estabelecido no  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Construção  Civil  –  SINAPI  (R$ 45,81), aquele  órgão de  controle  surpreendeu  um

superfaturamento  de  R$  218.429,90,  decorrente  do  sobrepreço  de  38,24% em

relação ao preço referencial. Os cálculos da CGU, que se encontram no anexo RDE nº:

00190.028748/2011-48 (fls. 74/76 do IC), podem ser sintetizados na seguinte tabela:

Tabela – Superfaturamento registrado na execução do Contrato nº 03/2010

Item Unidade
Quantidade

(A)

Proposta
readequada

(B)

Valor de
referência*

(C)

Superfatura-
mento – R$

(B-C)*A
Piso  intertravado  (cor
amarela)

m2

3.907,62 63,33 45,81
68461,5

Piso  intertravado  (cor
vermelha)

m2

2.993,21 63,33 45,81
22998,5

Piso  intertravado  (cor
natural)

m2

980,82 63,33 45,81
126969,9

Total – R$ 218.429,90
* O detalhamento da composição do preço de referência consta no RDE nº: 00190.028748/2011-48, às páginas: 23 e 24.

Note-se  inclusive  que,  em  razão  de  o  SINAPI  não  contemplar

especificamente o item  Piso Intertravado  em 2010,  a CGU se utilizou de um preço

paradigma conservador, que deveria favorecer a administração de Marechal Deodoro.

Mas, mesmo com a utilização de uma referência conservadora, apurou-se o sobrepreço

de 38,24%. Os critérios de cálculo são esclarecidos nesta passagem:  

O  SINAPI  fornece  a  composição  de  custo  do  serviço  “Assentamento  de
Paralelepípedo sobre Coxim de Areia (SINAPI/1843), cuja execução consiste no
assentamento  de  paralelepípedo  sobre  camada  de  areia  com  posterior
compactação e preenchimento das juntas com argamassa (cimento e areia).
O contrato de repasse supracitado prevê a execução de “Piso Intertravado  - em
cor” que consiste no assentamento de blocos de concreto intertravados  nas cores
amarela,  vemelha e natural,  com espessura de 4,5cm e 25 Mpa de resistência,
assentados sobre colchão de areaia de 5 cm e rejuntados com areia branca fina.
Ambos os serviços enquadram-se na tipologia de execução de calçamento em vias
urbanas.  Assim,  a  composição  de  custo  do  primeiro  pode  ser  utilizado  como
referência de preço para o segundo, ajustando-se a espessura da camada de areia
para 5 cm e substituindo o paralelepípedo pelo bloco de concreto pré-moldado. O
preço  paradigma  considera  o  bloco  sextavado  de  concreto,  cujas  dimensões,
resistência  (35  MPa)  e  espessura  (5  cm ao  vés  de  4,5  cm)  são  superiores  ao
adotado  no  contrato.  Manteve-se,  também,  o  preenchimento  das  juntas   com
argamassa,  apesar  do  contrato  prever  o  preenchimento  apenas  com  areia.
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Obtendo-se, assim, preço paradigma conservador. 
Mesmo com as considerações supracitadas a favor da Unidade Fiscalizada, o
preço  deste  serviço  apresenta  sobrepreço  de  38,  24%  em  relação  ao  preço
referencial. Destaque nosso.

Vale lembrar que até 2013 (antes da publicação do Decreto nº 7.983, de

8 de abril de 2013), eram as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de cada exercício

que  exigiam a  utilização  do  SINAPI  como  referência.  No  ano  em  que  ocorreu  a

contratação da FP CONSTRUÇÕES, vigia a LDO 2010 (Lei nº 12.017, de 12 de agosto

de 2009), que prescrevia o seguinte :

 “Art.  112.  O  custo  global  de  obras  e  serviços  contratados  e
executados  com recursos  dos  orçamentos  da  União  será  obtido  a
partir de custos unitários de insumos ou serviços  menores ou iguais
à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa
de  Custos  e  Índices  da  Construção  Civil  –  SINAPI,  mantido  e
divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal, e, no caso de
obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras
Rodoviárias – SICRO.
[...]
 §  2o  Nos  casos  em que  o  SINAPI  e  o  SICRO não oferecerem
custos  unitários  de  insumos  ou  serviços,  poderão  ser  adotados
aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada
por  órgão  ou entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de custos  dessas  tabelas,  sempre
que  possível,  os  custos  de  insumos  constantes  do  SINAPI  e  do
SICRO.
 § 3o  Somente em condições especiais, devidamente justificadas em
relatório  técnico  circunstanciado,  elaborado  por  profissional
habilitado  e  aprovado  pelo  órgão  gestor  dos  recursos  ou  seu
mandatário,  poderão os respectivos custos unitários exceder limite
fixado no     caput     e § 1º     deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos
órgãos de controle interno e externo.” (original sem grifo)

Uma vez que serviço em questão, “Pavimentação com piso Intertravado”,

não possuía correspondência exata no SINAPI, caberia a aplicação do disposto no § 2º,

ou seja, a utilização de tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade

da  administração  pública  federal,  incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas

tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. 
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 A comparação com o preço estimado pela equipe da CGU, com base nos

parâmetros  legais  acima  apresentados,  demonstrou  um  sobrepreço  de  38,24%  em

relação ao preço referencial.   

Para que não se tenha qualquer dúvida a respeito do sobrepreço praticado

na  Concorrência  003/2010,  basta  ver  que  a  tabela  do  SINAPI  de  2016,  que  agora

contempla  especificamente  o  item  pavimentação  em  piso  intertravado,  apresenta  o

preço de  R$ 42,93 para o bloco de 6 cm  (o empreendimento utilizou o do 5cm)   e o

preço de R$ 54,67 para o bloco de 10 cm. Vale conferir as referências de março de 2016

(as mais recentes disponíveis): 

Seis anos depois, portanto, a pavimentação com o mesmo tipo piso  -  e

com espessura ainda maior -  apresenta valores significativamente menores do que o

preço cobrado na Concorrência 003/2010 e um pouco menores inclusive do que o preço
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paradigma de se valeu a CGU, confirmando que o parâmetro utilizado por esse órgão de

controle foi realmente conservador, o que favoreceu os requeridos na comparação com

os valores cobrados. 

É de se ressaltar, por fim, que o superfaturamento deve ter sido ainda

maior, não só porque a Controladoria Regional da União se valeu de um paradigma

conservador,  mas  sobretudo porque havia  divergências  significativas  entre  o  projeto

atualizado da obra e o que foi constatado pela equipe da CGU em vistoria no local de

execução dos  serviços.  A seguinte  passagem do relatório  daquele  órgão de controle

sintetiza o que foi constatado:

Em função de terem ocorrido alterações significativas entre os serviços que
foram executados no local e o que consta do projeto atualizado em abril de
2010,  e,  em  virtude  destas  modificações  não  terem  sido  devidamente
registradas em projeto, através da realização do “as built”, não foi possível
efetuar o levantamento dos serviços executados, a fim de confrontar se os
quantitativos realizados são compatíveis com os que constam da planilha
orçamentária

Vê-se que não foi possível aferir se a quantidade dos serviços executados

correspondiam à  quantidade  contratada  e  prevista  na  planilha  orçamentária,  porque

foram  realizadas  alterações  significativas  que  não  se  viram  registradas,  tal  como

constatou a CGU.

A recrudescência de semelhante constatação dimana, por outro lado,

da  identidade  do  responsável  pelo  atesto  (liquidação)  daqueles  quantitativos.

Trata-se  do  já  mencionado  SR.  JÚLIO  ALEXANDRE  SOARES  DE  SOUZA,

empregado  da  FP CONSTRUÇÕES  menos  de  quinze  dias  antes  do  atesto  da

primeira  medição.  Ora,  não é  minimamente  crível  supor que  o  senhor JÚLIO

ALEXANDRE  aferiu  os  quantitativos  com  neutralidade  e  isenção  (os  mesmos

quantitativos que a CGU não pôde aferir),  havendo sido egresso e seguramente

indicado pela mesma empresa cuja atuação deveria fiscalizar. 

Aqui também a conclusão não poderia ser outra: o superfaturamento

deve ter sido ainda maior do que aquele que a CGU pôde estimar com base nos
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parâmetros objetivos de que dispunha.

2.5 Responsabilidade e enquadramento na Lei 8429/1992

O  direcionamento  na  contratação  da  empresa  FP  CONSTRUÇÕES,

evidenciado pelos elementos de convicção acima reunidos, subtraiu da Administração

Pública  a  possibilidade  de  obter  uma  proposta  mais  vantajosa,  oferecida  em

procedimento licitatório regularmente instaurado e conduzido.  

A  inobservância  aos  princípios  da  isonomia,  impessoalidade  e

vantajosidade resultaram num superfaturamento estimado, a partir de critérios bastante

conservadores, em R$ 218.429,90 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove

reais e noventa centavos).

 Tem-se configurada, portanto, a conduta prevista no artigo 10, incisos,

V  (superfaturamento),  VIII  (frustração  à  licitude  do  processo  licitatório)  e  XII

(enriquecimento ilícito do terceiro), da Lei 8429/1992, além da ofensa aos primados

acima referidos, contemplados pelo artigo 11 do mesmo diploma legal.  

 Pelos atos de improbidade administrativa, devem ser responsabilizados

os  gestores  de  Marechal  Deodoro  que  concorreram  para  o  direcionamento  na

contratação da referida empresa e para o sobrepreço no contrato com ela celebrado.

Referimo-nos  ao  Prefeito  Municipal,  o  Sr.  CRISTIANO MATHEUS  DA SILVA E

SOUSA e ao então Secretário de Infraestrutura, o SR. FERNANDO JOSÉ SOARES

CAVALCANTE.

Como  Prefeito  de  Marechal  Deodoro/AL,  CRISTIANO  MATHEUS

realizou os atos de sua exclusiva competência, homologando o procedimento licitatório

e subscrevendo o contrato com a empresa FP CONSTRUÇÕES. 

O  estreito  relacionamento  de  CRISTIANO  MATHEUS  com  a  FP

CONSTRUÇÕES já foi acima demonstrado. Não é de se surpreender, portanto, que

essa empresa haja sido mais uma vez, entre outras tantas, contratada para a realização

da obra de que se cuida e que tenha tido inclusive a liberdade de indicar o engenheiro

responsável pela fiscalização de sua própria atividade.  

FERNANDO  JOSÉ  SOARES  CAVALCANTE, então  Secretário  de
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Infraestrutura,  aprovou  o  orçamento  apresentado  no  projeto  básico,  que  serviu  de

paradigma  para  a  aferição  dos  valores  cobrados  pelos  licitantes,  cuja  planilha

apresentou,  para  o  item  piso  intertravado,  um preço  significativamente  superior  às

referências do SINAPI/ORSE (Cf. fls. 88 verso, 89 e 96 do IC. Cf. também fl. 10 do

processo licitatório - papéis de trabalho da CGU).  

Aprovou, outrossim,  as desproporcionais exigências quanto ao acervo

técnico, já constantes daquele Projeto, que restringiram a concorrência e direcionaram a

contratação à empresa FP CONSTRUÇÕES.

 Como Secretário de Infraestrutura, o Sr. FERNANDO JOSÉ SOARES

CAVALCANTE certamente sabia, por outro lado, que JÚLIO ALEXANDRE SOARES

DE SOUZA era egresso da FP CONSTRUÇÕES, não podendo atestar  as medições

dessa empresa, mercê do evidente conflito de interesses que resultaria - e resultou -

dessa atuação.  FERNANDO CAVALCANTE anuiu, todavia, com a atuação de JÚLIO

ALEXANDRE,  chegando  inclusive  a  subscrever,  juntamente  com ele,  as  medições

daquela empresa.

 Por não ter feito qualquer restrição ao Projeto Básico, a despeito dos

preços unitários superiores às referências do SINAPI e das desproporcionais exigências

alusivas ao acervo técnico, deve ser responsabilizado por improbidade administrativa o

Sr.  EDUARDO  HENRIQUE  RODRIGUES  LINS,  engenheiro  da  SEINFRA  que

encaminhou aquele Projeto ao Secretário de Infraestrutura (Cf. fl. 86 e 96 do IC. Cf.

também fl. 03 do Processo Licitatório nº 14.46-10 - papéis de trabalho da CGU). 

Também  deve  responder  por  improbidade  administrativa  o

projetista/orçamentista  PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMA. A despeito

de sua qualificação técnica, o engenheiro PAULO GUSTAVO assinou o Projeto Básico

e a planilha a ele anexa,  onde o preço estimado para o item  piso intertravado  (R$

67,20) mostrou-se consideravelmente superior ao valor de referência (R$ 45,81) , o que

certamente concorreu para o superfaturamento apurado pela  CGU, uma vez que os

valores  constantes  daquela  planilha  deveriam  traduzir  os  preços  de  mercado,

balizadores das propostas apresentadas pelos licitantes (Cf. fls. 86 verso, 88 verso e 90

do IC. Cf. também fl. 19 do  Processo Licitatório nº 14.46-10 - papéis de trabalho da
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CGU).   

No Projeto Básico subscrito por PAULO GUSTAVO, também constam

as  desproporcionais  exigências  alusivas  ao  acervo  técnico.  A  evidente

desproporcionalidade dos requisitos de capacidade operacional certamente não poderia

ter sido ignorada pelo engenheiro civil PAULO GUSTAVO.    

Sobre  a  responsabilidade  em  situações  que  tais,  vale  conferir  a

orientação corretamente assumida pelo TCU2 :

 “3.3 – Responsabilização da empresa projetista
49.  Não  raras  vezes,  os  agentes  públicos  buscam  se  eximir  de
responsabilidade por danos derivados de problemas de projeto com o
argumento  de  que  a  responsabilidade  técnica  pela  adequação  e
exequibilidade  dos  projetos  recai  exclusivamente  às  empresas
projetistas.
50. Ocorre que cabe ao gestor público aprovar o projeto elaborado.
Por isso, responde o agente público por erros grosseiros cometidos
pela  empresa  projetista. Se  a  empresa  projetista  deu  causa  a
superfaturamento,  seja pela estimativa de quantitativos superiores
aos efetivamente executados ou  pela estimativa de preços unitários
injustificadamente acima dos previstos em sistemas referenciais de
preços,  responde solidariamente com o agente público pelo dano
causado, e pode ser apenada com multa proporcional ao valor do
dano (art. 57 da Lei 8.443/1992).”(original sem grifo).

Havendo sido constatado o direcionamento na contratação da empresa

FP CONSTRUÇÕES, com todas as evidências já acima referidas, deve ser também

responsabilizado  o  Presidente  da  Comissão  de  Licitação,  o  Sr.  JOSÉ  ALBÉRICO

SOUZA AZEVEDO (Cf. fl. 88verso  do IC. Cf. também fls. 65 e 84 do Processo nº

14.46-10 - papéis de trabalho da CGU).

Diga-se  inclusive  que  JOSÉ ALBÉRICO,  apreciando  impugnação  da

empresa  Pimentel  Engenharia  Ltda   (CNPJ  01.551.622/0001-70), relacionada  às

exigências  de acervo técnico,  reconheceu que devem ser valorizadas  as parcelas de

maior  relevância  e  valor  significativo  e teve  nova  oportunidade  de  constatar  a

desproporcionalidade  entre  os  itens  exigidos,  mas  insistiu  em  afirmar  que    "...o

município  elegeu  e  identificou  os  aspectos  mais  complexos  dos  serviços  a  serem

contratados...".  (Cf.  fls.  145/146  do  processo  administrativo  correspondente  à

2 Roteiro de Auditoria de Obras Públicas, aprovado pela Portaria-SEGECEX Nº 33, de 7 de dezembro 
de 2012.
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Concorrência 03/2010 , Processo nº 17.46/2010, que integra os papéis de trabalho da

CGU).

Como não poderia deixar de ser, a responsabilidade deve incidir ainda

sobre  a  empresa  FP CONSTRUÇÕES,  além de  alcançar  sua  representante  legal,  a

Sócia-Gerente LUCILENE FREIRE PEIXOTO. 

