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• I - INTRODUcAO

Nos primeirOS meses do ano 2000, algumas denUnciaS apresentadas

• 01 
diferenteS velculos de comunicacãO indicavam a necessidade de

• fiscalizacãO cuidadosa quanto a regularidade dos processoS de dispensa e de

inexigibilidade de licitacOes adotados no Estado de Minas Gerais.

•	
Embora o noticiário desse destaque a determinadoS fatos, notadamente

• a dispensa de licitaçâo para a contratacãO de empresaS para obras nas

estradas do Sul de Minas comprometidaS corn as fortes chuvas do inIcio do

• ano, havia uma percepcâO entre Os Parlamentares mineiros de que Os fatos

9 indicados eram apenas a ponta de urn iceberg, constitUIdo, abaixo da

-: superfIcie, não apenas por urn volume significatiVo de irregularidades, mas

• sobretudo por uma cultura do agente püblico, segundo a qual o procedimento

• licitatôrio, "por ser demoradO e ineficiente", deveria ser evitado.

0 Poder Legislativo nao poderia esquivar-se ao deverde se dedicar ao

• exame da matéria, para buscar, por todos os melos possIveis, a verdade dos

• fatos, visando a apontar, as autoridades competentes e a sociedade, as

irregularidades porventura encontradas e ajudar a construir urna cultura

administratiVa diferente, em que o apreco a eficiência não represente ofensa

• aos principios da legalidade e da moralidade.

• 2- CRTAcAO DA COMISSAO PAJUJAMENTAR DE INQUERITO

S

2.1.Objetivos

Em 1 0 de marco de 2000, foi apresentado requerirnento em Plenário, de

•	
autoria do Deputado Durval Angelo e subscrito por mais de urn terço dos

•	 membros desta Casa, visando a constituicãO de uma comissãO parlamentar de

:	
inquérito corn a finalidade de apurar possIveis irregularidadeS nas

•	
contratacOeS realizadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais corn

•	 dispensa ou inexigibilidade de licitação a partir do mês de janeiro de 1995.

S
S
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:0 requerimento foi, entâo, deferido pelo Presidente da Assembléia,

•	 termos do art. 232, XXV, do Regimento Interno, em 2 de marco de 2000, e

publicado no Diário do Legislativo no dia seguinte.

•	 2.2. ComposicAo

0
•

	

	 Foram designados membros efetivos da Comissäo Os Deputados

Antonio Andrade, Miguel Martini, Bend Guedes, Dalmo Ribeiro Silva, Alberto

•	 Bejani, Rogério Correia e Qlinto Godinho, tendo corno suplentes,

•

	

	 respectivamente, os Deputados Paulo Pettersen, AmIlcar Martins, João

Batista de Oliveira, Dinis Pinheiro, Sebastiâo Navarro Vieira, Ivo José e Arlen

•	 Santiago.

•

	

	 Posteriormente, o Deputado Eduardo Hermeto foi indicado para

substituir o Deputado Alberto Bejani.

Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Dalmo

•	 Ribeiro e Miguel Martini, respectivamente, e designado relator o Deputado
•	 AntOnio Andrade.
•
•
•	 2.3. Prazo de funcionamento

A Comissão iniciou seus trabaihos em 24/3/2000 corn previsao de 120

O	 dias de funcionarnento.
•	 Em 27/6/00, o relator, Deputado AntOnio Andrade, apresentou

:	
requerimento ao Presidente da Assembléia, solicitando a prorrogaçao do

•	 prazo por mais 60 dias, nos.termos do § 2 0 do art. 112 do Regimento Interno,

•	 tendo em vista a necessidade de ouvir urn nUmero major de autoridades e

:	
pessoas que poderiam contribuir para os trabalhos da CPI. 0 requerimento

•	 deferido e publicado no Diário do Legislativo em 6/7/00.

•

	

	 Em 5 de setembro, os membros da CPI apresentaram requerimento ao

Presidente da Assembléla, solicitando a suspensao dos trabaihos da

0
0
0
0
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•
•
•	 Comissão ate 16 de outubro, tendo em vista o grande volume de material a

•

	

	 ser analisado e a demora de alguns ôrgãos em remeter os documentos

solicitados.

