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Este Relatório apresenta os resultados das ações de controle desenvolvidas pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) no Município de Pindaí-BA, cujos trabalhos foram realizados 
entre 06/02/2013 a 04/06/2013, sendo executados procedimentos de campo no período de 06 a 
10/05/2013. 

 
Foram analisados os itens financiados com recursos repassados ao Município pelo 

Ministério da Educação, no período de 01/01/2009 a 31/12/2011, para a execução do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). 

 
Cumpre registrar que nas ações de controle realizadas foi examinado um montante de R$ 

15.061.844,16 (quinze milhões, sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis 
centavos), sendo que os trabalhos tiveram resultado conforme demonstrado no corpo do relatório: 

 
 
Principais Fatos Encontrados  
 
Ministério da Educação 
 
Programa: Brasil Escolarizado 

Ação: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB 

� Fraude e simulação de competição em processo licitatório para contratação de serviços de 
recuperação e reformas de escolas 

� Simulação de processos licitatórios para aquisições de materiais didáticos para escolas com 
favorecimento a empresa de propriedade de professora municipal nos exercícios de 2009 e 
2010. 

 
Principais Recomendações 

Foram realizadas recomendações aos gestores federais, no sentido de comunicar as constatações ao 
Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao Ministério Público Estadual; utilizar os resultados das 
fiscalizações para subsidiar  o planejamento da capacitação dos membros dos conselhos de que trata 
o inciso II do  artigo 30, da Lei 11.494/2007; Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar 
a avaliação dos resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30 da Lei 11.494/2007. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Relatório apresenta os resultados de ação de controle desenvolvida em função de situações
presumidamente irregulares ocorridas no município de Pindaí-BA, apontadas à Controladoria-Geral
da União - CGU, que deram origem ao processo nº 00190.010608/2011-13.

1.2. O presente trabalho foi realizado no período de 06/02/2013 a 04/06/2013, sendo executados
procedimentos de campo no período de 06 a 10.05.2013. Foram analisados os itens financiados com
recursos repassados ao município no período de 01/01/2009 a 31/12/2011 pelo MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO.

1.3. Esclarecemos que os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os
fatos relatados através do Ofício n° 17280/2013/GAB-CGU-Regional/BA/CGU, de 10 de junho de
2013, tendo se manifestado por meio do Ofício n.º 197/2013, datado de 27/06/2013, cabendo ao
Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução
das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades.

1.4.  As situações  irregulares  apontadas  à  CGU e  examinadas  neste  trabalho  dizem respeito  aos
processos  licitatórios  convites  n.º  002  e  003/2009,  referentes  à  contratação  de  empresas  para
realização de serviços, respectivamente, de pavimentação de ruas e reformas de escolas municipais.

1.5 No caso de contratações para reformas foi mencionado que as empresas participantes fariam
parte de um grupo comercial organizado para vencer licitações no âmbito da Administração Pública,
comandado por um conhecido empresário regional.

1.6 No que se refere ao transporte escolar foram suscitadas dúvidas e questionamentos acerca da
publicidade dos certames de origem e dos valores envolvidos nas contratações.

1.7.  Cabe destacar que as situações relativas a atuação do Conselho do FUNDEB, bem como a
utilização  dos  recursos  do  fundo  (60%)  para  pagamento  de  pessoal  não  foram verificadas,  em
virtude do foco do trabalho.

1.8. Para a execução do trabalho foram adotadas as seguintes ações:

a) análise da regularidade dos processos licitatórios para contratação de serviços de reformas de
escolas,  materiais de expediente e  papelaria para a Secretaria Municipal  de Educação, além dos
serviços de transporte escolar e locação de automóveis;

b) conciliação bancária das despesas realizadas à conta do FUNDEB;

c) Visita às instalações da empresa participante do processo de licitação para serviços de reformas de
escolas, com a finalidade de avaliação da compatibilidade de sua estrutura física e da conferência da
documentação fiscal emitida no período analisado;

d) Entrevistas com os membros da comissão de licitação municipal do período de 2009 a 2011;

e) Verificação das cópias dos cheques emitidos à conta do FUNDEB para fins de confirmação da
destinação  dos  desembolsos  financeiros  aos  credores/beneficiários  registrados  nos  processos  de
pagamentos.

1.9. Os resultados pormenorizados dos trabalhos realizados, organizados por órgão superior e por
programa/ação de governo,  estão apresentados nos itens  2,  onde estão relatadas  as  constatações
relacionadas  às  situações  contidas  nas  demandas  apresentadas,  e  3,  onde  estão  relatadas  as
constatações não contempladas na demanda original apresentada.