Por  fim,  deve  ser  responsabilizado  o  Sr.  JULIO  ALEXANDRE

SOARES DE SOUZA pela situação de conflito de interesses de que foi protagonista, ao

atestar as medições realizadas por uma pessoa jurídica a cujos quadros pertencia menos

de 15 dias antes do atesto da primeira medição, e por quem foi seguramente indicado,

por todas as evidências acima referidas, aos gestores de Marechal Deodoro.

Sua  conduta  ajusta-se  ao  artigo  11,  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa,  violando  especialmente  os  deveres  de  imparcialidade  e  lealdade  às

instituições. 

   Além de responderem pelas sanções da Lei 8429/1992, os requeridos

devem reparar o dano causado, dano esse que, para os fins da medida cautelar adiante

requerida,  há  de  corresponder  ao  valor  mínimo  de  superfaturamento  apurado  pela

CGU: R$ 218.429,90.

3 –  CONCORRÊNCIA 004/2010: TRÊS OBJETOS DISTINTOS E DIVISÍVEIS

EM UMA CONCORRÊNCIA PELA OFERTA DO MENOR PREÇO GLOBAL     

3.1 Restrição à competitividade, em benefício da única empresa licitante.

A  Concorrência  004/2010  contemplou  três  objetos  distintos:

“Urbanização  da  Orla  da  Praia  do  Francês”,  “Urbanização  da  Orla  Lagunar  da

Massagueira” e “Construção do Terminal Turístico da Massagueira”, licitados, não por

itens  (separadamente),  mas  pela  oferta  do  menor  preço  global  (Cf.  fls.  78/80  e

89verso/94 do  IC 1480/2012-39.  Cf.,  outrossim,  o  processo  licitatório,  Processo  nº

07.2668/2010, que integra os papéis de trabalho da CGU).

 A reunião dos três itens no mesmo procedimento licitatório revelou-se

claramente  arbitrária,  uma  vez  que  o  próprio  Projeto  Básico  os  tratou  de  forma
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independente, sendo as referidas obras realizadas em locais completamente distintos e

possuindo, cada uma delas, suas próprias especificações e planilhas orçamentárias (Cf.

fls. 03/63 do Processo nº 07.2668/2010).

Além de ter  havido a inclusão de três objetos distintos e visivelmente

divisíveis num único procedimento licitatório, o regime adotado foi - já o dissemos - o

de  “empreitada  global”,  inviabilizando  a  adjudicação  por  item  e,  por  via  de

consequência, descumprindo o artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8.666/1993:.     

 “Art. 23 [...]
§ 1º  As  obras,  serviços  e  compras  efetuadas  pela  Administração
serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente  viáveis,  procedendo-se  à  licitação  com  vistas  ao
melhor  aproveitamento  dos  recursos  disponíveis  no  mercado  e  à
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

A Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União traduziu o comando do
dispositivo citado nos seguintes termos: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço
global,  nos  editais  das  licitações  para  a  contratação  de  obras,
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação
de  licitantes que,  embora  não  dispondo  de  capacidade  para  a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo  com  relação  a  itens  ou  unidades  autônomas,  devendo  as
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.(original
sem grifo).

 Entre os julgados do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, há um

precedente que versou sobre situação praticamente idêntica ao caso que ora nos ocupa.

Trata-se  do  Acórdão nº  4697/2012-TCU/2ª  Câmara,  que  apreciou  a  Concorrência

01/2005-CPL realizada pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Quitunde-AL. Vale

reproduzir algumas passagens deste julgado, para que se evidencie a similitude entre

ambos os casos:
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19.13. Em essência, não se observa identidade entre os empreendimentos, com
o fito de justificar a abrangência destes em uma mesma licitação e contrato,
bem assim das obras e serviços de engenharia para efeitos de verificação de
economicidade por ganhos em escala. Pelo contrário, a reunião destes objetos
em  uma  mesma  seleção  tenderia  a  complicar  a  análise  da  documentação
envolvida,  dadas  as  particularidades  de  cada  convênio/contrato  de  repasse,
como cronogramas, planilhas orçamentárias, referenciais de preços e técnicas
de execução. 
(...)
19.15. A Lei 8.666, de 1993, dispõe como obrigatório o parcelamento quando o
objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para
o conjunto a ser  licitado.  Assim,  deve o agente público definir  o objeto da
licitação e  verificar se é possível  dividir  as  compras,  obras ou serviços  em
parcelas, que visam a aproveitar as peculiaridades e os recursos disponíveis no
mercado.
19.16.  Conforme já advertiu o relatório da CGU, o parcelamento é deveras
importante  porque  permite  a  participação  de  empresas  de  menor  porte  nas
licitações, amplia a competitividade e contribui para a obtenção de menor preço
para a Administração Pública.  Com o parcelamento do certame, pequenas e
médias empresas podem preencher os requisitos de disputa para fornecimento
de  menores  dimensões,  se  houver  vantagem efetiva  para  a  Administração,
preservada a economia de escala.
(...)
19.20.  A jurisprudência desta Corte,  que deve ser  um guia para os gestores
públicos,  mesmo  municipais,  especialmente  quando  administram  recursos
federais, é antiga e pacífica sobre essa matéria. Acerca da obrigatoriedade de
parcelamento  quando  comprovada  sua  viabilidade  técnica  e  econômica,  o
Tribunal já tem entendimento firmado por meio da Decisão Plenária 393/1994
(DOU  29/06/94)  (...)
19.21.  Essa  posição  tem  sido  reiterada  em  diversos  outros  julgados  deste
Tribunal,  ex  vi  da  Decisão  503/2000-TCU-Plenária,  Acórdãos  1.331/2003,
446/2005,  2.410/2009,  2.219/2010  e  1.695/2011,  todos  do  Plenário,  e
1.049/2004,  da  Primeira  Câmara  e  2.084/2007,  da  Segunda  Câmara.
19.22. A matéria foi tão pacificada que resultou na Súmula 247 desta Corte,
com o seguinte teor (...)
19.23. No caso da Concorrência 1/2005, realizada pela Prefeitura de São Luiz
do  Quitunde/AL,  o  prejuízo  à  competitividade  restou  caracterizado  pela
participação no certame de apenas 2 (duas) empresas, para um objeto licitado
de valor bastante significativo, próximo aos sete milhões de reais, envolvendo
serviços  comuns  de  engenharia  (pavimentação,  edificações,  reconstrução  de
unidades habitacionais, reforma e obras de abastecimento de água). Considere-
se, ainda, que o município de São Luiz do Quitunde/AL localiza-se a apenas 63
km da capital do Estado de Alagoas, Maceió, onde o mercado para construção
civil é bastante desenvolvido.
(...)
19.26.  Destarte,  diante  deste  contexto,  é  de  se  considerar  que  houve  clara
infração à norma legal, com fortes evidências de direcionamento do certame
para favorecer a empresa Lacerda Engenharia Ltda.
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Vê-se  que  o  TCU  chamou  a  atenção  para  o  valor  do  conjunto  dos

empreendimentos na Concorrência 001/2005: pouco menos de sete milhões de reais.

Ressaltou também o fato de haverem participado apenas duas empresas, como resultado

da restrição à concorrência imposto pela oferta do menor preço global. O que diria então

a  Corte  de  Contas  da  aglutinação  de  três  objetos  distintos  em  um  procedimento

licitatório que envolvia um montante mais de três vezes maior do que os sete milhões

de reais da Concorrência 001/2005, procedimento esse de que participou, não duas

empresas, como na vergastada licitação de São Luiz do Quitunde,  mas apenas uma

única pessoa jurídica.  

Ignorando o artigo 23, § 1º, da Lei 8.666/93 e a Súmula nº 247 do TCU,

os  gestores  de  Marechal  Deodoro  restringiram  a  competitividade  na  Concorrência

004/2010, licitando conjuntamente três objetos nitidamente divisíveis, sem se dar ao

trabalho  de  apresentar  qualquer  justificativa  para  isso,  vale  dizer,  nada  falando  a

respeito  da  viabilidade  (ou  inviabilidade)  técnica  da  divisão  desses  objetos  (Cf.

Processo nº 07.2668/2010 e fl. 93 do IC).  Semelhante iniciativa foi decisiva para que

acorresse ao certame apenas a empresa ENENGI – Empresa Nacional de Engenharia e

Construções Ltda, que se sentiu à vontade para impor o sobrepreço de que cuidará o

item seguinte, indiferente que estava a qualquer tipo de concorrência.  

A restrição à competitividade parece ainda mais grave, porque algumas

constatações sugerem o direcionamento da contratação à empresa ENENGI. Sugerem,

dizendo-o de outro modo,  que a  Concorrência  004/2010 foi  adredemente instaurada

apenas  para  a  execução  do  primeiro  objeto,  a   “Urbanização  da  Orla  da  Praia  do

Francês”. Já se sabia que somente esse item da licitação seria efetivamente realizado e,

mesmo assim, numa dimensão significativamente menor do que a que se viu licitada. 

A primeira das constatações nesse sentido respeita à ausência de recursos

financeiros para a realização dos três objetos a que se referia a Concorrência 004/2010.

Com  efeito,  o  item  5  do  projeto  básico  informava  que  “os  recursos  financeiros

necessários a execução do Projeto Básico serão advindos do Ministério do Turismo,

convênio com a Caixa Econômica Federal”. Destacamos (Cf. fl. 111 do Processo nº
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07.2668/2010).  As planilhas orçamentárias para cada um dos objetos, anexadas àquele

projeto básico, registravam os seguintes valores:

Tabela – Custo estimado para os objetos licitados na Concorrência n° 004/2010

Objetos
Orçamento Previsto no

Projeto básico – R$

“Urbanização da Orla da Praia do Francês” 10.018.556,32
“Urbanização Orla Lagunar da Massagueira” 7.916.688,94
“Construção do Terminal Turístico da Massagueira” 3.256.548,37
Total 21.191.793,63

Fonte: Valores informados no projeto básico Folha 62 do processo nº 07.2668/2010.

Fazendo  um  levantamento  dos Contratos  de  Repasse  (CR)  entre

Marechal  Deodoro  e  a  Caixa  Econômica  Federal  vigentes  em 2010,  a  CGU  pôde

constatar  que  não  havia  qualquer  ajuste  cujo  objeto  fosse  a  “Urbanização  da  Orla

Lagunar de Massagueira” (Cf. fl.91 do IC).  

O  Ministério  Público  Federal  apurou,  outrossim,  que  o  contrato  de

repasse que envolvia  o Terminal Turístico da Massagueira (CR 0262347-06), celebrado

em 2008 e cancelado em julho de 2011, previa a transferência de R$ 390.000,00 e a

contrapartida de R$ 23.400,00, ostentando, portanto, uma dimensão econômica quase

dez vezes menor do que o valor previsto na Concorrência 004/2010 (Cf. ofício de fl.

104 do IC, expedido pela Caixa Econômica Federal).  Todos os contratos de repasse

existentes naquele ano estão descritos na tabela abaixo:

Quadro – Contratos de Repasse firmados entre o Município e a CPF em 2008 e 2009
Contrato Ano UF Proponente Descrição dos serviços Valor

0252179-60 2008 AL Estado de Alagoas
Implantação ou melhoria de infraestrutura 
urbana 835.342,00

0260524-12 2008 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL

Implantação de sinalização turística no 
município de M. Deodoro/AL 210.000,00

0279383-12 2008 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL

Construção de quadras poliesportivas no 
município de M. Deodoro/AL 516.750,00

0262347-06 2008 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL

Infraestrutura turística no Terminal 
Turístico 0,00**

0302758-44 2009 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL

Apoio a elaboração de planos 
habitacionais de interesse social 59.840,00

0309888-61 2009 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL Pavimentação de ruas em M. Deodoro/AL 760.350,00

0312690-41 2009 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL

Apoio a projetos de infraestrutura turística 
(orla do francês)

3.500.000,0
0
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0312692-60 2009 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL

Apoio a projetos de infraestrutura turística 
(Orla Laguanar da cidade de M. 
Deodoro/AL)* 

4.389.106,3
8

0313360-79 2009 AL
Município de Marechal 
Deodoro/AL

Calcamento em paralelo em ruas de M. 
Deodoro/AL /2009. (calçamento de ruas 
Povoado Tuquanduba) 404.200,00

* Trata-se de Orla Lagunar localizada no Centro do Município de Marechal Deodoro que não se confunde com a Orla Lagunar da
Massagueira, tratada como objeto da Concorrência nº 04/2010, à qual se faz referência no projeto básico.
** Convênio atualmente na situação de excluído, cujos dados informam não ter havido qualquer execução financeira.

Fonte:  Pesquisas  realizadas  nos  sítios:  www.portaldatransparencia.gov.br e

https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/ptei_filtro_inicial.

asp

O próprio CR nº 0312690-41, destinado à realização de obras na Orla da

Praia do Francês, envolvia o montante de R$ 3,5 milhões, correspondente a menos de

50% do valor em que foi orçada a execução daquelas obras na Concorrência 004/2010

(R$10.018.556,32). 

Desde  o  começo,  portanto,  não  havia  recursos  para  a  realização  do

empreendimento na dimensão em que foi licitado. A despeito da ausência dos recursos,

o contador GIVANILDO MENDES DA SILVA3 de Marechal Deodoro informou, em 06

de abril  de 2010, haver  previsão e  disponibilidade orçamentária  para realização dos

objetos em causa (cf. fls. 91-93 do processo nº 07.2668/2010), o que se viu referendado

pelo  então  Secretário  Municipal  de  Finanças,  João  Roberto  Lessa  Peixoto,  em

documento sem número, enviado à Comissão Permanente de Licitação (CPL), no dia 07

de abril de 2010 ( cf. fl. 94 do processo nº 07.2668/2010).  

A informação de disponibilidade orçamentária revelou-se inverossímil,

não  só porque inexistiam os  recursos  federais  a  que se referiu  o item 5 do projeto

básico, mas também porque a própria execução do contrato limitou-se aos recursos do

CR  nº 0312690-41 (alusivo à orla do Francês), o que será visto mais adiante. 

Outra  constatação  que  sugere  estivesse  a  Concorrência  004  adrede  e

unicamente atrelada à urbanização da Orla da Praia do Francês respeita à valorização de

requisitos de capacidade técnica que só interessavam a este último empreendimento,

como o que constava do item 4.8 do Edital (alínea “j”):

(…)   

3  Titular do CRC-AL-6839/O-8 indicado no documento.
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j) Relação individualizada de todas as máquinas e equipamentos considerados
essenciais para a execução dos serviços, especialmente usina de CBUQ (...)

Como  observou  a  CGU,  “o  item  Pavimentação  em  CBUQ  constava

apenas da planilha orçamentária da urbanização  da Orla da Praia do Francês,  sendo

prescindível que os licitantes concorrentes possuíssem atestado de capacidade técnica

para este serviço para concorrer aos demais itens da licitação” (Cf. fl. 79 do IC). 

De duas, uma: ou o procedimento licitatório já estava, desde o começo,

vinculado à urbanização da praia do Francês, ou a exigência desse requisito resultaria

numa inequívoca e desarrazoada restrição à concorrência no que concerne aos demais

objetos,  para cuja execução não ostentaria qualquer relevância.   

Mas a constatação  ad rem  de que os objetos da Concorrência 004 não

refletiam  as  reais  intenções  dos  requeridos pode  ser  encontrada  no  que  se  viu

efetivamente executado.  A CGU  verificou que, de tudo o que foi contratado, apenas o

empreendimento  referente  ao  CR  312690-41/2009,  cerca  de  35%  do  objeto

“Urbanização da Orla do Francês”,  considerado como sua 1ª etapa, foi efetivamente

realizado (Cf. fl. 93 do IC).

Com efeito, a Ordem de Serviço, emitida em 25 de março de 2011 pelo

Prefeito CRISTIANO MATEUS, fazia referência à execução tão somente de serviços de

“INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO FRANCÊS”, no valor de R$ 3,5 milhões, que

equivale exatamente aos serviços a serem custeados com os recursos do contrato de

repasse  a  que  se  fez  referência  (Cf.  fl.  129  do  processo  relativo  ao  CR  312690-

41/2009/SIAFI nº660054).