•	 Reabertos no dia 17/10, os trabalhos da CPI prosseguiram ate

•	 17/11/2000, quando foram sus pensos ate 26/11.

Em 27/11/2000, reiniciados Os trabaihos, foi prorrogado o prazo por

•	 mais 30 dias, mediante acordo de IIderes.

•

	

	 Os trabaihos da CPI foram mais uma vez suspensos pelo prazo de ate

60 dias a partir de 20/12/2000. Ao prazo de suspensao, somou-se o recesso

•	 parlamentar.

Em 17/4/2001, foram reabertos Os trabaihos para apreciação do

:	
relatôrio final.

•	 3- DESENVOLVIMENTO DOS

•

:	
3.1. Metodologia de

•

No inIcio de suas atividades, a Comissão Parlamentar de Inquerito

•	 solicitou aos Orgaos pUbhcos do Estado e as suas autarquias e fundaçoes lista

•	 dos contratos celebrados corn dispensa ou inexigibilidade de licitacao. Vários

ôrgaos e entidades enviaram prontarnente as informaçoes, possibilitando a

CPI selecionar alguns contratos para análise ,rnais aprofundada, tendo sido

•	 solicitada a apresentaçao das respectivas motivaçoes e justificativas,

formuladas segundo o disposto no art. 26 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro

de 1987. A demora de alguns ôrgaos em atender as sohcitacOes da CPI

•	 dificultou seus trabaihos.

•	 Além de analisar documentos, a CPI buscou ouvir autoridades que

pudessem prestar esciarecimentos sobre alguns dos fatos examinados.

•	 Para complementar os trabaihos, a CPI, em 27/6/00, visitou 0 Centro de

•	 Remanejamento da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica - CERESP -,

•
S
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•	 cuja construcao 101 concluida recentemente como resultado de urn contrato

•

	

	 celebrado sern licitaçao, corn base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n°

8.666, de 21 dejunho de 1993.

•	 A CPI visitou, ainda, o Presidente do Tribunal de Contas, visando a

•

	

	 compreender os procedimentos adotados por aquele Orgao no que tange a

fiscalizacäo dos contratos nao precedidos de licitaçao celebrados pelo Estado

•	 de Minas Gerais. A partir desse contato, o Presidente colocou a disposicao da

•	 Comissâo técnicos daquele ôrgão para prestar Os esciarecimentos

:	
necessários para o meihor desempenho dos

•	 Saliente-se que o grande nUmero de contratos celebrados corn dispensa

•ou inexigibilidade de licitaçao a partir de janeiro de 1995 causou surpresa a

esta Cornissão Parlamentar de lnquérito e impossibilitou major

•	 aprofundamento investigativo sobre cada irregularidade ou indIcio de

•

	

	 irregularidade encontrados. Ocorre que a análise de urn contrato exige

exame do processo administrativo correspondente e não apenas do texto do

contrato. Conforme mencionado, foram tantos os contratos reaUzados sern

•	 licitacao, e corn indIcios ou evidências de que nao se enquadram em qualquer

•	 das hipOteses dos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666, que nao seria possIvel

:	
solicitar a côpia de todos eles ou determinar diligências para o seu exame in

• loco. Além disso, a inspeção nos orgaos pUblicos é competéncia do Tribunal

de Contas, Orgao auxiliar do Poder Legislativo na funçao do controle externo,

que tern corpo técnico responsâvel por esta atribuiçao.

•	 Ciosos da gravidade da situacao, Deputados desta Casa propuseram a

•

	

	 criaçao de outras comissOes parlamentares para a análise de determinados

fatos relativos, ainda que em parte, ao objeto desta CPI. Corn essa finalidade

•	 foram criadas uma Comisso Especial para apuraçao de denUncias sobre

•

	

	 possIveis irregularidades ocorridas na Loteria do Estado de Minas Gerais e

urna Comissâo Parlamentar de lnquerito da SaUde, a qual tern por objeto

•	 apurar as denUncias de corrupcão na Secretaria de Estado da SaUde,

•	 apontadas pelo ex-Secretário Deputado Adelmo Carneiro Leão, abrangendo

•

I
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• desde a emissâo de notas fiscais falsas a superfaturamento na FUNED, além

•	 da terceirizaçao desnecessária da lavagem de roupas.