1.10 Cabe destacar que a demanda original menciona irregularidades praticadas também em recursos



do PNAT, relativas a publicação dos certames, entretanto, nenhuma açao de controle foi gerada pelo
órgão  central  para  apuração  dos  fatos  presentes  nela.  Contudo,  o  planejamento  dos  trabalhos
comtemplou  a  análise  dos  fatos  apontados  e  não  identificou  irregularidades  quanto  a  sua
publicidade.

2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS

     A  seguir  apresentamos  as  constatações  relacionadas  às  situações  que  foram  examinadas,
agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores.

2.1 MINISTERIO DA EDUCACAO

2.1.1 – Programa:

Brasil Escolarizado

Ação:

Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Objeto Examinado: 

Assegurar  a  participação  da  União,  a  título  de  complementação,  na  composição  do  Fundo  de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação - FUNDEB, de forma a garantir, no âmbito dos Estados onde o valor per capita do Fundo
encontrar-se  abaixo  do  valor  mínimo  nacional  por  aluno/ano,  o  alcance  desse  valor  mínimo
nacional.

Agente Executor Local: 13.982.624/0001-01 PINDAI PREFEITURA
GABINETE DO PREFEITO

Montante de Recursos Financeiros

Aplicados: 

R$ 15.061.844,16

Ordem de Serviço: 201209833

Forma de Transferência: Não se Aplica

2.1.1.1

Situação Verificada

Trata-se de uma representação formulada por Vereador acerca dos processos licitatórios Convites
n.º  002  e  003/2009,  referentes  à  contratação  de  empresas  para  realização  de  serviços,
respectivamente, de pavimentação de ruas e reformas de escolas municipais.

A representação argumentou que a comissão de licitação não realizou coleta prévia de preços para
avaliação do custo estimado de mercado e restringiu a publicidade dos certames ao âmbito interno
da Prefeitura  Municipal,  quando deveria  ser  ampliada  em função do envolvimento de recursos
financeiros da União.

Contudo, o principal aspecto da demanda referiu-se à informação de que a empresa Construtora
Birajara, CNPJ 07.147.988/0001-65, a Construtora Cobra Galindez, CNPJ 05.062.812/0001-85 e a
Construtora  Fernandes  Ltda.,  CNPJ  02.296.383/0001-12,  concorrentes  nas  duas  licitações
mencionadas,  fariam parte de um mesmo grupo comercial  organizado para vencer licitações no
âmbito da Administração Pública, comandado pelo Sr. J. F. dos S., CPF ***.079.005-**, conhecido



empresário regional.

Foi pontuado que o aspecto humilde dos endereços residenciais e das profissões exercidas pelos
sócios formais das Construtoras Birajara e Cobra Galindez seriam indicadores de sua utilização
como “laranjas” para forjar a propriedade de fato.  

Nesse aspecto, os sócios da Construtora Cobra Galindez, Srs. E. M. B. e J. A. S. se tratavam de
pessoas de baixa condição econômica e exerciam de fato a profissão de Operadores de Máquinas,
numa condição incompatível com o volume de capital social integralizado na empresa da ordem de
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Em relação ao Sr. C. P. da S., CPF ***.890.085-**, sócio da Construtora Birajara, foi observado o
fato  do  seu  endereço  residencial  no  município  de  Guanambi-BA  coincidir  com  o  endereço
comercial de um espaço de eventos e festas reconhecidamente de propriedade do Sr. J. F. dos S.,
sócio da Construtora Fernandes, terceira participante do convite n.º 003/2009.

O processo foi instruído ainda com fotografias da sede comercial da empresa Construtora Birajara
(Rua 20, n.º 10, bairro Alto Caiçara, Guanambi-BA), intituladas “Fotos do império do empresário J.
F. dos S.”, envolvendo um espaço contendo chácara, área de lazer, mini clube, depósitos, casa de
residência e construção em andamento, coincidindo com o endereço residencial do sócio C. P. S. na
base cadastral do sistema da Receita Federal.

Além dessas, foram anexadas fotografias do endereço residencial (Rua Ceraima, n.º 386, bairro Sol
Nascente, Guanambi-BA) do Sr.  U. M. de S.,  CPF ***.853.255-**, outro sócio da Construtora
Birajara, aparentemente para demonstração do aspecto humilde do local.

Para fins de instrução do relatório, informamos que não haverá registro de constatação a respeito do
Convite n.º 002/2009, por motivo de não envolvimento de recursos financeiros do FUNDEB na
contratação, porém as informações extraídas de sua análise servirão para subsidiar a emissão de
opinião acerca da regularidade do Convite n.º 003/2009 na conclusão do ponto.