Além disso, o 4º termo aditivo ao contrato em pauta, firmado em 15 de

julho  de  2013,  reduziu  o  seu  valor  para  apenas  R$  2.190.335,59,  corresponde  à

importância aprovada até aquele momento para a chamada 1ª etapa da “Urbanização da

Orla do Francês” (Cf. fls.329/330 do processo relativo ao CR 312690-41/2009/SIAFI

nº660054). Portanto, nenhum serviço referente às demais etapas deste mesmo objeto ou,

a fortiori,  dos demais objetos da Concorrência 004/2010 foi efetivamente executado.

Parece  claro,  portanto,  que  os  gestores  de  Marechal  Deodoro

hospedaram  o  deliberado  propósito  de  restringir  a  competição,  conferindo  à
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Concorrência 004 /2010  uma dimensão formal que ela não poderia ostentar e que

eles próprios não pretendiam concretizar no plano dos fatos. Com efeito, que outro

móvel  poderiam ter ao aglutinar três  objetos  distintos  e  divisíveis  num mesmo

procedimento licitatório, sob o regime de empreitada global, sabendo previamente

que só haveria recursos para a execução parcial de um deles?  O que os impeliria a

levar  a  efeito  os  atos  necessários à  execução  de  apenas  um  dos  três  objetos

incluídos, nada fazendo a respeito dos demais até o seu tácito cancelamento por

ocasião do 4º Termo Aditivo? 

As respostas a esses questionamentos passam, quer nos parecer, pelo

favorecimento à empresa ENENGI, que se viu livre da concorrência com outras

empresas possivelmente interessadas na urbanização da orla do Francês, mas que

não teriam condições ou interesse em se envolver com a execução dos três objetos a

que se referia a Concorrência 004/2010.  

É sintomático, a propósito, que a referida empresa não tenha feito

qualquer oposição à supressão tácita dos demais objetos e à drástica diminuição no

valor do contrato,  que passou a viger com aproximadamente 10% do seu valor

original (passando de R$ 21.191.793,63 para R$ 2.190.335,59), quando do quarto

termo aditivo ao ajuste encetado.

E  note-se:  era  perfeitamente  lícito  à  empresa  ENENGI  opor-se  a

semelhante supressão, a teor do que prescreve o artigo 65, § 2o,, II, da Lei 8.666/93:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

§  1o O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições
contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  nas  obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento,  até  o  limite  de  50% (cinqüenta  por  cento)  para os  seus
acréscimos.
§  2o  Nenhum  acréscimo  ou  supressão  poderá  exceder  os  limites
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: 
I- VETADO
II  -  as  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os
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contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Vê-se que as supressões que excedam a 25% somente podem ter lugar

mediante  acordo  entre  os  contratantes,  não  ocorrendo  de  forma  unilateral  pela

Administração Pública. É realmente curioso que a empresa ENENGI, contratada por R$

21.191.793,63, não haja criado qualquer empecilho à drástica redução do contrato em

mais 90%,  contentando-se agora com o valor de R$ 2.190.335,59.    

3.2  Superfaturamento  e  execução  de  serviços  de  baixa  qualidade  e/ou  fora  das

especificações técnicas.

Única  participante  da  Concorrência  004/2010,  a  empresa  ENENGI

sentiu-se à vontade para impor os preços que desejasse, livre que estava de qualquer

forma  de  competição.  O  resultado  não  poderia  ser  outro:  sobrepreço  nos  valores

unitários de vários itens que compunham o empreendimento. 

 A CGU apurou um prejuízo ao erário avaliado em R$ 267.648,78, em

virtude da diferença entre os valores pagos por serviços que integraram o 7º boletim de

medição da obra e o preço de referência correspondente ao período de realização do

procedimento licitatório, ou seja, maio de 2010 (Cf. fls. 63/65 do IC)

O cálculo do superfaturamento pode ser sintetizado na tabela abaixo:

Quadro – Cálculo do Superfaturamento da execução do Contrato da Concorrência n°
004/2010

Item Unidade
Quantidade

(A)

Valor
cobrado*

(B)

Valor de
referência**

(C)

Superfatura-
mento – R$

(B-C)*A
Transporte de material - bota-fora,
D.M.T = 10,0 km

m3 1.152,63 13,51 6,90 7615,01

Base para pavimentação com brita
graduada, inclusive compactação.

m3 980,82 189,81 141,49 47389,97

Regularização  de  base  para  piso
intertravado

m2 9.703,50 1,66 0,73 9036,99

Pavimento  intertravado  Terracota-
25 Mpa e=4,5cm

m2 6.647,07 66,39 45,11 141422,42

Pavimento intertravado - cinza -35
Mpa e=6cm

m2 2.993,21 66,39 50,79 46693,5

Linha d'água em concreto, 15 Mpa
Largura=0,40m e=0,10m, inclusive

m2 717,78 31,86 10,28 15490,89
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preparo de caixa.
Total – R$ 267.648,78

* Valor com base no qual foi efetuado o pagamento do 7º Boletim de medição, em que se consignou o
superfaturamento.
** Detalhamento da composição do preço de referencia constante no RDE nº: 00190.028748/2011-48, às 
páginas: 13 e 14.
Fonte: Elaborado pela CGU, com base nas informações constantes no Processo administrativo 
nº 07.2668/2010 e no RDE nº: 00190.028748/2011-48.

 

O detalhamento desses cálculos encontra-se nas fls. 63/65 do RDE nº:

00190.028748/2011-48, juntado aos autos do Inquérito Civil nº 1.11.000.001480/2012-

39.  Ali  foram  esclarecidos  os  parâmetros  de  cálculo  de  cada  um  dos  itens  com

sobrepreço, valendo destacar que os excessos oscilaram de 30, 71% a 209%. 

 No que concerne ao item  pavimentação em piso intertravado,  valem

aqui as mesmas considerações tecidas quanto à Concorrência 003, com a observação de

que, na Concorrência 004, o valor foi ainda mais alto (R$ 66,39 contra  R$ 63,33 da

Concorrência 003). 

Quanto aos demais itens, a CGU assim se pronunciou:

(…)
3. Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactuação
Comparou-se o preço do contrato com o preço  SICRO/PE “2 S 02 230 50
Execução  de  base  de  brita  graduada”,  mai/2010,  considerando  a  brita
originada do município de Marechal Deodoro. O preço contratual encontra-
se 34, 14% acima do preço referencial.
4. Linha d`água em concreto, 15 Mpa Largura=0,40 m e = 0,10, inclusive
preparo de caixa
Obteve-se o preço referencial do SINAPI, código  28467, mai/2010, para a
cidade  de  Maceió/AL.  O  preço  contratual  excede  em  209%  o  preço
referencial.
5. Regularização de base para piso intertravado
Constata-se um equívoco na denominação do item contratual, uma vez que
a regularização neste serviço refere-se à camada de subleito e não de base.
Adotou-se o preço SICRO/PE “ 2 S 02 110 000 Regularização de Subleito”,
mai/2010, como preço referencial, estando o preço contratual 127% acima
deste.
6. Transporte de material – Bota-fora, D.M.T = 10,0 km
O  preço  referencial  foi  obtido  no  SINAPI,  código  1689,  mai/2010,
Maceió/AL para  uma distância  média  de  transporte  de  10  km.  O preço
contratual apresenta sobrepreço de 95% em relação ao preço referencial.

 Chamam a atenção os percentuais de sobrepreço:  34%, 95%, 127% e

209%. Esses  números  evidenciam  que  a  empresa  ENENGI  viu-se  inteiramente  à
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vontade para impor o preço que desejasse, com a conivência complacente dos agentes

públicos de Marechal Deodoro.

 Da mesma forma que ocorreu com a Concorrência  003/2010, não se

estabeleceu, no edital do certame, um critério de aceitação dos preços unitários, o que

seguramente contribuiu para esses números tão expressivos. Diversamente, no entanto,

do que ocorreu na Concorrência 03/2010, os preços praticados pela empresa ENENGI

foram ainda maiores do que os valores oferecidos na planilha que compunha o Projeto

Básico, mesmo que esses valores, eles próprios, já apresentassem sobrepreços (Cf. fls.

94/95 do IC).

 Com efeito,   já na planilha orçamentária integrante do Projeto Básico,

usado como parâmetro para o certame, os preços estimados para os serviços mostraram-

se, tal como se verificou na Concorrência 003/2010, acima das referências obtidas pela

equipe técnica da CGU a partir dos dados do SINAPI (data-base maio de 2010).  O

seguinte quadro informa os valores da planilha e as referências do SINAPI:  

Quadro – Preços de referência de itens superfaturados na Concorrência n° 004/2010

Itens* Unidade
Valor estimado no

Projeto Básico
Valor de

referência**

7.9
Base  para  pavimentação  com  brita  graduada,
inclusive compactação

m3 212,17 141,49

7.12 Regularização de base para piso intertravado m2 2,44 0,73

7.14
Pavimento  intertravado  Terracota-25  Mpa
e=4,5cm

m2 62,16 45,11

7.16 Pavimento intertravado - cinza -35 Mpa e=6cm m2 66,66 50,79

7.23
Linha  d'água  em  concreto,  15  Mpa
Largura=0,40m  e=0,10m,  inclusive  preparo  de
caixa.

m2
31,29 10,28

* Não inclui o serviço “transporte de material - bota-fora, D.M.T = 10,0 km”, por se tratar de serviço acrescido durante a execução 
do objeto contratado, não integrando o orçamento do Projeto Básico inicial.
** O detalhamento da composição do preço de referencia consta no RDE nº: 00190.028748/2011-48, às páginas: 13 e 14.

Fonte:  Elaborado  pela  CGU,  com  base  nas  informações  constantes  no  Processo  administrativo  nº
07.2668/2010 e no RDE nº: 00190.028748/2011-48.

 

Mesmo  que  os  valores  apresentados  pelo  Projeto  Básico  já  se

apresentassem, eles próprios, acima das referências do SINAPI, a proposta da empresa

ENENGI conseguiu ser ainda mais gravosa do que aqueles valores, no que concerne aos

itens 7.14, 7.16 e 7.23, conforme se pode constatar no quadro abaixo:
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Quadro – Preços da proposta vencedora da Concorrência n° 004/2010

Itens* Unidade
Proposta

vencedora
Estimativa do
Projeto Básico

7.9
Base  para  pavimentação  com  brita  graduada,  inclusive
compactação.

m3 189,81 212,17

7.12 Regularização de base para piso intertravado m2 1,78 2,44
7.14 Pavimento intertravado Terracota-25 Mpa e=4,5cm m2 66,50 62,16
7.16 Pavimento intertravado - cinza -35 Mpa e=6cm m2 69,49 66,66

7.23
Linha  d'água  em  concreto,  15  Mpa  Largura=0,40m
e=0,10m, inclusive preparo de caixa.

m2 31,86 31,29

* Não inclui o serviço “Transporte de material - bota-fora, D.M.T = 10,0 km”, por se tratar de serviço acrescido posteriormente à
contratação.

Fonte:  Elaborado  pela  CGU,  com  base  nas  informações  constantes  no  Processo  administrativo  nº
07.2668/2010 e no RDE nº: 00190.028748/2011-48.

Se houvessem sido fixados os critérios de aceitação dos preços – e isso

não era uma faculdade, mas um dever do gestor (Súmula 259 do TCU)  –  a proposta da

empresa  ENENGI  deveria  ter  sido  desclassificada,  já  que  apresentou  preços  ainda

maiores do que os valores constantes da planilha que acompanhou o Projeto Básico. A

desclassificação seria exigida pelo  inciso IV, artigo 43 da Lei nº 8.666/93: 

“Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
[...]
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos
do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do
sistema de  registro  de  preços,  os  quais  deverão  ser  devidamente
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;”(original sem grifo)

Mesmo  que  a  desclassificação  fosse  uma  exigência  decorrente  da

combinação dos artigos 40, X e 43, IV da Lei 8666/93, os agentes públicos de Marechal

Deodoro  aceitaram  os  valores  impostos  pela  empresa  ENENGI,  valores  esses  que

superaram  expressivamente  as  referências  do  SINAPI  e  conseguiram  ser  ainda

superiores aos já elevados paradigmas constantes do Projeto Básico.  

Além  de  apresentar  preços  consideravelmente  excessivos,  a  empresa

requerida  executou serviços de baixa qualidade e/ou fora das especificações. Foi o que

constatou a CGU, destacando uma série de problemas na execução da obra de que se

cuida  e  demonstrando  esses  mesmos  problemas  por  meio  de  registros  fotográficos
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reproduzidos em seu relatório. 

Durante  uma vistoria  realizada  em menos  de  oito  meses  contados  do

último  boletim  de  medição,  foram  identificados,  entre  outros  problemas,  o

afundamento,  o  colapso  e  o  trincamento  de  blocos  de  concreto  que  deveriam

possuir vida útil superior a vinte e cinco anos.  Para que este Juízo possa ter uma

compreensão mais fidedigna das impressões dos técnicos da CGU, reproduzir-se-á o

relatório daquele órgão de controle quanto à presente constatação:
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Vê-se,  portanto,  que  não  se  constatou  apenas  o  superfaturamento

quantitativo, decorrente do sobrepreço de vários itens do empreendimento, mas também

o  superfaturamento  qualitativo,  que decorreu  da  execução de  serviços  de  qualidade

inferior. 

3.3 Responsabilidade e enquadramento na Lei 8429/1992

A deliberada restrição à competitividade e o consequente direcionamento

na contratação da empresa ENENGI, evidenciados pelos elementos de convicção acima

reunidos, subtraiu  da  Administração Pública  a  possibilidade  de  obter  uma proposta

mais  vantajosa,  oferecida  em  procedimento  licitatório  regularmente  instaurado  e

conduzido.  

A  inobservância  aos  princípios  da  isonomia,  impessoalidade  e

vantajosidade resultaram num superfaturamento estimado, a partir de critérios bastante

conservadores, em R$ 267.648,78 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta

e oito reais e setenta e oito centavos).

Note-se inclusive que a CGU não chegou a calcular, dada a ausência de

parâmetros objetivos a tanto necessários, o prejuízo causado pela  execução de serviços

de baixa qualidade e/ou fora das especificações.

As irregularidades ocorridas no procedimento licitatório e o consequente

superfaturamento no valor acima referido atraíram a incidência do artigo 10, incisos V

(superfaturamento  quantitativo),  VIII  (frustração  da  licitude  do  procedimento

licitatório) e XII (superfaturamento qualitativo e enriquecimento ilícito do terceiro) da

Lei 8429/1992, além de haverem importado em ofensa aos princípios acima referidos,

contemplados pelo artigo 11 do mesmo diploma legal.  

 Pelos atos de improbidade administrativa, devem ser responsabilizados

os gestores de Marechal Deodoro que concorreram para a restrição à competitividade

na Concorrência 004/2010 e para o sobrepreço no contrato celebrado com a empresa

ENENGI.  Referimo-nos  ao  Prefeito  Municipal,  o  Sr.  CRISTIANO MATHEUS DA

SILVA E SOUSA e ao então Secretário de Infraestrutura, o SR. FERNANDO JOSÉ
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SOARES CAVALCANTE.

 CRISTIANO MATHEUS autorizou o procedimento licitatório com a

aglutinação dos três empreendimentos, permitindo fossem eles licitados pela oferta do

menor preço global, o que resultou na adjudicação de todas as obras a uma mesma

empresa e no superfaturamento a que se fez referência. 

Vale  ressaltar,  como  enfatizou  inclusive  o  TCU  no  Acórdão nº

4697/2012, que  a  homologação  de  um  certame  licitatório  constitui-se  em  ato

administrativo de alta relevância. È nesse momento que a autoridade competente deve

verificar a legalidade dos atos praticados e avaliar a conveniência da contratação. Não

se trata de um simples assentimento com o parecer jurídico e os atos da comissão, mas

de uma decisão que deve ser precedida de criterioso exame dos atos praticados no

processo, devendo-se anulá-lo, desde que se verifique algum vício de ilegalidade, ou

determinar o seu saneamento,  caso seja isso possível.  Nenhuma dessas medidas foi

adotada pelo Prefeito.