Desta forma, esta CPI eximiu-se de analisar Os contratos celebrados

•	 pela Loteria do Estado que viabilizaram as atividades daquela autarquia

•	 ligadas as máquinas "caça-nIqueis".

Quando foi constituIda a segunda Comissão, boa parte dos documentos

dos Orgaos da area de saüde ja se encontravam analisados, de forma que os

• elementos coihidos serviram para formaçao do convencimento desta

• Comissão e constam no presente relatOrio. 0 indispensável aprofundamento

: nas investigaçoes acerca dos contratos sem Hcitaçao na area da saUde,

• notadamente na aquisiçäo de remédios, ficou a cargo daquela Comissäo.

•	 E preciso destacar que esta CPI não tern como saber Se, efetivamente,

todos as contratos celebrados sem Iicitaçao foram relacionados pelos Orgaos.

•	 A relacao dos Orgaos que apresentaram os documentos examinados por

• esta Comissão encontra-se em anexo.

• 3.2. Depoimentos prestados a Comissão

A Comissão procurou ouvir todas as pessoas que pudessem trazer

• alguma contribuiçao a seus trabaihos.

Resumos de seus depoimentos encontram-se anexos a este relatOrio.

E a seguinte a relacao das pessoas que compareceram as reuniOes da

• Comissäo para prestar esciarecimentos:

•

NOMES	 ORGAOSNTIDAES

•	 Desembargador Ayrtori Maia	 Auditor-Geral do Estado

•	 Carlos PatrIcio de Freitas 	 Ex-Secretário de Estado de Recursos Humanos e

•	 Administracao

•	 João Bosco Muria Lages	 Coriselheiro do

•	 Paulo MaurIcio do Carmo Assis	 Gerente de vendas de asfalto da BR-Distribuidora

•	 Adlilo Silva	 Advogado da

Mauro Ribeiro Lopes	 Secretário de Estado da Segurança PUbUca, na

•

•
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•	
ocasiâo do depoimento prestado a cpi

•	 MaurIcic Guedes de Mello 	 Secretário de Estado de Obras Püblicas

•	 Fernando Antonio Santiago JUnior 	 Advogado

•	 Luiz Gustavo Rocha Oliveira 	 Advogado

•	 Cel. lyon Borges Martins	 Ex-Diretor do DER-MG

•

	

	 Tenente Rogerlo Aparecido Soares Perito do CEDEC

Ribeiro

José Eustáquio Beraldo Teixeira	 Perito do CREA

João Lopes Batista	 Perito do MP

•	
Flávio Goes Menicucci	 Diretor Geral do DER-MG, na ocasiäo do

•	 depoimento prestado a

•	 Celso Furtado Azevedo 	 Diretor- Presidente da Construtora Mello

Ltda.

•	 Rui José Vianna Lage	 Ex-Presidente da COPASA

•	 José Rafael Guerra Pinto 	 Ex-Secretário de Estado da SaUde
•	 Paulo Roberto Pires Couto	 Presidente da CONSPAR Engenharia Ltda.

Haroldo Jackson Santos

	

	 Presidente da Minas Gerais Administraçao e

Serviços - MGS

AntOnio José Leal	 Representante do Procurador-Geral Adjunto de

•	 _________________________________ Justiça

•	 Deise Cavalcanti Lustosa	 Diretora de Restauracao e Conservação do

•	 Estadual de PatrimOnio Histôrico e ArtIstico de

O	 Minas Gerais

•	 Antonio Erdes Bortoletti 	 Ex-Diretor do DER

:4 - C0NTRATAcAO DIRETA SEM

•	 4.1. Base legal
•
0
•

•	 A matéria em exame tern como fundamento legal o inciso XXI do art. 37

•	 da Constituiçao Federal, que estabelece a exigência de Iicitacao para as

:	
contratacoes referentes a obras, serviços, compras e alienaçoes,

•	 os casos especificados na legislacao. A regulamentaçao desse dispositivo é

0
•
•
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• competência da União, na forma do inciso XXViI do art. 22 da Constituiçao