CONSTATAÇÃO

Fraude e simulação de competição em processo licitatório para contratação de serviços de

recuperação e reformas de escolas.

a) Fato:

A  Prefeitura  Municipal  de  Pindaí-BA  promoveu  a  realização  de  procedimento  licitatório  na
modalidade  convite,  autuado  sob  o  n.º  003/2009,  objetivando  a  contratação  de  empresa  para
realização de serviços de recuperação e reformas de escolas municipais.

A abertura do certame ocorreu no dia 14.01.2009 e foram convidadas a participar as empresas
Construtora  Birajara  Ltda.,  CNPJ  07.147.988/0001-65,  Construtora  Cobra  Galindez,  CNPJ
05.062.812/0001-85,  e  Construtora  Fernandes  Ltda.,  CNPJ  02.296.383/0001-12,  sendo  que  a
primeira sagrou-se vencedora do certame com proposta global no valor de R$147.868,54 (cento e
quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

A análise dos autos revelou irregularidades formais e não formais que indicam a ocorrência de
simulação de competição entre  os  licitantes  e  a  aceitação  de  documentos  forjados no  certame,
comprometendo a integridade do processo, conforme relato a seguir.

Inicialmente,  observou-se que o custo do certame foi  estimado em R$148.170,00 (fls.  04)  sem
instrução de cotação de preços e sem qualquer referência objetiva do critério utilizado para sua
definição,  sendo enquadrado no limite máximo estabelecido pela Lei Federal  n.º  8.666/93 para



adoção da modalidade licitatória Convite (R$150.000,00) para obras e serviços de engenharia. O
Parecer Jurídico aprovou a adoção da modalidade apenas com base nessa informação.

A inserção da estimativa de gasto abaixo do limite máximo estabelecido para essa modalidade
reduz a complexidade dos procedimentos formais a serem adotados e, em especial, as exigências de
publicidade do certame, aspectos que diminuem a divulgação e, consequentemente, a possibilidade
de interessados participarem da competição.

Na  parte  de  habilitação  das  empresas,  o  item  3.3  do  edital  do  certame  (fls.  11),  registrou  a
necessidade de comprovação de regularidade fiscal apenas com relação ao INSS e ao FGTS, não
estabelecendo nenhuma outra exigência com relação ao aspecto tributário em qualquer esfera de
poder (Federal, Estadual ou Municipal).

Não houve também exigência de qualificação técnica de nenhuma natureza para realização dos
serviços.

Além disso,  outras  falhas  técnicas  e  sucessivas  coincidências  sugerem ocorrência  de  conluio  e
simulação  de  competição  entre  os  licitantes  participantes,  com  o  possível  conhecimento  da
comissão de licitação municipal,  mediante a  produção de documentos  para fins  de composição
processual.

As “Declarações  de Recebimento do Convite” apresentadas  pelas  03 empresas  concorrentes na
parte de habilitação possuem conteúdos semelhantes entre si, porém divergem substancialmente do
modelo original apresentado como Anexo I do edital (fls.16).

No referido modelo, o objeto da contratação foi qualificado como “obras de recuperação e reforma

de escolas, creches e colégios na sede e Distrito do município de Pindaí”. Já nas três declarações
das empresas esse objeto foi  coincidentemente alterado para a  qualificação de “contratação de

pessoa  jurídica  para  execução  de  serviços  de  reforma  em  diversas  escolas  do  município  de

Pindaí-BA” (fls.41, 53 e 57).

Nessas mesmas declarações foi identificado que o registro da data de recebimento do edital foi
indevidamente  anotado  para  o  dia  17.08.2008,  contudo a  data  de  abertura  do  certame  original
somente ocorreu no dia 14.01.2009, ou seja, 05 meses depois.

Outra  coincidência  observada  é  que,  sem nenhuma justificativa  aparente,  todas  as  declarações
possuem data de emissão registrada no dia 22.01.2009, um dia antes da sessão de julgamentos das
propostas, embora todas as empresas tivessem assinado o recebimento do edital no dia 16.01.2009
(fls.28).

As falhas e coincidências observadas nas declarações atribuídas às três empresas licitantes sugerem
como origem uma mesma fonte de produção, cuja intenção remete à configuração de aparentar
regularidade à competição.