Na  condição  de  principal  mandatário  do  município,  CRISTIANO

MATHEUS  certamente  tinha,  por  outro  lado,  conhecimento  de  que  não  haveria

cobertura orçamentária para a realização dos três objetos com suporte nos contratos de

repasse então existentes. Também teve – ou deveria ter tido – conhecimento de que os

serviços executados se mostraram de baixa qualidade e/ou fora das especificações, até

porque os  problemas já eram visíveis  em menos de oito  meses contados da última

medição, como constatou a CGU ao realizar uma fiscalização in  loco.      

 Na  qualidade  de  Secretário  de  Infraestrutura,  FERNANDO  JOSÉ

SOARES CAVALCANTE foi o gestor contratual dos empreendimentos a que se referia

a  Concorrência  004/2010.  FERNANDO  CAVALCANTE  aglutinou  os  três

empreendimentos (orla do Francês, terminal turístico e orla da Massaguera) num único

processo licitatório, solicitando a contratação e subscrevendo o projeto básico dos três

objetos reunidos e contratados pela oferta do menor preço global (Cf. fls. 02 e 63 do

Processo 07.2668/2010). A ele caberia, por outro lado, fiscalizar, na qualidade de gestor

do contrato, a execução da orla do Francês, evitando a realização de serviços de baixa

qualidade e/ou fora das especificações. 
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 Também  deve  ser  responsabilizado  o  Sr.  PAULO  GUSTAVO

FIGUEIREDO  LOPES  LIMA.  Tal  como  fez  em  relação  à  Concorrência  03/2010,

PAULO GUSTAVO atuou como projetista/orçamentista, apresentando valores acima da

tabela do SINAPI/ORSE. Mas quanto à concorrência 04/2010, sua atuação, na fase

interna  do processo  licitatório,  contribuiu  em menor  grau para  o  superfaturamento,

porque os preços unitários que a ENENGI apresentou para os itens  7.14, 7.16 e 7.23

foram ainda maiores do que os valores descritos na planilha apresentada por PAULO

GUSTAVO.

PAULO GUSTAVO foi designado, todavia, fiscal do contrato de que se

cuida e atuou na fase externa da Concorrência 04/2010, subscrevendo inclusive a Ata

da Sessão de Abertura como "Engenheiro Civil - SEINFRA" (Cf. fl. 446 do Processo

Licitatório nº 07.2668/2010, cuja cópia integra os papéis de trabalho da CGU). Nessa

fase externa, certamente concorreu para o superfaturamento na dimensão em que se

verificou, até porque poderia, quando pouco, chamar a atenção para o fato de que os

valores apresentados em sua planilha eram ainda menores do que os valores oferecidos

pela empresa ENENGI.  

 A responsabilidade  pelos  atos  ímprobos  há  de  recair  ainda  sobre  o

requerido JOSÉ ALBÉRICO DE SOUZA AZEVEDO. JOSÉ ALBÉRICO anuiu,  na

qualidade de Presidente da CPL, com a utilização de um único procedimento licitatório

para  os  três  distintos  objetos  já  referidos, mesmo  verificando  a  inexistência  de

competitividade que resultou da licitação pela oferta do menor preço global.

Acerca  da  experiência  de  JOSÉ  ALBERICO  e  sobre  o  que  dele  se

esperava,  vale  conferir  as  observações  tecidas  pela  CGU  na  Nota  Técnica   nº

1783/CGU-Regional/AL:

Destaca-se  ainda  que  José  Alberico  de  Sousa  Azevedo  atuou,  durante  a
administração  do  então  prefeito,  como  titular de  diversas  secretarias  do
município,  dentre  elas:  Infraestrutura,  Administração,  Finanças  e
Planejamento,  sendo  esta  última,  na  condição  de  interino;  além  de  atuar
oficialmente  como  pregoeiro  em  diversos  municípios  alagoanos,  conforme
vislumbrado  em  publicações  de  avisos  de  licitação  nos  diários  oficiais,,
reunindo, portanto, condições de compreender os efeitos do caráter restritivo
imposto ao certame.  (Cf. fl. 93 verso do Inquérito Civil  nº 1480/2012-39).
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Diga-se  ainda  que  JOSÉ  ALBÉRICO,  ao  elaborar  o  instrumento

convocatório,  não fixou os critérios de aceitabilidade dos preços unitários e  global,

aceitando  a  proposta  da  empresa  ENENGI com preços  superiores  inclusive  aos  da

planilha apresentada no Projeto Básico, em desdouro aos artigos 40, X e 43, IV da Lei

8666/93. 

Sobre esse ponto, cumpre registrar que a fixação dos preços máximos

não é uma faculdade, mas uma obrigação dos agentes públicos, tal como reconheceu o

Tribunal de Conta da União (TCU), na Súmula nº 259/2010: 

“Nas  contratações  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  a  definição  do
critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de
preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.”
(original sem grifo).

Uma  vez  que  apresentava  preços  unitários,  não  só  superiores  às

referências do SINAPI, mas também aos valores indicados no próprio Projeto Básico, a

empresa  ENENGI  deveria  ter  sido  desclassificada,  desde  que  os  demandados

houvessem cumprido o artigo 40, X, e aplicado o artigo 43 da Lei 8666/93. A despeito

de  sua  larga  experiência  em  licitações  públicas,  JOSÉ  ALBERICO  DE  SOUZA

AZEVEDO não fixou o critério  de aceitabilidade dos  custos  unitários no Edital  de

Licitação, contribuindo decisivamente para o superfaturamento na dimensão em  que se

verificou.  

Com efeito,  a  proposta  da  única  empresa licitante,  não só deixou de

representar  qualquer  ganho  para  a  Administração  no  que  concerne  ao  orçamento

estimativo, como ainda conseguiu ser mais gravosa do que orçamento apresentado pelo

requerido  PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMA.

Devem  responder  ainda  a  Procuradora  Municipal  que  emitiu  os

pareceres proferidos nas fases interna e externa do processo licitatório (fls.179/180 e fl.

448 do Processo nº 07.2668/2010),  Sra. CLEANE DE ARAÚJO CAVALCANTE, e o

então  Procurador-Geral  do  Município  de  Marechal  Deodoro,  JOSÉ  ALFREDO

MACHADO DA SILVA, que acolheu os pronunciamentos da  Procuradora CLEANE

ARAÚJO (fl. 180 e 449 do Processo nº 07.2668/2010).  

As manifestações de ambos simplesmente ignoraram o artigo 23 § 1º da
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Lei 8.666/93 e a súmula 247 do TCU. Este ponto deve ser enfatizado: os Advogados

Públicos não apresentaram uma tese jurídica, uma justificativa (fosse ela qual fosse)

para não aplicar o artigo 23 § 1º da Lei 8.666/93. Simplesmente o ignoraram. Não

fizeram referência alguma à regra por ele veiculada,  como se fosse lícito e  normal

aglutinar, num único e complexo objeto, três itens distintos e perfeitamente divisíveis.

Não lhes chamou a atenção nem mesmo a consequência dessa restrição

ao caráter competitivo do procedimento licitatório: a participação apenas da empresa

ENENGI.   Embora  seja   lícito  que  um  só  licitante  acorra  a  uma  determinada

concorrência pública,  tal  circunstância deve, quando pouco, despertar a atenção dos

agentes  públicos  com ela  envolvidos.  É  natural  –  e  esperado  –  que  esses  agentes

públicos se perguntem se não houve uma restrição indevida ao caráter competitivo do

certame; afinal de contas, o comum ou normal em qualquer procedimento licitatório é a

existência de uma competição, o que logicamente pressupõe a afluência de mais de um

interessado.  

Cabe observar, por outro lado, que a observância à regra do 23 § 1º da

Lei 8.666/93, de fácil interpretação, não exigiria dos requeridos conhecimento técnico

de engenharia.  Com efeito,  é nítido que o Projeto Básico trata dos três objetos de

forma  independente,  na  medida  em  que  as  obras  seriam  realizadas  em  locais

completamente  diferentes  e  possuiriam,  cada  uma  delas,  planilhas  orçamentárias  e

especificações igualmente distintas. 

Não  se  deve  esquecer  que  o  papel  do  advogado  público  que  exerce

função de consultoria não é o de representante de parte. O consultor tem de interpretar

a lei para apontar a solução que imagina correta. Há de ser, numa palavra,  imparcial,

porque protege a legalidade e a moralidade do ato administrativo. Os demandados até

poderiam sustentar  a  legitimidade  da  licitação  por  preço  global,  baseados  em suas

consciências juridicas e postulando a tese que lhes parecesse mais adequada. Não lhes é

lícito,  todavia,  assumir  uma postura  de indiferença  à  regra  do  artigo  23  § 1º  e  ao

princípio da competitividade, como se as circunstâncias em que se deu a Concorrência

04/2010 não suscitassem o enfrentamento dessas questões.

A responsabilidade deve recair, outrossim, sobre o contador que atestou
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a existência de recursos para a realização dos três empreendimentos a que se referia a

Concorrência 04/2010, o Sr. GIVANILDO MENDES DA SILVA, e sobre o Secretário

Municipal  de  Finanças,  que  confirmou  a  existência  desses  recursos,  Sr.  JOÃO

ROBERTO  LESSA  PEIXOTO,  dada  a  ausência  de  cobertura  orçamentária  para

realização  dos  três  objetos  daquele  procedimento  licitatório,  tal  como  foi  acima

esclarecido (Cf. fls. 93 e 94 do Processo Licitatório nº 07.2668/2010, cuja cópia integra

os papéis de trabalho da CGU).

Como não poderia deixar de ser, a responsabilidade deve incidir ainda

sobre  a  empresa  ENENGI  -  EMPRESA  NACIONAL  DE  ENGENHARIA  E

CONSTRUÇÕES LTDA e sobre seu representante legal, o Sr. MARCOS ANTÔNIO

COSTA  BUARQUE  DE  HOLANDA,  favorecidos  com  a  deliberada  restrição  à

competitividade  na  Concorrência  04/2010,  e  responsáveis  pelo  superfaturamento

quantitativo (sobrepreço) e  qualitativo (serviço de baixa qualidade) constatados pela

Controladoria Regional da União em Alagoas.

  Além de responderem pelas sanções da Lei 8429/1992, os requeridos

hão de reparar o dano causado, dano esse que, para os fins da medida cautelar adiante

requerida, deve corresponder ao valor mínimo de superfaturamento apurado pela CGU:

R$ 267.648,78 (duzentos e sessenta e sete  mil,  seiscentos e  quarenta e oito  reais  e

setenta e oito centavos).

4–TOMADA  DE  PREÇOS  001/2012:  SUPERFATURAMENTOS

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

4.1 Considerações introdutórias

A Tomada  de  Preço  nº  001/2012  teve  por  objeto  a  contratação  de

serviços de engenharia para atender às escolas da rede pública municipal de ensino no

Município  de  Marechal  Deodoro/AL.  Buscava-se  a  realização  de  serviços  de

“conservação, adequação e ampliação predial nas escolas que integram a rede pública

municipal de ensino". (Cf. processo relativo à TP 001/2012, Processo Administrativo nº

06.10.315/11, que integra os papéis de trabalho da CGU).  
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Os  serviços  foram  especificados  em  Projeto  Básico  assinado  pelo

requerido JÚLIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA (o mesmo que foi empregado

da FP CONSTRUÇÕES), anexo ao qual consta o “Orçamento Básico”, indicando que

as estimativas de preços foram feitas com base no Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos  e  Índices  da  Construção  Civil  (SINAPI)  referente  ao  mês  de  outubro/2011

“SINAPI - OUTUBRO/2011”, ou no Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE) (Cf. fls.

60-63 do Processo Administrativo nº 06.10.315/11).  

A TP 01/2012 engrossou a  fileira  dos  procedimentos  licitatórios  com

licitante  único  em Marechal  Deodoro:  apenas  a  empresa  M.A.  PIRES FERREIRA

ENGENHARIA – EPP (MARCO ENGENHARIA)  acorreu ao certame, havendo sido

acolhida a sua proposta exatamente como se viu apresentada. 

Ao examinar  o certame e a  execução do contrato  que dele  decorreu,

CGU identificou uma série de irregularidades, merecendo destaque, para os propósitos

desta  ação  de  improbidade  administrativa,  a  ocorrência  de  superfaturamentos

quantitativos (por sobrepreço) e qualitativos (pela inexecução de serviços pagos). 

4.2 Superfaturamento por manipulação da alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS)

na composição do BDI 

Quando  da  elaboração  de  sua  proposta,  a  empresa  M.A.  PIRES

FERREIRA ENGENHARIA –  EPP calculou  o  percentual  da  Bonificação  Direta  e

Indireta (BDI), incluindo a alíquota de 5% (incidente em Marechal Deodoro) na fórmula

por ela apresentada:
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Imagem - Detalhamento do BDI apresentando pela empresa M.A. Pires Ferreira Engenharia – EPP

Fonte: Tomada de Preço nº 001/2012 (processo nº 06.10.315/11), fl. 196.

Com  a  complacência  dos  agentes  públicos  de  Marechal  Deodoro,  a

empresa  requerida  incluiu  uma alíquota  de  5%,  incidente  em Marechal  Deodoro,  e

apresentou documentos fiscais que registram a alíquota de 3%, exigida no Município de

São Miguel dos Campos, onde está situada a sede da empresa.  A CGU sintetizou a

constatação nestes termos :

No entanto, de acordo com os processos de pagamento realizados pela
Prefeitura  de  Marechal  Deodoro/AL à  empresa  M.A.  Pires  Ferreira
Engenharia -EPP no bojo do contrato TP nº 001/2012, verificou-se que
as notas fiscais, foram emitidas junto à Prefeitura de São Miguel dos
Campos/AL, local da sede da empresa M.A. Pires Ferreira Engenharia
–  EPP,  no  qual  a  alíquota  de  ISS  aplicada  ao  serviço  foi  de  3%,
conforme consta nas respectivas notas fiscais, sendo inferior à adotada
no cálculo do BDI. (Cf. fl. 119 verso do IC).
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 As notas fiscais do Município de São Miguel dos Campos encontram-se

inseridas  nos  processos  relativos  às  quatro  medições  da  TP 001/2012.  Apenas  para

ilustrar e para facilitar a aferição desse Juízo, segue a imagem da Nota Fiscal nº 22, de

20/11/2012, alusiva à terceira medição:

Para o cálculo do BDI, interessa a alíquota a ser efetivamente aplicada,

Será essa mesma alíquota que comporá a fórmula acima reproduzida, influindo, por via

de consequência, na dimensão dos recursos federais empregados. 

 Embora não se tenha sequer demonstrado o efetivo recolhimento do ISS,

seja à Fazenda de São Miguel dos Campos, seja ao fisco de Marechal Deodoro (não há
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qualquer documento que o comprove), o que se tem são notas fiscais de São Miguel dos

Campos, registrando o ISS devido a este último município. 

Convém  enfatizar:  não  há  qualquer  documento  fiscal  de  Marechal

Deodoro nos processos de pagamento. Note-se inclusive que a CGU chegou a requerer

a comprovação do recolhimento do ISS à administração deodorense,  mas “nenhuma

documentação  e/ou  justificativa  foi  apresentada  pela  gestão  municipal  de  Marechal

Deodoro/AL” (CGU - Cf. fl. 120 verso do IC).

Mesmo havendo a empresa requerida indicado a alíquota de Marechal

Deodoro no cálculo do BDI e apresentado notas fiscais do Município de São Miguel dos

Campos, nenhum dos agentes públicos que se envolveram com os pagamentos a essa

empresa fez qualquer ressalva ao BDI ou às notas fiscais apresentadas.

O  comportamento  da  administração  deodorense  torna-se  ainda  menos

compreensível, porque, por injunção do artigo 3º, III, da Lei Complementar 116/2003, o

município competente para cobrar o ISS em situações que tais é aquele onde se realizam

os serviços (in casu: Marechal Deodoro). 