• Federal, no que tange as normas gerais, que devem ser suplementadas pelos

demais entes federativos. Assim, a União promulgou a Lei n° 8.666, em 21 de

• junho de 1993, a qual fol objeto de várias criticas de especialistas, tendo sido

.• significativamente alterada pela Lei n° 8.883, de 8 de junho de 1994. A Lei das

Licitacoes vem recebendo sucessivas alteracOes, podendo destacar-se, no

• que tange ao objeto de interesse desta Comissão, a Lei no 9.648, de 27 de

• malo de 1998, que elevou o valor da dispensa em razão do preco em mais de

400% e inseriu quatro novas hipoteses de dispensa.

•

	

	 Recentemente, o governo federal editou a Medida Provisôria n o 2.026-1,

I de 10 de junho de 2000, disciplinando uma nova modalidade de licftacao: 0

pregao.

•	 No âmbito estadual, a licitaçao e 0 contrato administrativo são

• disciplinados pela Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987, que ja recebeu

• diversas alteracoes.
•
S
• 4.2. PrincIpios da Iicitacao

S

Para o meihor desenvolvimento dos trabathos investigativos desta

• Comissão Parlamentar de lnquérito, decidiu-se partir dos princIpios jurIdicos

que informam o procedimento licitatório e as contratacOes diretas sem

Iicitaçao. Essa opcao metodológica decorre tanto do entendimento de que as

• conclusOes do trabalho devem pautar-se em tais princIpios, dando-thes major

• densidade, quanto da percepcão de que eles são reiteradamente'

desconsiderados em um nUmero significativo das contrataçOes diretas sem

• licitaçao realizadas pelo Estado de Minas Gerais, em especial os princIpios da

• igualdade, da impessoalidade e da moralidade.

A mençao aos princIpios tern o objetivo apenas de fixar o ponto de

• partida doutrinário deste relatório, nao se pretendendo fazer uma reflexão

• aprofundada. Dal, o tratamento sumário que Ihes será conferido.

S
SS
S
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•	 No ordenamento jurIdico pátrio, esses principios aparecem inicialmente

•

	

	 no caput do art. 37 da Constituição Federal, a saber, legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, este Ultimo introduzido

•	 pela Emenda Constitucional n° 19, de 4 dejunho de 1998.

•

	

	 0 princIpio da igualdade permeia todo o texto constitucional, desde 0

art. 30, que fixa Os objetivos da Repüblica Federativa do Brasil, e é

•	 mencionado expressamente no inciso XXI do art. 37, que versa sobre a

•	 obrigatoriedade do procedimento UcitatOrio.

Além desses, o art. 30 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,

•	 menciona o da vinculaçao ao instrumento convocatOrio e o do julgamento

objetivo.

:	
Na determinacão de se selecionar a proposta mais vantajosa para a

•	 administracão pUbHca está implIcito o princIpio da prevalência do interesse

•	 püblico sobre o particular.

Não se pode, ainda, d&xar de lembrar o princIplo da motivaçao, seja

como decorréncia do Estado Democrático de Direito, seja porque assegurado

•	 pelo § 20 do art. 13 da Constituicao do Estado.

Cumpre ressaltar que receberam maior destaque do legislador

infraconstitucional o principlo da prevalência do interesse püblico e o da

•	 isonomia, conforme se infere do ca put do art. 30 da Lei n° 8.666, de 1993, in

verbis:

•	 "A Iicitaçao destina-se a garantir a observância do princIpio

•	 constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais

:

	

	
vantajosa para a Administracao e será processada e julgada em

estrita conformidade corn os princIpios básicos da legalidade, da

•	 impessoalidade administrativa, da vinculac.ao ao instrumento

•	 convocatório, do julgarnento objetivo e dos que Ihes são

•	 correlatos."(Grifos nossos).
•

•	 A seleçao da proposta mais vantajosa deve ser feita por critérios

•	 objetivos previamente estabelecidos. no edital, visando a alcançar a relaçao

•
•
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•	 custo-beneficio mais favorávet para a administracão pUblica. Todavia, não

basta garantir a proteção do interesse imediato do Estado: e preciso

•	 assegurar, ainda, que todos Os possIveis interessados possam apresentar

•	 suas propostas, buscando a contratação corn o Estado. A possibilidade de

interessados participarem do certame Iicitatôrio nâo e, evidentemente, mera

•	
estratégia para selecionar a proposta mais vantajosa, mas tern urn valor ern si

•	 na medida em que dá densidade ao princIpio da igualdade. Alias, visando a

ampliar a possibilidade de participacão de urn rnaior nUmero de interessados,

•	 o § 1 0 do art. 23 deterrnina que "as obras, servicos e compras efetuadas pela

•	 Adrninistracão serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem

técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitacao corn vistas ao

melhor aproveitamento dos recursos disponIveis no mercado e a arnpliação da

•	 competitividade sem perda da economia de escala".

O

	

	 Corolário ao princIplo da igualdade, o princIpio da impessoalidade

deve ser uma marca na gestao da coisa pUblica. Não pode o administrador,

•	 baseando-se em elementos subjetivos, manifestar preferência por esta

•

	

	 aquela empresa interessada em contratar corn o Estado. Dal a exigencia de

que os critérios de selecao sejarn previamente definidos pelo instrumento

•	 convocatOrio - estando o administrador vinculado ao edital -, de forma a

•	 possibilitar o julgamento objetivo das propostas. Quando a contratação e

realizada de forma direta, em decorrência de dispensa ou de inexigibilidade de

•	 licitacao, o adrninistrador publico não está vinculado ao edital - que não existe

-, mas está limitado aos termos do ato da autoridade competente que

reconhece a incidência de urna das hipóteses de dispensa ou de

•	 inexigibilidade, autorizando a contratacao de determinado objeto.

•	 0 princIpio da legalidade constitui a essência do Estado de Direito e

estabelece que o administrador pUblico so pode fazer o que estiver previsto na

• lei. Na matéria em exarne, impae ao agente pUblico a estrita observância não

•apenas da Lei n° 8.666, de 1993, como também da Lei n° 9.444, de 1987,

:	
além dos decretos, resoluçOes e outros instrumentos normativos

•	 desde que estejam baseados na lei, em sentido estrito.

•

RAF -

0
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0 princIpio da publicidade visa a possibilitar a todos 0 conhecimento

acerca dos atos da administracão pUblica, de forma que, no que tange a

matéria em exame, possam os interessados participar do processo licitatôrio,

bern como acompanhar e controlar as contrataçöes, acionando Os órgâos de

controle quando vislumbrarem indIcios de irregularidade.

0 princIpio da moralidade administrativa impöe ao Poder PUblico o

enquadramento de sua açao de acordo com os valores protegidos pela ordem

juridica, ainda que nao haja ofensa a nenhum dispositivo legal especifico.

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, integram a moralidade

administrativa os chamados princIpios da lealdade e boa-fe, segundo Os quais

"a Administração haverá de proceder em relaçao aos administrados corn

sinceridade e Ihaneza, sendo-Ihe interdito qualquer comportamento astucioso,

eivado de mailcia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o

exercIclo de direitos por parte dos cidadãos." (Curso de Direito Administrativo.

Ed Maiheiros. ga ed., 1997, p. 73)

0 principio da motivacâo administrativa impOe ao administrador o

clever de justificar os seus atos, explicitando os aspectos fáticos e legais, bern

como a sua finalidade. Essa exigência decorre do Estado Democrático de

Direito, no qual os atos dos agentes püblicos devem sujeitar-se ao controle

extemo, notadamente o jurisdicional. Não ha como controlar 0 ato

administrativo se o administrador não estiver obrigado a explicitar o seu

fundamento e a sua finalidade previamente. No que tange a contrataçâo

direta, vale transcrever o art. 26 da Lei n° 9.444, de 1987, que dispOe:

"Art. 26 - 0 processo de dispensa ou inexigibilidade de Iicitação

ou parcelamento de execucão será instruldo corn os seguintes

elementos:

I - caracterizacão da hipôtese e indicaçao do fundamento legal;

II - razOes da opcao;

Ill —justificativa do preco.".