No documento de comprovação da entrega do edital do convite (fls. 28), supostamente assinado por
representantes das três empresas, o número do certame foi registrado de forma equivocada como
sendo do Convite n.º 001/2009, contudo nem a comissão de licitação nem os licitantes perceberam a
visível divergência.

A planilha orçamentária apresentada como modelo para propostas de preços no Anexo III do edital
(fls. 18) foi formatada na posição vertical (modo de impressão retrato), porém observou-se que,
coincidentemente,  as  planilhas  constantes  das  3  propostas  de  preços  concorrentes  possuem
formatações idênticas (fls. 72 a 75, 79 a 82 e 86 a 89), na posição horizontal (modo de impressão
paisagem), divergindo do modelo original do edital.

A coincidência na formatação das planilhas se observa ainda na grafia digital utilizada, envolvendo
o tamanho e o tipo da fonte, a inserção de letras maiúsculas e minúsculas, e os destaques de texto



em negrito. As posições do nome fantasia da empresa (parte superior central da página) e do timbre
respectivo (canto superior esquerdo da página) também são coincidentes.

Quanto  à  habilitação,  as  Certidões  de  Regularidade  do  FGTS-CRF  das  empresas  Construtora
Birajara e Construtora Fernandes foram emitidas no mesmo dia 05.01.2009, com intervalo de tempo
relativamente curto entre si, apesar do certame somente ter sido aberto no dia 14.01.2009.

As certidões de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros atribuídas às
empresas Fernandes (fls. 65) e Birajara (fls. 51) foram emitidas coincidentemente na mesma data e
possuem quase a mesma numeração,  possivelmente tendo sido providenciadas  por  uma mesma
pessoa para participação conjunta em licitações do período subsequente.

Do ponto de vista societário, a estreita ligação entre as firmas Construtora Birajara e Construtora
Fernandes é reforçada pelos testemunhos registrados nos respectivos contratos sociais.

O Sr. E. F. R., CPF ***.463.955-**, assina os contratos sociais das referidas empresas em quatro
ocasiões  distintas.  Para  a  empresa  Birajara  ele  testemunha nas  datas  de  15.12.2004 (fls.47)   e
09.01.2008 (fls.50), e para a Construtora Fernandes ele testemunha nos dias 19.08.2005 (fls. 62) e
01.03.2007 (fls. 64).

À semelhança  da  situação  anterior,  só  que  em duas  ocasiões  distintas,  o  Sr.  P.  R.  S.  C.,  CPF
***.741.755-**, também assina os contratos sociais das referidas empresas. Para a empresa Birajara
ele testemunha o contrato de constituição na data 15.12.2004 (fls. 47) e pela firma Fernandes ele
testemunha a alteração contratual ocorrida no dia 01.03.2007 (fls. 64)

Outro  aspecto  que  confirma  a  fraude  foram as  propostas  de  preços  produzidas  para  aparentar
aspecto de competição.

Uma comparação dos valores unitários evidencia que montagem das propostas foi articulada a partir
da aplicação de um fator de correção linear em uma planilha de referência, cuja demonstração segue
abaixo:

Item

 Escola  Aloysio  Short

(ampliação e reforma de 02

salas de aulas)

 

Empresas  licitantes/valores

unitários ofertados

 

Fator 1

(%)

 

Fator  2

(%)