 A empresa M.A. Pires Ferreira Engenharia terminou, no entanto, por ser

favorecida   duas vezes: calculando um BDI maior (a partir de uma alíquota de 5%) e

pagando um valor menor a título de ISS (submetendo-se a uma alíquota de 3%), tudo

isso com a conivência dos agentes públicos de Marechal Deodoro.  

O  Tribunal  de  Contas  da  União  já  teve  ensejo  de  reconhecer  que

configura enriquecimento sem causa a diferença entre  a alíquota de ISS adotada no

cálculo do BDI e a que efetivamente serviu de base para o cálculo do imposto. Assim

concluiu no Acórdão nº 2065/2013 – TCU- Plenário:

159.  Dessa feita,  o  que não se mostra plausível  e legalmente  aceitável  é  o
enriquecimento sem causa das empresas constituintes do Consórcio construtor,
advindo da incorporação, a título de lucro, das diferenças observadas entre o
percentual incluso na proposta vencedora e os valores efetivamente recolhidos,
a título de ISS, aos municípios atingidos pelo empreendimento.

160.  Assim,  independentemente  da  dificuldade  afeta  à  fixação de  um único
percentual para aferição do tributo em tela – difícil, porém, não impossível de
ser calculado e/ou estimado – não se mostra justo aceitar a incorporação pelas
empresas  contratadas  da  diferença  entre  esse  valor  e  aqueles  efetivamente
recolhidos e/ou retidos, a título de lucro.
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 Se algum tributo foi recolhido, o foi com base na alíquota de  3% (de

São  Miguel  dos  Campos),  textualmente  indicada  nas  notas  fiscais  oferecidas  pela

empresa M.A. Pires Ferreira Engenharia – EPP. Sendo assim, a inclusão da alíquota de

5%  (de  Marechal  Deodoro)  no  cálculo  do  BDI  resultou,  parece  evidente,   em

enriquecimento  sem  causa  da  empresa  referida.  A  CGU  calculou  o  sobrepreço,

chegando ao valor de R$ 23.201,09. A tabela abaixo sintetiza os cálculos realizados:  

 Cálculo de Superfaturamento na contratação decorrente da TP nº  01/2012

Valor total pago
R$
(A)

BDI –
utilizado

(B)

Valor original
do serviço sem

BDI*
(C)

BDI -
Correto

(D)

Valor equivalente
com o BDI
correto**

(E)

Superfaturamento
(E – A)

1094391,27 25,00% 875513,02 22,35% 942064,8 23201,09
* Calculado a partir da proposta apresentada e do BDI utilizado pelo licitante, pela seguinte fórmula: 
C=A100+B
** Calculado a partir do valor original do serviço e do BDI correto, pela seguinte fórmula: 
E=C (100+D)∗
Fonte: Elaborado pela CGU com dados do Processos nºs 525012/12, 709031/12, 904033/12 e 
1005023/12

4.3 Superfaturamento pela inclusão indevida de insumos já inseridos na composição

dos preços de referência

A CGU constatou que o boletim de medição nº 03 foi precedido de um

aditamento ao contrato, ocorrido no contexto do Processo Administrativo nº 711037/12.

Trata-se do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, que acresceu ao seu valor original (R$

962.469,15) o  montante  de R$  343.437,22,  totalizando  a  importância  de R$

1.305.906,37 (Cf. fls. 39/40 do Processo nº  711037/12.).

 Como observou aquele órgão de controle, o aditamento se deu sem uma

“justificativa plausível para os acréscimos promovidos”. Não se ofereceu, com efeito,

qualquer  documento  que  procurasse  apresentar  uma  justificativa  técnica  para  o

aditamento em questão (Cf. fls. 118/119 do IC). 

Além de  não ter  havido  uma justificativa  plausível,  alguns  dos  itens

incluídos  se  referem a  insumos que  já  seriam contemplados  no  custo  unitário  dos

serviços  contratados,  a saber.:  mão-de-obra (Mestre  de obra,  Almoxarife  e Auxiliar

técnico),  veículo  (Veiculo comercial leve - cap. De carga ate 700 kg) e  Depósito de
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canteiro de obras (Cf. fl. 118 verso do IC).

 Vale lembrar que no SINAPI, sistema de pesquisa mantido pela Caixa

Econômica Federal, a que o próprio requerido JÚLIO ALEXANDRE fez alusão quando

elaborou  o  Projeto  Básico  e  cuja  observância  é  obrigatória  para  obras  e  serviços

custeados com recursos federais, os preços são definidos com base em composições

unitárias, que  relacionam a descrição, a codificação e a quantificação de cada insumo

e/ou de composições auxiliares empregados na execução de uma unidade de serviço. Já

o  ORSE é  um sistema semelhante,  só que  mantido  pelo  Departamento  Estadual  de

Habitação e Obras Públicas do Estado de Sergipe.

 Cada  serviço  constante  no  SINAPI/ORSE  tem  seu  preço  médio

estipulado  com  base  em  todos  os  insumos  necessários  para  realizá-los,  incluindo

matéria-prima, equipamentos e mão-de-obra. Tomem-se dois exemplos com o propósito

de tornar mais claro o que ora se afirma. 

O primeiro exemplo vamos encontrar no serviço Divisória com Bloco em

Gesso  (ORSE – 00179),  contabilizado na 3ª medição do contrato que resultou  da TP

01/2012;  o segundo, no  Telhamento com telha de fibrocimento ondulada,  espessura

6mm,  incluso  juntas  de  vedação  e  acessórios  de  fixação  (SINAPI

-074088/001)”,contabilizado na quarta medição. Consultando-se o ORSE e o SINAPI

referentes ao mês de outubro de 2011, em que ocorreu a estimação dos preços pelo

requerido JÚLIO ALEXANDRE, pode-se facilmente constatar que os insumos já são

incluídos na composição dos preços destes serviços:
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Imagem – Consulta ORSE da composição do serviço Divisória com Bloco de Gesso (ORSE -00179)
referente a outubro/2011 

Fonte: Consulta realizada no sítio http://187.17.2.135/orse/insumosargumento.asp, em 28/04/2016.

 

Imagem – Recorte da tabela SINAPI referente a outubro/2011 com a composição do serviço
contratado

Fonte: Consulta realizada no sítio http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_639, 
em 29/10/2015.

 Vê-se que a  composição dos preços de referência consultados na tabela

SINAPI e no ORSE, referentes ao mês de outubro de 2011, expõe claramente a inclusão

de todos os seus insumos.

 Como não poderia ser diferente, o próprio edital da Tomada de Preço nº

001/2012,  em seu item 5.8,  alínea “e”,  determinou que a  proposta  apresentada pela

empresa licitante incluísse (Cf. fl. 88): 

“Declaração expressa de que os preços ofertados englobam todos os
tributos, encargos sociais, frete, seguro e  quaisquer outras despesas
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diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação.”. (original sem grifo)

A  empresa  M.A.  Pires  Ferreira  Engenharia,  ora  requerida,  fez  a

declaração  exigida pelo edital em sua proposta de preço (Cf fl. 190):  

“Declaro  de  que  nos  preços  propostos  estão  incluídas  todas  as
despesas  diretas,  indiretas  e  qualquer  outra  necessária  à  total  e
perfeita  execução  das  obras  e  serviços  objeto  desta  licitação,
constituindo-se,  portanto,  na  única  remuneração  devida  pela
Prefeitura,  salvo  se  decorrente  de  projeto,  obra  ou  serviço  não
incluído neste edital.” (original sem grifo)

A despeito da composição dos preços do SINAP/ORSE, da determinação

do edtial e da declaração da empresa requerida,  a CGU constatou, analisando o 3º e o

4º boletins de medição, que foram incluídas despesas com mão-de-obra e insumos na

execução  de  serviços  distribuídos  por  diversas  unidades  escolares,  totalizando  os

quantitativos e valores descritos na tabela abaixo:

Tabela –Pagamento indevidos nos Processos nº  904033/12 (3ª Medição) e 1005023/12 (4ª Medição)

Item Descrição
Valor

Unitário-
R$

3º Boletim de Medição 4º Boletim de Medição

Quantidade
Valor –

R$
Quantidade

Valor –
R$

10.01 Mestre de Obra SINAPI (4069) 15,56 1540 23.962,40 440 6.846,40
10.02 Almoxarife (SINAPI 253) 12,43 1540 19.142,40 440 5.469,20
10.03 Auxiliar Técnico (SINAPI 525) 20,30 1540 31.262,00 440 8.932,00

10.04
Veiculo Comercial Leve – Cap. De 
Carga Ate 100 Kg (SINAPI 1160)

10,19 1232 12.554,08 352 3.586,88

10.19
Depósito de Canteiro de Obras 
(SINAPI – 73803/001

164,26 13 2.135,38 6 985,56

Total por Boletim de Medição – R$ 89.056,26 25.820,04
Fonte: Elaborado pela CGU, a partir dos Processos nº 904033/12 e 1005023/12.

As seguintes planilhas exemplificam a inclusão dos insumos:

Imagem – Exemplos de Planilhas de Serviços Executados nos processos de pagamento
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Planilhas de Serviços Executados Escola Municipal
Edival Lemos

Processo nº 904033/12 - folha 24

Planilhas de Serviços Executados Escola Municipal
José Bispo da Silva

Processo 1005023/12 – folha 14

Por  consistirem  em  insumos  relativos  à  execução  de  serviços  cujos

preços pactuados no momento da contratação já incluíam todas as despesas diretas e

indiretas  relativas  à  sua  efetivação,  revelou-se  inteiramente  descabida  a  cobrança

autônoma dos itens descritos na tabela acima reproduzida, gerando um prejuízo de R$

114.876,10.

Além  do  superfaturamento  quantitativo, há  duas  constatações  que

sugerem  também  a  ocorrência  de  superfaturamento  qualitativo.  A primeira  delas

respeita ao fato de o Primeiro Termo aditivo ao contrato haver determinado – inclusive

irregularmente, pois destacou os insumos dos serviços a cuja realização se destinavam

–  que  os  itens  10.01  a  10.04  da  tabela  acima  deveriam  ser  aplicados  na  Escola

Municipal Adelina de Carvalho Melo (Cf. fl. 121 do IC).

Porém, de acordo com as Planilhas de Serviços Executados referentes a

cada  unidade  escolar,  constantes  nos  processos  de  pagamento  nº  904033/12  (3ª

Medição) e 1005023/12 (4ª  Medição),  os valores pagos consistem no somatório das

medições relativas a tais itens, supostamente prestados em diversas unidades escolares,
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e não apenas na Escola Municipal Adelina de Carvalho Melo. É o que se pode constatar

inclusive nas planilhas acima reproduzidas, que aludem às escolas Edival Lemos e José

Bispo da Silva. 

Finalmente, cumpre enfatizar que, embora se tenha incluído a prestação

de serviços  de mão de obra  de  almoxarife  (item 10.02)  e  de auxiliar  técnico  (item

10.03), a CGU constatou, em consulta às informações da Relação Anual de Informações

Sociais – RAIS apresentada pela empresa M.A. Pires Ferreira Engenharia – EPP no

exercício de 2012,  que não havia sequer profissionais ocupando as citadas funções, no

quadro de funcionários da empresa, de modo que ela não teria condições de fornecer os

serviços  em questão  (Cf.  fl.  122 do IC).  Este  o quadro  de funcionários  da  referida

empresa em 2012:

Quadro – Funcionários da empresa M.A. Pires Ferreira Engenharia – EPP no exercício 2012

CPF
Data de

Admissão
Código brasileiro de ocupação - CBO

035.299.624-22 01/09/11 1422-05 (coordenador de RH)

032.637.084-65 23/05/11 4110-05 (escriturário)

318.157.744-87 23/05/11 7102-05 (mestre de obras)

576.659.584-00 02/05/12 7152- 10 (pedreiro)

031.742.004-66 14/02/11 7152- 10 (pedreiro)

013.367.594-70 14/02/11 7152- 10 (pedreiro)

078.469.884-84 14/02/11 7152- 10 (pedreiro)

063.160.074-42 13/07/11 7152- 10 (pedreiro)

278.000.018-06 01/06/11 7170-20 (ajudante de obras)

067.373.594-00 01/02/12 7170-20 (ajudante de obras)

078.433.854-01 02/05/12 7170-20 (ajudante de obras)

074.857.494-80 01/03/12 7170-20 (ajudante de obras)

046.245.934-99 02/05/12 7170-20 (ajudante de obras)

814.755.514-87 01/02/12 7170-20 (ajudante de obras)

014.761.254-30 01/02/12 7170-20 (ajudante de obras)

077.476.744-81 01/02/12 7170-20 (ajudante de obras)

105.649.334-81 02/05/12 7170-20 (ajudante de obras)

700.251.424-53 14/02/11 7170-20 (ajudante de obras)

032.974.644-88 14/02/11 7170-20 (ajudante de obras)
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094.488.994-83 01/02/12 7170-20 (ajudante de obras)

062.642.674-06 1022012 7170-20 (ajudante de obras)

Fonte: Elaborado pela CGU, a partir de informações da RAIS da referida
empresa.

A CGU foi além das informações contidas na RAIS. Realizando consulta

à base de dados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e

Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao exercício de 2012, também pôde

confirmar que a empresa não contava com almoxarife (item 10.02) e auxiliar técnico

(item 10.03) em seus quadros (Cf. fl. 122 verso do IC). 

A  despeito  das  irregularidades  acima  referidas,  verificou-se,  nos

Processos de Pagamento nº 904033/12 (3ª Medição) e nº 1005023/12 (4ª Medição), que

a  cobrança  feita  pela  empresa  contratada  se viu  aprovada.  No primeiro  processo,  a

aprovação se deu pelo requerido JÚLIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA, definido

como  gestor  contratual  (Cláusula  8.1.  do  contrato);  no  segundo  processo,  pelo

requerido EDNILSON DOS SANTOS (também egresso da FP CONSTRUÇÕES). 

/Fato##

4.4. Realização de pagamentos por quantitativo superior aos serviços efetivamente
prestados.

Baseando-se no critério de materialidade, a CGU procedeu a uma análise

detalhada no Boletim de Medição nº 003 (Processo nº 904033/12), avaliando os serviços

executados por unidade escolar. O objetivo era definir aquela unidade que serviria de

amostra, a fim de avaliar a correspondência entre o quantitativo medido/pago e o que se

viu efetivamente executado (Cf. fl. 123 do IC). 

Considerando que já haviam decorrido mais de 2 anos da execução das

obras da TP 001/2012, aquele órgão de controle deu ênfase a serviços que permitiriam

uma aferição segura, vale dizer, que não fosse prejudicada com o transcurso do tempo.

Os itens escolhidos  foram os seguintes: 4.09 “portão de ferro”; 6.08 “piso/cimentado

liso”; e 6.10 “piso cimentado liso desempenado”.

A partir da escolha dos itens, chegou-se a eleição da unidade escolar: a

Escola Municipal Eleuza Galvão Rodas. Essa escola foi escolhida, porque nela foram
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executados  os  maiores  percentuais  daqueles  mesmos  serviços,   conforme  consta  na

planilha de fl. 27 do Processo nº 904033/12,  sintetizada no quadro seguinte: 

Quadro – Percentual de Serviços realizados na Escola Eleuza Galvão em relação ao medido no período

Serviços Unidade
Quantidade
medida no

período

Quantidade Medida na
Escola Eleuza Galvão

Rodas
Percentual

1.02 Demolição de piso de alta resistência m2 704,00 640,00 91%

4.09 Portão de ferro em chapa plana 14” m2 54,35 17,45 32%
6.08 piso/cimentado liso (queimado) traço 1:4
(cimento  e  areia),  espessura  1,5  cm,  preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante

m2 676,00 640,00 95%

6.10 piso cimentado liso desempenado,  traço
1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm preparo
manual

m2 621,21 516,49 83%

Fonte: Elaborado pela CGU, com informações do Processo nº 904033/12. 