1 Cobra Fernandes Birajara

1.1 Fundação 936,46 934,6 925,34 101,0 101,2

1.2 Estrutura  concreto 741,41 739,94 732,6 101,0 101,2

1.3 alvenaria bloco 18,52 18,47 18,28 101,0 101,3

1.4 revestimento de paredes 11,2 11,17 11,05 101,1 101,4

1.5 esquadria madeira 170,04 169,69 168 101,0 101,2



1.6 cobertura madeira e telhas 77,86 77,7 76,92 101,0 101,2

1.7 piso cimentado 19,53 19,48 19,28 101,0 101,3

2 revisão de cobertura 52,64 52,53 52 101,0 101,2

3 revisão de portas e janelas 106,58 106,36 105,3 101,0 101,2

4 revisão elétrica/hidráulica 2024,02 2020,01 2000 101,0 101,2

5 pintura paredes int e ext 12,59 12,55 12,42 101,0 101,4

6 limpeza geral 0,53 0,52 0,5 104,0 106,0

Item Escola Jerônimo Borges      

1 grades proteção 124,91 124,65 123,41 101,0 101,2

2 portão chapa metálica 260,37 259,84 257,26 101,0 101,2

3 recomposição piso 19,53 19,48 19,28 101,0 101,3

4 recomposição de forro 22,28 22,23 22,00 101,0 101,3

5 recomposição revestimentos 11,2 11,17 11,05 101,1 101,4

6 revisão elétrica  geral 1012,02 1010,01 1000,00 101,0 101,2

7 instalação peças sanitárias 50,62 50,51 50,00 101,0 101,2

8
revisão  instalações
hidrosanitárias 809,62 808,01 800,00 101,0 101,2

9 colocação de pia 253,02 252,51 250,00 101,0 101,2

10
revisão  e  xecução  tampa
fossa 354,22 353,51 350,00 101,0 101,2

11 colocação fechaduras 35,44 35,36 35,00 101,0 101,3



12
assentamento  telhas
cerâmicas 19,73 19,68 19,48 101,0 101,3

13 pinturas esquadrias 13,42 13,38 13,24 101,1 101,4

14 pintura interna paredes 11,3 11,27 11,15 101,1 101,3

15 pintura externa paredes 12,59 12,55 12,42 101,0 101,4

16 limpeza e capina do pátio 8,12 8,09 8,00 101,1 101,5

Item

Centro  Educacional

Francisco Teixeira Cotrim      

1 Revisão inst. hidrossanitárias 1518,02 1515,01 1500,00 101,0 101,2

2 recuperação revestimentos 11,2 11,17 11,05 101,1 101,4

3 retelhamento 19,73 19,68 19,48 101,0 101,3

4 fechaduras internas 35,44 35,36 35,00 101,0 101,3

5 revisão instal. Elétricas 1012,02 1010,01 1000,00 101,0 101,2

6 assentamento combogós 22,47 22,41 22,18 101,0 101,3

7 esquadrias metálicas 364,34 363,61 360,00 101,0 101,2

8 pintura esquadrias metálicas 13,42 13,38 13,24 101,1 101,4

9 pintura interna paredes 11,3 11,27 11,15 101,1 101,3

10 pintura externa paredes 11,3 11,27 11,15 101,1 101,3

11 limpeza geral 0,53 0,52 0,50 104,0 106,0

Fator 1: Relação entre o preço unitário praticado pela empresa Fernandes e a Birajara.

Fator 2: Relação entre o preço unitário praticado pela empresa Cobra e a Birajara.

b) Manifestação da Unidade Examinada:



Não houve manifestação sobre esse item.

c) Análise do Controle Interno:

Não se aplica.

Recomendação : 1

1. Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao Ministério Público Estadual;   

2. Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar  o planejamento da capacitação dos
membros dos conselhos de que trata o inciso II do  artigo 30, da Lei 11.494/2007.

3. Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação dos resultados do Fundeb
preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007.

d) Conclusão sobre a situação verificada:

Apesar  da  demanda  questionar  os  aspectos  da  publicidade  e  da  coleta  de  preços  do  processo
licitatório convite n.º 003/2009, o ponto fundamental da apuração é a existência ou não de conluio
entre as empresas licitantes.

Pela questão da publicidade, não há procedência na representação porquanto o processo licitatório
foi  realizado na modalidade convite,  sendo a afixação do edital no mural da sede da Prefeitura
situação restrita de divulgação, porém condição suficiente para atendimento à exigência legal.

Quanto à ausência de pesquisa prévia de preços, a demanda pode ser considerada procedente uma
vez que,  embora  exista  no processo uma indicação de custo estimado,  não restou comprovada
formalmente a realização de nenhum procedimento preliminar de coleta de preços ou mesmo a
indicação dos critérios que foram utilizados para o alcance do valor.

Sob  esses  aspectos,  o  que  pode  ser  considerado  é  que  a  opção  pela  modalidade  convite  foi
deliberada,  constituindo-se  como  um mecanismo  facilitador  para  a  consecução  do  objetivo  de
assegurar vitória à determinada empresa.

Com  respeito  a  existência  do  um  único  grupo  comercial  e  do  conluio  dessas  empresas  para
simulação  de  competição  nos  convites  n.º  002  e  003/2009,  os  fatos  apurados  nas  análises
confirmam a procedência da representação.

A coincidência das testemunhas dos contratos sociais, da formatação das propostas e das planilhas
orçamentárias e a visível correlação de preços unitários apresentados pelos licitantes são evidências
consistentes da procedência do fato apontado.

Além disso, a visita ao local cadastrado como sede comercial da Construtora Cobra Galindez (Rua
Piratininga, 180, Casa, bairro Centro Industrial, Guanambi-BA), confirmou se tratar na verdade de
um endereço residencial, ocupado por um funcionário (Pedreiro) do Sr. J. F. Apesar de na fachada
da  casa  existir  divergência  na  numeração  (n.º  182),  a  confirmação  do  endereço  pode  ser
comprovada por uma conta de água/esgoto disponibilizada pelo morador.