 A equipe de fiscalização da CGU realizou visita àquela unidade escolar

em 17/12/2014. Durante a inspeção, foi  informada pelo Sr.  Nilvânio Santos Gomes,

funcionário da escola que acompanhou a execução da reforma, de que o serviço de piso

cimentado liso queimado (item 6.08) se viu realizado em apenas cinco salas, cada uma

com  área  de  aproximadamente  45  m2,  o  que  pôde  ser  constatado  pela  equipe  de

fiscalização. De acordo com a medição realizada por essa equipe, o serviço foi realizado

em apenas 229,31 m2,quantitativo bastante inferior ao medido e pago pela administração

municipal :640 m2), , conforme indicado no quadro acima (Cf. fl. 123  verso  e 124 do

IC). 

A  CGU  retornou  à  escola  em  28/05/2016,  com  o  propósito  de

complementar  os  registros  fotográficos  realizados  na  primeira  oportunidade,

constatando que,  mesmo naquela data,  o serviço ainda não havia sido executado no

quantitativo medido  e pago à empresa demandada. Passa-se a reproduzir,  a título de

ilustração, algumas fotos tiradas em 17/12/2014 e sobretudo em  28/05/2016:
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Imagens – Exemplo de medição de uma das salas de aula

Largura aproximada da sala 7,9m

Cumprimento aproximado da sala 5,8m

Fonte: Registros fotográficos realizados pela CGU, em 28/05/2016.

Constatando a inexecução parcial do item de que se cuida,  a CGU pôde

concluir que também os serviços de demolição de piso de alta resistência (item 1.02) e

de regularização e compactação de terreno com soquete (item 1.07) foram realizados

sobre apenas  229,31 m2,  já  que,  conforme indicado pela  medição do município,  tal

serviço teria sido executado sobre a área a receber o piso cimentado liso queimado (item

6.08).

Já no que concerne ao serviço de piso cimentado liso desempenado (item

6.10),  o mesmo funcionário referido,  Sr.  Nilvânio Santos Gomes, informou que não

tinha  sido  aplicado  como deveria  ter  sido,  uma vez  que  o  piso  já  existia,  restando

implantada uma "gorda" de cimento sobre a  qual  passou-se um rodo, não havendo,

portanto, a implantação do piso de espessura de 2,00 cm, correspondente ao contratado.

Vale conferir as declarações prestadas pelo Sr. Nilvânio Santos Gomes, reproduzindo-se
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a imagem do termo por ele subscrito:

O  Sr.  Nilvânio  apontou  as  áreas  em  que  o  serviço  deveria  ter  sido

executado, locais onde existem corredores na escola, conforme imagens abaixo:
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Imagens – Corredores existentes na Escola Municipal Eleuza Galvão

Em frente à Secretaria
Inclinado

Após corredor inclinado, ao lado da quadra Corredor descoberto, do outro lado do campo

Fonte: Registros fotográficos realizados pela CGU, em 28/05/2016.

A área medida pela CGU correspondeu 158,80 m2, ,,  bem inferior ao total

de  516,49 m2,,   medido  e  pago  pelo  Município  de  Marechal  Deodoro.  Corrobora  a

impossibilidade  de  medição  e  pagamento  do  serviço  do  item 6.10  no  montante  de
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516,49 m2 o fato de a área de todos os corredores internos da escola somar 197,79 m2,

conforme tabela a seguir.
Tabela – Área total dos corredores internos da Escola Municipal Eleuza Galvão Rodas

Descrição do corredor Comprimento Largura Área m2
Em frente à Secretaria 12,33 1,25 15,41
Inclinado 40,60 1,72 69,83
Após corredor inclinado, ao lado da quadra 42,10 1,50 63,15
Corredor descoberto, do outro lado do campo 25,20 1,96 49,39

TOTAL 197,79
Fonte: Elaborado pela CGU, de acordo com as medições realizadas in loco, no dia 28 de abril de 2016.

Também foi realizada a medição do portão de ferro (item 4.09) existente

na unidade escolar, imagens abaixo, cuja metragem revelou uma área de 8,77 m2. 

Imagem – Portão de ferro da Escola Municipal Eleuza Galvão Rodas

Portão completo
Altura Aproximada do portão 2,74

Fonte: Registros fotográficos realizados pela CGU, em 17/12/2014 e 28/05/2016.

A comparação entre os quantitativos medidos pela Prefeitura de Marechal

Deodoro e os aferidos pela equipe da CGU apontou, portanto, diferenças que, quando

somadas,  resultaram num prejuízo de R$ 22.381,48, por  pagamento de serviços  em

quantitativo superior aos executados pela empresa contratada. As diferenças encontram-

se sintetizadas na tabela abaixo:

Tabela – Prejuízo decorrente do pagamento por serviços superiores aos executados no 3º Boletim de
Medição (Processo nº 904033/12) da TP nº 01/2012

Serviços Und
Qtd.
Paga

Qtd.
Medida

CGU
Diferença

Valor
Unitário

do
Serviço

Valor Pago
a Maior
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1.02 Demolição de piso de alta resistência m2 640,00 229,31 410,69 9,68 3975,48
1.07 Regularização e compactação de 
terreno com soquete

m2 640,00 229,31 410,69 0,27 932,27

4.09 Portão de ferro em chapa plana 14” m2 17,45 8,77 8,68 175,00 1519
6.08 piso/cimentado liso (queimado) traço 
1:4 (cimento e areia), espessura 1,5 cm, 
preparo manual, incluso aditivo 
impermeabilizante

m2 640,00 229,31 410,69 19,20 7885,25

6.10 piso cimentado liso desempenado, 
traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 
cm preparo manual

m2 516,49 158,80 357,69 22,56 8069,49

Prejuízo Total 22.381,48
Fonte: Elaborado pela CGU, com informações do Processo nº 904033/12 e dados das medições 
realizadas in loco. 

Vale enfatizar que a avaliação da CGU, feita por amostragem, limitou-se

a uma única escola e considerou apenas alguns itens, que poderiam ser aferidos naquela

oportunidade,  encontrando, mesmo com essas limitações, diferenças entre o que foi

medido e o que se viu efetivamente executado em todos os itens aferidos.

 

4.5 Responsabilidade e enquadramento na Lei 8429/1992

 Como  se  viu,  foram  constatados  superfaturamentos  quantitativos  e

qualitativos na Tomada de Preços 01/2012., além de outras irregularidades descritas no

relatório da CGU. 

Note-se  que  uma  ilicitude  de  intensa  gravidade,  o  pagamento  por

serviços não executados, foi constatada em análise realizada apenas por amostragem.

Escolheu-se uma única escola, a unidade escolar Eleuza Galvão Rodas,  e  analisou-se

somente itens cuja aferição não se veria prejudicada pela ação do tempo. Mesmo assim,

a CGU constatou as diferenças registradas no tópico 4.4

As irregularidades acima referidas atraíram a incidência do artigo 10,

incisos   V  (superfaturamento  quantitativo)  e  XII  (superfaturamento  qualitativo  e

enriquecimento ilícito do terceiro),  da Lei 8429/1992, além de haverem importado em

ofensa ao artigo 11 do mesmo diploma legal, especialmente aos deveres de honestidade

e lealdade às instituições.

 Pelos atos de improbidade administrativa, devem ser responsabilizados

os  gestores  de  Marechal  Deodoro  que  concorreram para  os  superfaturamentos  que
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favoreceram a empresa M.A PIRES FERREIRA. Referimo-nos ao Prefeito Municipal,

o  Sr.  CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA e  à  Secretária  Municipal  de

Educação, a Srª  FLÁVIA CÉLIA DOS SANTOS SOUZA.

Principal mandatário de Marechal Deodoro, CRISTIANO MATHEUS,

que,  como se  infere  das  declarações  do  requerido  EDNILSON DOS SANTOS em

depoimento mencionado no tópico 2.2, tinha pleno controle sobre os empreendimentos

realizados no município, subscreveu, sem uma justificativa técnica para isso, o termo

aditivo que se mostrou ruinoso ao erário (por incluir insumos já inseridos nos custos

unitários  dos  serviços),  ignorou  a  discrepância  entre  o  BDI  e  as  notas  fiscais

apresentadas (constatável primo ictu oculi),  assinou as notas de empenho e autorizou

os pagamentos superfaturados à empresa M.A PIRES FERREIRA. Por outro lado, tinha

–  ou  deveria  ter–   conhecimento  da  ocorrência  de  pagamentos  por  serviços  não

executados, o que se constatou na Escola  Eleuza Galvão Rodas, em análise realizada

por amostragem.

Quanto  ao  aditamento  para  incluir insumos  já  inseridos  nos  custos

unitários dos serviços contratados, recorde-se que itens relacionados à mão de obra –

Almoxarife  e   Auxiliar  técnico  –  sequer  integravam a  RAIS  da  empresa  MARCO

ENGENHARIA no exercício de 2012, de modo que essa empresa não teria condições

de fornecer os serviços desses profissionais naquele ano.

Recorde-se,  outrossim,  que,  embora  o  Primeiro  Termo  aditivo  ao

contrato  houvesse  determinado  que  os  insumos  deveriam  ser  aplicados  na  Escola

Municipal Adelina de Carvalho Melo,  as Planilhas de Serviços Executados  (processos

de pagamento nºs 904033/12 e 1005023/12) declararam que esses tais itens teriam se

destinado a várias unidades escolares,  e não apenas à Escola Municipal Adelina de

Carvalho Melo, a sugerir a ocorrência do superfturamento qualitativo, também por essa

razão.  

Além do Prefeito  CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA,  a

Secretária Municipal de Educação  FLÁVIA CÉLIA DOS SANTOS SOUZA também

exercia o controle dos fatos que resultaram nas irregularidades em causa. Na qualidade

de titular da Pasta interessada nas obras em referência, FLÁVIA CÉLIA conduziu os
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processos de pagamento, assinando as respectivas ordens juntamente com CRISTIANO

MATHEUS.  FLÁVIA CÉLIA também tinha – ou deveria  ter – ciência da ocorrência

de pagamentos por serviços não executados.

Devem  ser  responsabilizados,  outrossim,  os  engenheiros  JÚLIO

ALEXANDRE  SOARES  DE  SOUZA  e  EDNILSON  DOS  SANTOS.  JÚLIO

ALEXANDRE  era  o  fiscal  do  contrato  e,  nessa  condição,  atestou  as  medições

realizadas  pela  empresa  MARCO ENGENHARIA,  com a  exceção  da  4ª  medição,

atestada pelo requerido EDNILSON DOS SANTOS.

Note-se que, na qualidade de engenheiros civis, conhecedores do sistema

de precificação adotado na contratação de serviços de engenharia por órgãos públicos –

principalmente o requerido JÚLIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA, que elaborou

o Projeto Básico, fazendo expressa referência a esse sistema – não poderiam deixar de

saber da impossibilidade de pagar, separadamente, os insumos que já são inseridos nos

custos unitários dos serviços contratados.

Não se justifica, por outro lado, que tenham simplesmente ignorado a

discrepância entre as notas fiscais referentes ao Município de São Miguel dos Campos

e  a  alíquota  apontada  na  composição  do  BDI  apresentado  pela  empresa  MARCO

ENGENHARIA (alusiva ao Município de Marechal Deodoro).

Os  dois  requeridos  foram,  por  fim,  diretamente  responsáveis  pela

ocorrência de pagamentos por serviços não executados, já que atestaram as medições

que contemplaram a Escola Municipal Eleuza Galvão Rodas. 

Também devem responder pelos atos de improbidade administrativa a

empresa M.A PIRES FERREIRA e seu representante legal, o Sr. MARCOS ANDRÉ

PIRES FERREIRA, uma vez que enriqueceram ilicitamente com os superfaturamentos

constatados pela CGU.

  Além de responderem pelas sanções da Lei 8429/1992, os requeridos

hão de reparar o dano causado, dano esse que, para os fins da medida cautelar adiante

requerida, deve corresponder à soma dos valores dos superfaturamentos que a CGU

logrou apurar com os elementos de que dispunha, valores esses apresentados nos  itens

4.2, 4.3 e 4.4, a saber: R$ 23.201,09 + R$ 114.876,10  + 22.381,48  =  R$160.458,92.
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5. OS REQUERIMENTOS CAUTELARES

5.1 Da cautelar de afastamento do cargo público
O afastamento temporário do Sr. CRISTIANO MATHEUS do cargo de

Prefeito de Marechal Deodoro é medida que se impõe, sob pena de se ter um prejuízo

sensível  à instrução processual,  uma vez que o requerido já manifestou o ânimo de

dificultar  a  produção  da  prova  que  lhe  é  desfavorável,  com  a  realização  de  atos

concretos neste sentido.

Com  efeito,  há  indicativos  seguros  de  que  o  atual  gestor  cooptou

Vereadores,  sonegou  documentos  e  informações  e  intimidou  possíveis  testemunhas,

manifestando a disposição de realizar o que estiver ao seu alcance para ocultar os atos

ilícitos em que haja incorrido.  

Tais indicativos não se vinculam apenas à execução das obras públicas

referidas na presente demanda.  A vinculação não se mostra necessária, todavia, porque

o que se pretende demonstrar é a inclinação do requerido para se valer de expedientes os

mais diversos com a finalidade de prejudicar a obtenção dos elementos probatórios que

lhe sejam desfavoráveis, utilizando-se do poder de influência e intimidação que o cargo

de Prefeito Municipal lhe confere.

Para demonstrar semelhante disposição, é perfeitamente possível recorrer

a outros contextos e até a investigações conduzidas pelo Ministério Público Estadual. O

importante é deixar claro que o requerido muito provavelmente se valerá de seu cargo –

porque já o fez outras vezes –  para interferir na instrução processual, o que poderá

fazer, por  exemplo, aliciando ou intimidando possíveis testemunhas. 

Com  essas  considerações  preliminares,  pode-se  passar  a  descrever

algumas situações concretas que evidenciam o risco à instrução processual e justificam,

por conseguinte, a incidência do artigo 20, parágrafo único, da Lei 8429/92.

Na  demanda  que  versou  sobre  a  prestação  do  serviço  de  transporte

escolar,  restou demonstrado o aliciamento do Vereador  JUSCELINO VICENTE DA
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SILVA,  também  réu  naquela  demanda,  que  presidia  uma  Comissão  Especial  de

Investigação  (CEI)  instaurada,  no  ano  de  2015,  em  face  do  Prefeito  de  Marechal

Deodoro. 

 No mesmo período em que estava em curso a CEI, quatro ônibus da

família de JUSCELINO passaram a ser utilizados na prestação do serviço de transporte

escolar,  embora  houvesse  uma  empresa  formalmente  contratada  para  prestar  esse

serviço, o que foi afirmado nos depoimentos de dois motoristas da própria Prefeitura

(fls.132/134  do  IC),  havendo  sido  confirmado  pelos  servidores  da  Procuraria  da

República em Alagoas que subscreveram o Relatório de Missão 05/2016 (fls. 135/187

do IC). 

 Com a utilização dos veículos (e a consequente remuneração destinada a

JUSCELINO  e  a  seus  familiares),  os  trabalhos  da  comissão  presidida  por  aquele

Vereador  se  viram descontinuados,  o  que  foi  assegurado  por  um dos  membros  da

própria CEI, o Vereador  Jorge  Affonso Barros de Mello .   

De acordo com o depoimento deste último Vereador, " JUSCELINO veio

a  abandonar  a condução das investigações aproximadamente no mesmo período em

que ônibus de sua família passaram a ser utilizados no transporte escolar  (fl.131 do

IC).

 O Ministério Púbico Federal chegou a solicitar  informações à Câmara

de  Vereadores  de  Marechal  Deodoro sobre os  destinos  da  CEI.  Foram dois  ofícios,

havendo sido constatado o recebimento de ambos (fls. 200/201). A despeito de haver

sido  reiterada  a  solicitação  dirigida  àquele  órgão,  nada  foi  respondido  pelo  seu

presidente,  o  Sr.  Abelardo  Leopoldino,  que  compõe  a  base  aliada  de  CRISTIANO

MATHEUS, o que também foi asserido no depoimento de Jorge Affonso Barros de

Mello.  