 

3. OUTRAS AÇÕES

     A seguir apresentamos constatações identificadas por ocasião dos trabalhos realizados, agrupadas



por  Programa/Ação,  e  vinculadas  aos  respectivos  órgãos  superiores,  relativas  a  situações  não
mencionadas na demanda original:

3.1   MINISTERIO DA EDUCACAO

3.1.1 – Programa:

Brasil Escolarizado

Objeto Examinado: 

Assegurar  a  participação  da  União,  a  título  de  complementação,  na  composição  do  Fundo  de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação - FUNDEB, de forma a garantir, no âmbito dos Estados onde o valor per capita do Fundo
encontrar-se  abaixo  do  valor  mínimo  nacional  por  aluno/ano,  o  alcance  desse  valor  mínimo
nacional.

Agente Executor Local: 13.982.624/0001-01 PINDAI PREFEITURA
GABINETE DO PREFEITO

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 15.061.844,16

Ordem de Serviço: 201209833

Forma de Transferência: Não se Aplica

3.1.1.1 - CONSTATAÇÃO

Simulação de processos licitatórios para aquisições de materiais didáticos para escolas com

favorecimento a empresa de propriedade de professora municipal nos exercícios de 2009 e

2010.

a) Fato:

A Prefeitura de Pindaí-BA promoveu aquisições de materiais escolares destinados à manutenção
das escolas municipais do ensino básico no período de 2009 e 2010, mediante a  simulação de
processos licitatórios na modalidade convite em benefício da empresa Armarinho e Papelaria Mary,
CNPJ 10.575.141/0001-96.

O referido estabelecimento possui como sócia-administradora a Sra. M. P. S., CPF ***.684.915-**,
porém sua  proprietária  de  fato  é  a  Sra.  V.  M.  P.,  CPF ***.856.315-**,  ocupante  do  cargo  de
Professora municipal, tendo sido declarado vencedor de todos os certames disputados no período
informado para aquisições de materiais dessa natureza.

O Armarinho e Papelaria Mary é uma empresa local, constituída inicialmente na forma de firma
individual  no  final  do  exercício  2008,  sendo favorecida  por  contratações  junto à  Prefeitura  de
Pindaí-BA desde  o  início de suas  atividades,  conforme verificado  nos  convites  n.º  010/2009 e
007/2010.

No final do exercício 2011 (11.11.2011), foi transformada em sociedade empresária, alterando a sua
razão social para MP Comércio e Serviços Ltda. ME, através da admissão da Sra. L. T. M. P., CPF
***.144.795-**, filha de V. M. P.

No período de 2009 e 2010 participou e foi declarada vencedora em duas licitações envolvendo
recursos do FUNDEB, conforme quadro abaixo, sendo coletadas evidências de que na condução
dos  procedimentos  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  direcionou  a  contratação,  como  será
demonstrado adiante.

 



Convite Empresas licitantes Valor (R$)

010/2009 Armarinho  e
Papelaria Mary, CNPJ
10.575.141/0001-96

Suprema  Informática
Ltda.  CNPJ
02.966.827/0001-80 

MAPE Dist.   Artigos
p/  Magazine  Ltda.
CNPJ
42.062.158/0001-36

72.690,00

007/2010 Armarinho  e
Papelaria Mary, CNPJ
10.575.141/0001-96

Gráfica,  Editora  e
Papelaria  de  Caetité,
CNPJ
03.832.407/0001-73

Banca  de  Cartuchos
Baiana Ltda.

 CNPJ
08.328.903/0001-08

79.529,00

Total envolvido 152.219,00

 

Da análise dos documentos foram colhidas evidências de que os processos foram forjados pela
comissão de licitação a partir  da  utilização de informações e  cotações  de preços das  empresas
perdedoras, conforme relato a seguir.

a)   Convite n.º 010/2009

A  abertura  do  certame  ocorreu  no  dia  30.03.2009,  e  o  Armarinho  e  Papelaria  Mary,  CNPJ
10.575.141/0001-96, foi declarado vencedor com proposta global no valor de R$72.690,00 (setenta
e dois mil seiscentos e noventa reais).

O  custo  estimado  (R$78.000,00)  foi  estabelecido  sem  instrução  de  cotação  de  preços  e  sem
qualquer referência objetiva do critério utilizado para sua definição, sendo o seu valor enquadrado
no limite estabelecido pela Lei Federal n.º 8.666/93 para adoção da modalidade licitatória Convite
(R$80.000,00).

A inserção da estimativa de gasto abaixo do limite máximo estabelecido para a modalidade convite
reduz a complexidade dos procedimentos formais a serem adotados e, em especial, as exigências de
publicidade  do  certame,  aspectos  que  diminuem  a  possibilidade  de  interessados  tomarem
conhecimento e participarem da competição.

O  próprio  documento  de  indicação  orçamentária  emitido  pela  Secretaria  de  Administração  e
Finanças  (fls.  03)  aprova  a  abertura  do  certame  e  indica  as  fontes  de  recursos  às  cegas,  sem
nenhuma referência de valor estimado.

A  publicação  do  extrato  do  edital  no  Diário  Oficial  do  Município  (fls.  08),  ocorrida  no  dia
15.04.2009, atribui, de forma indevida, o valor de R$78.150,00 para o certame. Não existe razão
legal para a comissão de licitação registrar e publicar um valor para um chamamento preliminar de
processo.

Os chamamentos para participação no certame (fls. 24 a 26) emitidos pela CPL para as empresas
não possuem registro de recebimento formalizado. Não há carimbo de CNPJ nem assinatura de
representante das empresas que confirmem esse recebimento.

Além desses aspectos formais, outras coincidências corroboram a existência de favorecimento à
empresa vencedora por parte da comissão de licitação.



Sem  justificativa  aparente,  as  propostas  de  preços  apresentadas  pelas  três  empresas  licitantes
possuem  formatações  similares  entre  si,  possivelmente  originadas  de  uma  mesma  fonte  de
produção, porém divergentes substancialmente da planilha apresentada como modelo no Anexo I do
edital.

A coincidência dessa formatação se observa ainda na grafia digital utilizada, envolvendo o tamanho
e o tipo da fonte, a inserção de letras maiúsculas e minúsculas, e os destaques de texto em negrito.
A posição do nome fantasia da empresa (parte superior central da página) e do timbre respectivo
(canto inferior esquerdo da página) também é coincidente.

Até mesmo as especificidades de formatação dos campos valor unitário e total, duas últimas colunas
das planilhas, são coincidentes.

A data  de  emissão  das  Certidões  de Regularidade  do  FGTS-CRF das  empresas  constitui  outra
evidência de montagem do convite.

Todas  as  certidões  foram  providenciadas  no  mesmo  dia  (22.04.2009),  véspera  da  sessão  de
julgamento de propostas, em intervalo de tempo bastante próximos (8:51:30, 8:53:51 e 8:56:43),
indicando serem originadas de uma mesma fonte.

Além  desses  aspectos,  na  versão  impressa  da  licitação  (em  cópia)  apresentada  pela  Gestão
municipal anterior, constavam quatro páginas adicionais no final dos autos (fls. 58 a 62) onde foram
registrados os recebimentos do edital  pelas empresas participantes, supostamente para sanar a falha
anterior.

Porém, embora o registro do recebimento remetesse à data de 15.04.2009, época do certame, os
avisos foram assinados no dia 03.11.2009, ou seja, aproximadamente 07 meses após o encerramento
do processo.

Para  verificação dos fatos apurados,  foram realizadas  visitas  às  sedes  comerciais  das  empresas
perdedoras, localizadas no município de Guanambi-BA, sendo confirmado que elas preencheram
cotações de preços, numa atitude de boa fé, e entregaram à guarda da Comissão Permanente de
Licitação que se utilizou indevidamente desses documentos para composição do convite.

Os proprietários das firmas MAPE e SUPREMA declararam formalmente à equipe de fiscalização
que receberam a visita de um preposto municipal solicitando que preenchessem uma cotação de
preços de materiais escolares numa planilha previamente confeccionada.

Declararam,  ainda,  que  após  o  preenchimento  efetuaram  a  devolução  da  cotação  ao  mesmo
preposto,  não  sendo  de  seu  conhecimento  a  necessidade  de  comparecimento  a  uma  sessão  de
abertura de documentos e julgamento de propostas naquela oportunidade.

Uma avaliação comparativa das planilhas de preços atribuídas às empresas confirma que os preços
apresentados pelas duas empresas perdedoras apenas serviram de referência para a montagem da
proposta vencedora da firma Armarinho e Papelaria Mary.