A ligação entre CRISTIANO MATHEUS, JUSCELINO e ABELARDO

LEOPOLDINO  já se faria sentir em contextos anteriores, como sugere um vídeo onde

aparece claramente o Sr. Juscelino recebendo soma considerável em dinheiro de duas

pessoas, supostamente no primeiro mandato de CRISTIANO MATHEUS. A gravação

ambiental,  realizada por um dos interlocutores,  teve a sua autenticidade reconhecida
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pela Polícia Federal,  malgrado não hajam os peritos se dedicado à identificação dos

interlocutores  do  senhor  Juscelino,  que  se  empenharam em esconder  seus  próprios

rostos.

O mesmo vídeo chegou a ser inclusive disponibilizado no youtube, com o

fornecimento de informações que sugerem seja o Sr. ABELARDO LEOPOLDINO um

dos  interlocutores  de  JUSCELINO e  que  ABELARDO estaria  agindo  em nome de

CRISTIANO  MATHEUS.  O vídeo,  intitulado  O  Mensalão  de  Cristiano  Matheus,

oferece inclusive uma foto onde o senhor Abelardo se apresentaria com a mesma roupa,

com os mesmos objetos pessoais (relógio, pulseira, caneta, anel e corrente) e com o

mesmo tipo de cavanhaque que aparecem na filmagem.  

O vídeo de que se cuida será apresentado a esse Juízo, na forma do artigo

11, §5º  da Lei nº 11.419/2006 (VÍDEO 01).  Sê-lo-á juntamente com o resultado da

perícia  realizada pela  Superintendência da Polícia  Federal  em Alagoas,  extraída dos

autos do Inquérito Policial nº 089/2012-4, e com as declarações dos Srs. Jorge Affonso

Barros  de  Mello,  Carlos  José  de  Carvalho  Rodas  e  André  Luiz  Barros  da  Silva,

declarações essas que também asseguram tenha sido o Sr. Abelardo Leopoldino um dos

dois interlocutores de Juscelino naquela ocasião.

Além de haver aliciado o Presidente da CEI, CRISTIANO MATHEUS

teria cooptado mais dois Vereadores, com a mesma utilização de veículos destinados à

Prefeitura de Marechal Deodoro (não apenas relacionados ao transporte escolar). Foi o

que  afirmaram os  Senhores  João  Luis  de  Oliveira  e  Rodrigo  de  Oliveira  Antunes,

motoristas da Prefeitura ouvidos pelo Ministério Público Federal:

Que  além  do  Juscelino,  há  dois  outros  vereadores  que  possuem  carros
agregados  à  Prefeitura,  são  eles:  “Nelson  Ned”  e  “Valter  Cabeção”.  Que
Valter Cabeção tem dois caminhões, uma retroescavadeira e um ônibus que faz
transporte escolar. Que Nelson Ned tem dois ônibus que fazem o transporte
escolar, sendo que um deles foi também adquirido da empresa Veleiro.

Para demonstrar o que asseriu até este momento, o Ministério Público

colacionará:   a) cópia  dos  depoimento  dos  Senhores  Jorge  Mello,  Carlos  José  de

Carvalho  Rodas  e   André  Luiz  Barros  da  Silva  (fls.129/131  da  NF);  b) cópia  dos

depoimentos  dos  Senhores  João  Luis  de  Oliveira  e  Rodrigo  de  Oliveira  Antunes
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(motoristas da Prefeitura) (fls. 132/134); c) cópia do Relatório de Missão 05/2016 (fls.

135/187); d) extratos obtidos no sistema do DETRAN, evidenciando que três dos quatro

veículos referidos no Relatório de Missão 05/2016 estão registrados em nome de José

Vicente da Silva e Django Honório da Silva, respectivamente, pai e irmão de Juscelino

(fls.188/190);  e) cópia do documento que evidencia a atuação de JUSCELINO como

presidente da CEI (fl. 191); f) cópias dos ofícios dirigidos ao Presidente da Câmara de

Vereadores de Marechal Deodoro (fls.151/152) e g) cópia do laudo pericial extraído dos

autos do IPL 089/2012-4 (fls. 192/129).   

Sobre  haver  cooptado  Vereadores  de  Marechal  Deodoro,  o  requerido

CRISTIANO  MATHEUS  sonegou  documentos  e  informações  solicitados  pela

Controladoria-Regional da União em Alagoas. Quanto aos documentos solicitados pela

CGU, vale conferir o que destacou esse órgão de controle, na introdução ao Relatório de

Demandas Externas que veicula as constatações desta NF (RDE nº 201413202) (cf.fl.

114 verso do IC):  

Destaca-se  que  em  algumas  questões  relativas  à  execução  do  Programa
Nacional  de  Transporte  Escolar  (PNATE),  tais  como as  irregularidades  na
contratação de motoristas para conduzir a frota própria de veículos envolvidos
no transporte escolar, a não destinação de todos os veículos adquiridos para
execução  do  transporte  escolar  e  o  superfaturamento  na  contratação  de
empresas para prestação deste mesmo serviço, não foi possível aprofundar as
análises,  devido  a  não  prestação,  pelo  município,  de  informações
complementares solicitadas pela CGU. 

Dentre  outras,  impactaram  significativamente  os  trabalhos,  a  ausência  de
informações sobre os processos de contratação e de pagamento dos citados
motoristas (itens 1.1.b e 1.1.c da SF EDUC nº 05/2014, de 12/12/2014), assim
como a não apresentação dos processos de aquisição dos veículos próprios do
município, disponíveis para utilização no transporte escolar (itens 1 a 4 da SF
EDUC  nº  13/2015,  de  27/02/2015).  Da  mesma  forma,  a  precariedade  das
informações  sobre  o  uso  de  combustível  dos  veículos  contratados  para  o
serviço de transporte escolar (itens 1.5, 1.6 e 2.4 da SF EDUC nº 03/2014, de
04/12/2014), sobre o que foram encaminhadas à CGU apenas algumas tabelas,
limitadas aos exercícios 2011 e 2012, dificultou uma abordagem mais ampla no
cômputo do sobrepreço de tais serviços, já que o abastecimento consistia em
um gasto adicional do município, nos termos da contratação realizada.

Além desses, documentos referentes à comprovação de retenção e recolhimento
de FGTS, INSS e ISS, por parte da empresa M.A. Pires Ferreira Engenharia –
EPP, em razão dos pagamentos a ela realizados pela Prefeitura de Marechal
Deodoro/AL no âmbito do contrato TP nº 001/2012, solicitados  por meio da
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Solicitação de Fiscalização nº 008/2015, de 14/01/2015, especificamente nos
itens 1.2.1 e 1.2.2, também não foram apresentados pelo município.

Mesmo o Ministério Público Federal encontrou resistência na obtenção

de informações e documentos requisitados ao Município de Marechal Deodoro. Foi o

que se verificou com a solicitação de esclarecimentos quanto à prestação do serviço de

transporte  escolar  no  início  do  mandato  do  Prefeito  CRISTIANO  MATHEUS.  Os

esclarecimentos  e  a  respectiva  documentação  somente  foram encaminhados  após  a

expedição de três ofícios (Ofício nº 056/2016- GAB/3º Ofício,  Ofício nº 071/2016-

GAB/3º Ofício e Ofício nº 126/2016- GAB/3º Ofício),  com a advertência a respeito do

crime previsto no artigo 10 da Lei  nº 7.347/85 (Cf. fl. 128 do IC).

Mais  dificuldade teve,  no entanto,  o  Ministério  Público do Estado de

Alagoas. O  Parquet Estadual chegou inclusive a ingressar com uma Ação de Busca e

Apreensão na 17ª Vara da Justiça Estadual, havendo sido deferida essa medida cautelar

por aquele Juízo (Cf. fls. 206/207: são as duas primeiras folhas da denúncia formulada

na  Ação  Penal  nº  0802712-11.2014.8.02.0000,  que  se  referem à  Ação  de  Busca  e

Apreensão). 

Um dos resultados da citada medida cautelar foi a descoberta de várias

pagamentos à empresa L. Carvalho da Silva Produções -ME, realizados no período de

2009 a 2013. Essa empresa teria sido contratada diretamente (por inexigibilidade de

licitação), em várias ocasiões durante aquele período, sempre para realizar a produção

de eventos, com a contratação de músicos e a locação de equipamentos.  

Em declarações prestadas ao Ministério Público Estadual, o representante

da referida empresa afirmou que jamais prestara qualquer serviço a Marechal Deodoro

durante  o  período  citado  (Cf.  fls.202/203  do  IC). Suas  declarações  ensejaram  a

propositura da Ação Penal nº 0802712-11.2014.8.02.0000, em tramitação no Tribunal de

Justiça do Estado de Alagoas,  mercê da prerrogativa de foro de que goza o senhor

CRISTIANO MATHEUS.

Como  alguns  dos  pagamentos  realizados  a  L.  Carvalho  da  Silva

Produções -ME envolviam recursos de convênios firmados com a União, o Ministério

Público  Federal  colheu  o  depoimento  de  seu  representante,  o  Sr.  Jackson Henrique
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Burgos Gomes. Este último desmentiu, todavia, o que afirmou ao Ministério Público  do

Estado de Alagoas  (Cf. fls.204/205 do IC).    

O desmentido não deixa de causar espécie, porque o depoimento prestado

pelo senhor Jackson Henrique ao Ministério Público Estadual não poderia ter sido mais

categórico,  como  esse  Juízo  poderá  constatar  examinando  a  cópia  do  Termo  de

Declarações de  fls.202/203. Além da surpresa e estranhamento decorrentes da postura

desse  senhor,  merece  atenção  a  parte  final  das  declarações  por  ele  prestadas  ao

Ministério  Público  Federal:  QUE em  razão  do  depoimento  do  Ministério  Público

Estadual correu risco de vida (fl.  205).   

A preocupação  do  Sr. Jackson  Henrique  Burgos  Gomes  com  a  sua

incolumidade física sugere - parece evidente- um sentimento de intimidação que esse

senhor manteria em relação ao requerido CRISTIANO MATHEUS. 

Outra situação de possível intimidação pode ser constatada em um vídeo

que também está disponível no youtube e foi apresentado ao Ministério Público Federal

por um dos representantes (VÍDEO 02). Trata-se do depoimento do Sr. José Petrúcio,

conhecido como "Linguinha". Nesse vídeo, o Sr. José Petrúcio, que teria crescido com o

atual Prefeito de Marechal Deodoro e foi funcionário da Prefeitura daquele município,

se  diz  ameaçado por  CRISTIANO MATHEUS:  "...  se  caso  amanhã eu  amanhecer

morto,  sem dúvida nenhuma foi  o CRISTIANO MATHEUS".   Foi com essa incisiva

afirmação que o Sr. José Petrúcio encerrou o seu depoimento.  

O  Sr.  José  Petrúcio  veio  a  ser  vítima  de  homicídio  depois  de  haver

prestado o referido depoimento, o que se pôde aferir em notícias veiculadas na internet.

Não se  pode evidentemente  afirmar  -  seria  temerário  e  até  leviano  fazê-lo  -  que  o

demandado CRISTIANO MATHEUS teve alguma participação nesse crime. Mas o que

se pode afirmar,  com base unicamente no depoimento em questão,  é que o Sr. José

Petrúcio se sentia ameaçado ou intimidado pelo requerido, possivelmente em razão de

informações de que dispunha.   

Os fatos  narrados  neste  tópico,  aliados  às  ilicitudes  apontadas  ao

longo da petição inicial desta demanda - e também das outras duas ações propostas

na mesma oportunidade - evidenciam que o Sr. CRISTIANO MATHEUS muito
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provavelmente se  valerá  de  seu  cargo em prejuízo  da instrução,  o  que já  vem

fazendo  inclusive  por  meio  de  condutas  direcionadas  a  encobrir  elementos  de

convicção que poderiam interessar a investigações desenvolvidas pelos Ministérios

Públicos Federal e Estadual, alguns de cujos exemplos foram acima relatados.

Cabe ressaltar que, para o afastamento do cargo, autorizado pelo art. 20,

parágrafo único da Lei de Improbidade, não é sequer necessária a realização concreta de

atos  que  prejudiquem  as  investigações  ou  a  instrução  processual,  bastando  que  a

quantidade e a complexidade dos atos ímprobos sugiram que o agente público se valerá

de  seu  cargo  em  prejuízo  da  instrução  que  se  pretende  realizar.  É,  neste  sentido,

elucidativo o escólio de Fábio Medina Osório4:

Não  se  mostra  imprescindível  que  o  agente  público  tenha,  concretamente,
ameaçado testemunhas ou alterado documentos, mas basta que, pela quantidade
de fatos, pela complexidade da demanda, pela notória necessidade de dilação
probante, se faça necessário, em tese, o afastamento, compulsório e liminar do
agente  público  do  exercício  do  cargo,  sem  prejuízo  de  seus  vencimentos,
enquanto  persistir  a  importância  da  coleta  de  elementos  informativos  ao
processo.

Ora,  se  não  é  necessária,  para  o  cabimento  da  medida  em  causa,  a

realização  de  atos  concretos  que  evidenciem a  disposição  de  encobrir  informações

relevantes  para  a  instrução,  o  que  dizer  de  situações  em  que  esses  mesmos  atos

concretos estejam presentes e se revelem das mais variadas formas.  O que dizer da

cooptação  de  Vereadores,  do  aliciamento  do  Relator  da  CEI,  da  ocultação  e

sonegação de documentos (que ensejou inclusive a propositura de uma Ação de

Busca e  Apreensão pelo  MPE),  da intimidação de  pessoas  e  das  mais  variadas

fraudes patrocinadas pela administração do Sr. CRISTIANO MATHEUS.  

Merece destaque o posicionamento da jurisprudência pátria no sentido de

que a possibilidade de afastamento liminar abrange os titulares de mandado eletivo.

Nesse sentido, colaciona-se excerto do STJ:  

 PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  AFASTAMENTO  CAUTELAR  DE  PREFEITO.
RECURSO  ESPECIAL.  EFEITO  SUSPENSIVO.  IMPOSSIBILIDADE.

4  FÁBIO MEDINA OSÓRIO, Improbidade Administrativa. Observações sobre a Lei 8.429/92. Editora 
Síntese, 1998
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AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DEFERIMENTO
DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. A probabilidade
de êxito do recurso especial deve ser verificada na medida cautelar, ainda que
de modo superficial. Assim, não comprovada de plano a fumaça do bom direito
apta  a  viabilizar  o  deferimento  da  medida  de  urgência  é  de  rigor  o  seu
indeferimento.  2.  O  art.  20,  parágrafo  único,  da  Lei  n.  8.429  /92  (Lei  de
Improbidade  Administrativa)  estabelece  que  "A  autoridade  judicial  ou
administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público
do  exercício  do  cargo,  emprego  ou  função,  sem  prejuízo  da  remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual". 3. Na hipótese, as
instâncias ordinárias constataram a concreta interferência na prova, qual seja, a
não prestação de informações e documentos aos Órgãos de controle (Câmara de
Vereadores e Tribunal de Contas Estadual e da União), o que representa risco
efetivo  à  instrução  processual.  Demais  disso,  não  desarrazoado  ou
desproporcional  o  afastamento     do cargo pelo prazo  de 180 (cento e  oitenta)
dias,  pois  seria,  no  caso  concreto,  o  tempo  necessário  para  se  verificar  "a
materialidade  dos  atos  de  improbidade  administrativa".  Agravo  regimental
improvido. (AgRg na MC   192  g  14 PE   2012/0077724-4 (STJ), Data de publicação:
29/06/2012:

Vê-se que, na situação examinada pelo STJ e no caso de que se cuida,

verificou-se a não prestação de informações e documentos aos órgãos de controle.  No

caso que ora nos ocupa, as investigações empreendidas revelaram ainda  a  cooptação de

Vereadores, a intimidação de pessoas e a sonegação de documentos e informações.

Revelaram, outrossim, a adoção de inúmeros subterfúgios direcionados a

forjar  e  dotar  de  aparente  legalidade  atos  evidentemente  irregulares  e  lesivos  ao

patrimônio público, o que se verificou nas várias constatações relatadas nesta demanda

(e também nas outras duas ações oferecidas pelo MPF). 