Considerando-se  que  não  existe  padronização  de  marcas  e  sim  uma  absoluta  variedade  de
especificações  para  materiais  de  papelaria,  observou-se  outro  aspecto  coincidente.  De  forma
razoavelmente improvável, a empresa vencedora apresentou menor preço unitário que as demais
licitantes em todos os 57 itens cotados no certame.

b) Convite n.º 007/2010

A abertura do certame ocorreu no dia 04.01.2010, e o Armarinho e Papelaria Mary foi declarado
vencedor com proposta global no valor de R$79.529,00 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e
nove reais).



O custo do certame foi estimado em R$79.600,00 (fls.02) sem instrução de cotação de preços e sem
qualquer referência objetiva do critério utilizado para sua definição, sendo enquadrado no limite
estabelecido  pela  Lei  Federal  n.º  8.666/93  para  adoção  da  modalidade  licitatória  Convite
(R$80.000,00).

Conforme registro em ata (fls. 37), de forma pouco natural, nenhuma empresa se fez representar na
sessão de julgamento, apesar da vencedora ser sediada no próprio município e as demais na cidade
vizinha de Caetité-BA, distante de Pindaí–BA aproximadamente 40 Km.

Outra falha anotada foi relacionada à habilitação de empresa com documentos vencidos.

A Certidão de Regularidade de FGTS n.º 2009122606094557214062 (fls. 40) da empresa Banca de
Cartuchos possuía data de validade expirada em 24.01.2010, contudo não houve inabilitação do
certame.

No  processo  não  houve  localização  da  proposta  de  preços  apresentada  pela  empresa  Gráfica,
Editora e Papelaria de Caetité, porém não há nenhum registro na ata da sessão de julgamento acerca
do assunto. Ressalte-se que o processo possui numeração sequencial e não foi anotada nenhuma
folha faltando na sua composição.

Além desses aspectos formais, outras coincidências corroboram a existência de favorecimento à
empresa vencedora por parte da comissão de licitação.

As propostas de preços apresentadas pelas empresas Banca de Cartuchos e Papelaria  Mary são
absolutamente  idênticas,  visivelmente  originadas  de  uma  mesma  fonte  de  produção,  só  se
identificando divergências irrisórias nos valores unitários dos itens n.º 01 ($0,50) e n.º 03 ($0,20).

A improvável  coincidência de igualdade nos valores  unitários  de 84 dos 86 itens (97,7%) que
compunham as propostas, especialmente ao se considerar que não existe padronização de marcas e
sim uma enorme variedade de especificações para materiais de papelaria, reforça o entendimento de
que a proposta  perdedora foi  utilizada como referência para  produção da  planilha vencedora e
simulação de uma falsa competição.

Para  verificação dos fatos  apurados,  procedeu-se visita  à  firma Gráfica,  Editora e  Papelaria  de
Caetité, sendo obtida do proprietário a confirmação de que não houve  participação da empresa em
nenhuma licitação organizada pela Prefeitura de Pindaí-BA, muito menos conhecimento de sessão
de julgamento de propostas e documentos de habilitação.

A situação apontada contraria os requisitos de isenção e imparcialidade necessários à condução dos
procedimentos licitatórios e caracteriza afronta ao princípio da moralidade preconizado no artigo 37
da Constituição Federal, bem como nos artigos 3º e 9º da Lei Federal 8.66/93.

b) Manifestação da Unidade Examinada:

Não houve manifestação sobre esse item.

c) Análise do Controle Interno:

Não se aplica.

Recomendação : 1

1. Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao Ministério Público Estadual;   

2. Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar  o planejamento da capacitação dos



membros dos conselhos de que trata o inciso II do  artigo 30, da Lei 11.494/2007.

3. Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação dos resultados do Fundeb
preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007.

4. CONCLUSÃO

4.1 Sobre os fatos e situações apontados à CGU, são procedentes as irregularidades listadas a seguir,
cujo montante fiscalizado é de R$ 15.061.844,16, conforme demonstrado no corpo do relatório.

4.1.1) Falhas sem dano ao erário

Item 2.1.1.1
Brasil Escolarizado

Fraude e simulação de competição em processo licitatório para contratação de serviços  de

recuperação e reformas de escolas.

4.2  Sobre  as  demais  ações  de  controle  realizadas  cujo  montante  examinado  corresponde  a  R$
15.061.844,16, foram identificadas as seguintes situações:

4.2.1) Falhas sem dano ao erário

Item 3.1.1.1
Brasil Escolarizado

Simulação de processos licitatórios para aquisições de materiais didáticos para escolas com

favorecimento a empresa de propriedade de professora municipal  nos exercícios de 2009 e

2010.

 

Salvador/BA, 1 de outubro de 2013

________________________________________________________

 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado da Bahia
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