Diante das fraudes descritas na presente demanda, não há dúvida de que a

permanência do Prefeito no cargo implicará em risco efetivo à instrução processual.

Sim, porque é razoável supor que aquele que procura afastar antecipadamente, com os

ardis acima referidos, a visualização das ilicitudes cometidas, certamente intentará, ao

ser processado, promover a ocultação de todos os indícios e provas dos atos ilícios pelos

quais esteja sendo processado.

 Não é difícil antever, portanto, que o demandado, sobre quem recai a

imputação  de  diversos  atos  ímprobos  e  a  adoção  de  subterfúgios  para  ocultá-los,

certamente ocultará os indícios e provas que possam lhe ser desfavoráveis. 
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Objetivando  assegurar  a  instrução  probatória  e  também  impedir  a

realização de novos atos  de improbidade administrativa,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL requer  o  afastamento  temporário  do  Sr.  CRISTIANO  MATHEUS  DA

SILVA E SOUSA do cargo de Prefeito do Município de Marechal Deodoro, nos termos

do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92.

5.2 Da cautelar de bloqueio de bens

Considerando a existência de provas consistentes da prática de atos de

improbidade administrativa pelos requeridos, que ocasionaram dano ao erário, apresenta

o Ministério Público Federal, com o escopo de restaurar a moralidade administrativa,

bem como assegurar o ressarcimento ao patrimônio público e o pagamento das multas a

serem cominadas, o pedido liminar de indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Com efeito, o art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que a

indisponibilidade dos bens ocorrerá quando o ato de improbidade administrativa causar

lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito. No caso dos autos, restou

seguramente demonstrada a plausibilidade dos fatos narrados, a partir dos elementos de

convicção  reunidos  no  inquérito  civil,  que  servem  de  base  para  a  propositura  da

presente ação de improbidade.

Se há, por outro lado, forte indicativo de que os requeridos atuaram de

forma a lesar os cofres públicos, não se pode esperar que eles dissipem seus bens para

que seja adotada medida destinada à proteção do patrimônio coletivo.

Reconhece-o a jurisprudência pátria, ao concluir pela desnecessidade da

dilapidação efetiva, bastando a comprovação da plausibilidade do direito. Nesse sentido,

colacionamos o seguinte  precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  COMPROVAÇÃO  DE  EFETIVA
DILAPIDAÇÃO  PATRIMONIAL.  DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.  1.  No  acórdão  recorrido,  o  voto  divergente  que  se
sagrou vencedor entendeu ser imprescindível o perigo de dilapidação do
acervo patrimonial dos agentes tidos como ímprobos para a decretação da
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indisponibilidade  de  seus  bens.  2.  A Primeira  Seção  do  STJ  (REsp
1.319.515/ES, Rel.  Min.  Napoleão Nunes Maia  Filho,  Rel.  p/  acórdão
Min.  Mauro  Campbell,  DJe  21.9.2012)  firmou  a  orientação  de  que  a
decretação  de  indisponibilidade  de  bens  não  se  condiciona  à
comprovação  de  dilapidação  efetiva  ou  iminente  de  patrimônio,
porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que
o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar
seu  patrimônio  e,  sim,  da  gravidade  dos  fatos  e  do  montante  do
prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade". 3. No
específico  caso  dos  autos,  a  indisponibilidade  visava  assegurar  a
recomposição  de  prejuízo  ao  Erário  municipal  estimado  em  R$
199.644,81,  de  modo que,  estando dispensada  a  prova  da  dilapidação
patrimonial ou de sua iminência, o registro da 
presença  do  fumus  boni  iuris  pela  instância  a  quo  é  suficiente  para
autorizar  a  medida  constritiva.  4.  Violação  dos  arts.  7º  e  16  da  Lei
8.429/92  reconhecida.  5.  Recurso  Especial  provido.  ..EMEN:
(RESP  201300751535,  HERMAN  BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:25/09/2013 ..DTPB:.)

 Para  saber  o  valor  mínimo  do prejuízo  atribuído  a  cada  um  dos

requeridos, faz-se necessário somar os valores indicados em cada um dos tópicos a eles

relativos, ou simplesmente considerar o montante isoladamente, nas hipóteses em que

apenas uma conduta ímproba for atribuída ao requerido em questão.  Definindo-se o

prejuízo mínimo, passa-se à aferição do quantum a ser indisponibilizado. Para aferi-lo,

deve-se acrescer o valor da multa à importância obtida na definição do dano. Como

quase todas as condutas ímprobas verificadas se ajustam ao artigo 10 da LIA, devem-se

sujeitar à multa prevista no artigo 12, II, da LIA, vale dizer, ao montante equivalente a

duas vezes o valor do prejuízo  mínimo. 

Utilizando  esses  critérios,  o  Ministério  Público  Federal  chegou  aos

valores até os quais devem ser indisponibilizados os  bens dos demandados, que podem

ser melhor aferidos na tabela situada no final da petição. Eis os limites alusivos a cada

um dos demandados:
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Individualizados  os  valores,  o  Ministério  Público  Federal  requer,  em

provimento  liminar,  sejam indisponibilizados  os  bens  imóveis/móveis  existentes  em

nome  dos  requeridos,  bem  assim  os  valores  por  eles  titulados  mantidos  junto  às

instituições bancárias (conta-corrente, poupança, aplicações etc)- este via BacenJud  5  -,

até o limite das cifras acima indicadas.

6- DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL

Visando identificar  outros bens  e direitos  pertencentes  aos requeridos,

5 Juízes Federais tem acesso on line às bases de dados da PF e do Bacen. O magistrado da Justiça Federal
do Brasil pode ter acesso  on line às bases de dados do Departamento de Polícia Federal e do Banco
Central do Brasil – Bacenjud, mediante convênios firmados entre essas instituições e o Superior Tribunal
de Justiça,  o Conselho da Justiça Federal,  os Tribunais Regionais Federais e suas respectivas Seções
Judiciárias." (notícia publicada no site do Superior Tribunal de Justiça, 25.05.2003; www.stj.gov.br).
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REQUERIDO

DANO MULTA TOTAL
CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA R$ 646.537,60 R$ 1.293.075,20 R$ 1.939.612,80
FERNANDO JOSÉ SOARES CAVALCANTE R$ 486.078,68 R$ 972.157,36 R$ 1.458.236,04
JÚLIO ALEXANDRE SOARES DE SOUZA R$ 378.888,82 R$ 757.777,64 R$ 1.136.666,46
PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMAR$ 486.078,68 R$ 972.157,36 R$ 1.458.236,04
EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES LINS R$ 218.429,90 R$ 436.859,80 R$ 655.289,70
FP CONSTRUÇÕES LTDA R$ 218.429,90 R$ 436.859,80 R$ 655.289,70
LUCILENE FREIRE PEIXOTO R$ 218.429,90 R$ 436.859,80 R$ 655.289,70
CLEANE DE ARAÚJO CAVALCANTE R$ 267.648,78 R$ 535.297,56 R$ 802.946,34
JOSÉ ALBÉRICO DE SOUZA AZEVEDO R$ 486.078,68 R$ 972.157,36 R$ 1.458.236,04
JOSÉ ALFREDO MACHADO DA SILVA R$ 267.648,78 R$ 535.297,56 R$ 802.946,34
GIVANILDO MENDES DA SILVA R$ 267.648,78 R$ 535.297,56 R$ 802.946,34
JOÃO ROBERTO LESSA PEIXOTO R$ 267.648,78 R$ 535.297,56 R$ 802.946,34

R$ 267.648,78 R$ 535.297,56 R$ 802.946,34

R$ 267.648,78 R$ 535.297,56 R$ 802.946,34
FLÁVIA CÉLIA DOS SANTOS SOUZA R$ 160.458,92 R$ 320.917,84 R$ 481.376,76
EDNILSON DOS SANTOS R$ 160.458,92 R$ 320.917,84 R$ 481.376,76

M.A PIRES FERREIRA – EPP R$ 160.458,92 R$ 320.917,84 R$ 481.376,76
MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA R$ 160.458,92 R$ 320.917,84 R$ 481.376,76

MONTANTE SOBRE O QUAL DEVERÁ RECAIR A 
MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE

ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

MARCOS ANTÔNIO COSTA BUARQUE DE 
HOLANDA
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bem  como  as  instituições  financeiras  nas  quais  tenham  eventualmente  contas  e

aplicações, torna-se imprescindível a quebra dos seus sigilos fiscais.

Muito  embora  tais  informações  estejam  acobertadas  por  sigilo

constitucional, é certo que não se trata de um direito absoluto, posto que não pode ser

empregado como óbice à responsabilização pela prática de condutas ilícitas.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ilustram os seguintes

julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

"CONSTITUCIONAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  OFENSA  À
CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA.
MEDIANTE  ORDEM  JUDICIAL.  PRECEDENTES.  (...)  O  entendimento
desta  Suprema  Corte  consolidou-se  no  sentido  de  não  possuir  caráter
absoluto  a  garantia  dos  sigilos  bancário e  fiscal,  sendo facultado ao juiz
decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público
relevante (...)"  (STF.  AI-AgR  541265.  Relator:  Min.  Carlos  Velloso.
Julgamento: 04/10/2005. DJ 04/11/05, p. 30)

"PROCESSUAL  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  COMPETÊNCIA.  SIGILOS
BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS INVESTIGATIVAS URGENTES.
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  INTERESSE  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.  1. Os  sigilos  bancário  e
fiscal  não  constituem  direito  absoluto,  quando  demonstradas
fundadas  razões  de  interesse  público  que,  na  hipótese,  refere-se  à
investigação  sobre  malversação  de  verbas  federais  repassadas  à
Companhia  Energética  do  Estado  de  Roraima  –  CER.  2.
Legitimidade  do  "Parquet"  para  requisitar  a  quebra  de  sigilos
bancário e fiscal ante sua função institucional prevista no art. 129,
III,  da  Carta  Magna.  3.  Competência  da  Justiça  Federal  para
emanar  o  ato  autorizativo  de  tal  medida  restritiva  extrema.  4.
Ausência  de  ilegalidade  ou  abuso  de  poder.  5.  Recurso  ordinário
improvido".
(STJ,  Primeira  Turma.  ROMS 1231,  Relator:  Min.  José  Delgado.  DJ
10/09/2001, p. 274, RJADCOAS, vol.: 35, p. 104)

No  presente  caso,  o  relevante  interesse  público,  materializado  na

existência de provas cabais da prática de irregularidades na gestão de recursos públicos

federais, constitui motivo justo para o afastamento do sigilo fiscal dos requeridos.

Isto posto, o Ministério Público Federal requer o afastamento do sigilo

fiscal dos requeridos,  a fim de que seja possível individualizar os seus bens, no intuito

de que seja decretada a sua indisponibilidade, para posterior ressarcimento ao erário.

Para tanto, requer seja oficiada à Delegacia da Receita Federal do Brasil
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em Maceió, requisitando o envio dos dossiês integrados completos dos requeridos, bem

como cópias das suas declarações de imposto de renda relativas aos 5 (cinco) últimos

exercícios financeiros.

7– DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a) o deferimento liminar da medida cautelar de afastamento temporário

do Sr. Cristiano Matheus da Silva e Sousa do Cargo de Prefeito do Município de Rio

Largo/AL, para fins de garantir a lisura da instrução processual;

b) a decretação  inaudita altera pars da indisponibilidade dos bens dos

requeridos,  a  recair  sobre  valores  disponíveis  em  contas  bancárias  ou  outros  bens

identificados em juízo, no montante equivalente a:
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c)  em sendo acolhido o pedido b), a expedição de ofício ao cartório de

registro de imóveis de Maceió/AL e Marechal Deodoro/AL, para informar acerca dos

bens em nome dos requeridos, averbando-se o bloqueio à margem do registro de molde

a  impedir  sua  alienação  ou  cessão,  a  qualquer  título,  bem como  ao  Departamento

Estadual de Trânsito de Alagoas, determinando aos referidos órgãos que se abstenham

de operar a transferência de veículos eventualmente registrados em seus nomes;

d)  A quebra do sigilo  fiscal  dos requeridos e a  expedição de ofício à

Delegacia da Receita Federal do Brasil, requisitando, no interesse da identificação dos

bens sobre os quais há de recair a medida liminar de indisponibilidade, (i) cópia das

declarações de imposto de renda relativas aos 5 (cinco) últimos exercícios financeiros,

bem como (ii) o envio completo dos dossiês integrados;

e) a notificação dos requeridos, na forma indicada pelo §7º do art. 17, da

Lei nº 8.429/92;

f) a intimação do Município de Marechal Deodoro/AL, assim como da

União, por intermédio de suas Procuradorias, para que, na condição de pessoas jurídicas

interessadas, possam integrar a lide como litisconsortes ativos, se assim desejarem (art.

17, §3º, da Lei nº 8.429/92);

g)  o  recebimento  da  petição  inicial  e  a  citação  dos  requeridos  para,

querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão, conforme arts. 285

e 319 do Código de Processo Civil;

h)  a  procedência  do  pedido,  devendo  ser  reconhecida  a  prática  dos

seguintes atos de improbidade administrativa:

Requerido Capitulação Legal

CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E

SOUSA

Art. 10, caput e incisos V (3x), VIII (2x) e XII (3x); e

Art. 11, caput (3x), da Lei nº 8.429/92

FERNANDO JOSÉ SOARES

CAVALCANTE

Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

(todos 2x) da Lei nº 8.429/92

JÚLIO ALEXANDRE SOARES DE Art. 10, caput e incisos V (2x), VIII e XII (2x); e Art.
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SOUZA 11, caput (2x), da Lei nº 8.429/92

PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES

LIMA

Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput

(todos 2x), da Lei nº 8.429/92

EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES

LINS

Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

FP CONSTRUÇÕES LTDA Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

LUCILENE FREIRE PEIXOTO Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

CLEANE DE ARAÚJO CAVALCANTE Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

JOSÉ ALBÉRICO DE SOUZA AZEVEDO Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput

(todos 2x), da Lei nº 8.429/92

JOSÉ ALFREDO MACHADO DA SILVA Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

GIVANILDO MENDES DA SILVA Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

JOÃO ROBERTO LESSA PEIXOTO Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

MARCOS ANTÔNIO COSTA BUARQUE

DE HOLANDA

Art. 10, caput e incisos V, VIII e XII; e Art. 11, caput,

da Lei nº 8.429/92

FLÁVIA CÉLIA DOS SANTOS SOUZA Art. 10, caput e incisos V e XII; e Art. 11, caput, da Lei

nº 8.429/92

EDNILSON DOS SANTOS Art. 10, caput e incisos V e XII; e Art. 11, caput, da Lei

nº 8.429/92

M.A PIRES FERREIRA – EPP Art. 10, caput e incisos V e XII; e Art. 11, caput, da Lei

nº 8.429/92

MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA Art. 10, caput e incisos V e XII; e Art. 11, caput, da Lei

nº 8.429/92

i)  ao  final,  a  condenação  dos  requeridos,  impondo-se,  por  via  de

consequência  e  no  que  for  cabível,  as  sanções  previstas  no  artigo  12,  II,  da  Lei

8429/1992.

j)  sejam  os  réus  condenados  ao  pagamento  de  custas  e  honorários
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advocatícios,  bem  como  demais  ônus  processuais,  a  serem  depositados  no  Fundo

Federal (art. 13, caput, da Lei nº 7.347/85).

Protesta  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  em direito  permitidos,

especialmente  por  meio  de  prova  documental,  testemunhal,  pericial,  e  depoimento

pessoal dos réus.

Atribui-se  à  causa  o  valor  de  R$  15.094.148,36  (quinze  milhões,

noventa e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Maceió/AL, 05 de setembro de 2016.

GINO SÉRVIO MALTA LÔBO
Procurador da República

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA
ROCHA KASPARY

Procuradora da República

MARCELO JATOBÁ LÔBO
Procurador da República

RAQUEL TEIXEIRA M. RODRIGUES
Procuradora da República
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