Não basta, pois, demonstrar que a situaçâo fática em questão se

enquadra em urn dos permissivos legais previstos nos arts. 24 e 25 da Lei n°
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8.666, de 1993. E preciso justificar exaustivamente a escotha do contratado,

bern como o preco praticado.

0 princIpio da eficiência, inserido no caput do art. 37 pela Emenda

Constitucional no 19, de 1998, corresponde ao "dever de boa administraçao",

presente na doutrina italiana. Trata-se de principlo que merece urna reflexo

mais aprofundada desta Cornissâo porque, erroneamente, muitas das

contratacöes corn dispensa ou inexigibilidade de Iicitacao praticadas no

Estado de Minas Gerais tern coma alegacao uma pretensa eficiència da

máquina administrativa. Eficiência, entretanto, nao se confunde corn agilidade.

Corn efeito, o procedimento IicitatOrio e mais demorado que a contratacao

direta, porque impoe urn conjunto de formalidades que tern como escopo a

escoiha da proposta rnais vantajosa e o tratamento igual aos interessados, ao

passo que a contrataçao corn dispensa de Iicitaçao e mais rápida porque nao

se subordina a tantas formalidades. Isso nao significa, contudo, o meihor

resultado.

0 princIpio da eficiência impOe ao administrador püblico a dever de

conseguir os methores resultados, tanto no aspecto qualitativo quanta no

quantitativo, sem, contudo, afastar-se dos ditames legais.

A justificativa que acompanhou a Resoluçao n o 6.376, de 20 de agosto

de 1999, da Secretaria de Seguranca PUblica do Estado de Minas Gerais,

motivando a dispensa de Iicitaçao para a construcao de cadeias, é exemplo

lapidar:

"considerando que as obras ja priorizadas e aqui definidas coma

essenclais nao podem e nao devem ficar pendentes de condiçOes

burocrát!cas ou formalismo delongados, porque em jogo vidas

humanas.......

Saliente-se que as vidas ern jogo mencionadas pelo ex-Secretário de
Segurança Püblica Dr. Mauro Lopes ja se encontravam na rnesrna situacao ha
meses, ern decorrência do estado das cadelas pUblicas em Minas Gerais. Não
ha nenhuma justificativa nos documentos apresentados que explique, então,
P01 que nao se procedeu a Iicitaçao seis meses antes, ja que a situaçao fática
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era praticamente a mesma. E porque licitação, nessa e em outras situaçães, e
percebida como "condição burocrática" ou "formalismo delongado".

Deste exemplo, percebe-se a necessidade de planejamento das açöes

do administrador pUblico. Licitacão rima corn planejamento, que é uma

exigência constitucional, nos termos do art. 174 da Constituiçäo da RepUblica,

indispensável, sobretudo, para se alcançar a eficiência desejada.

Não se trata, pois, de rechaçar as crIticas aos procedimentos previstos

na Lei no 8.666, que efetivamente merece aperfeiçoamentos. Apenas não se

pode admitir que tais crIticas ao certame licitatOrio sirvam para encobrir a falta

de planejamento e o desrespeito aos princIpios da legalidade, da igualdade e

da moralidade administrativa entre outros que permeiam aquele procedirnento.

4.3. Abusos na contraçäo direta sem Iicitação

4.3.1. Dispensa de Licitaçäo

A regra geral e a realizaçao de Iicitação, corn o objetivo de se selecionar

a proposta mais vantajosa para o Estado, bern como de se assegurarem

chances iguais aos interessados em contratar corn o Poder Püblico, de acordo

corn o inciso XXI do art. 37 da Constituição da RepUblica. Não obstante, a lei

pode, em virtude de circunstâncias especiais, estabelecer exceçOes, que se

dividem nas hipôteses de dispensa ou de inexigibilidade de Iicitação.

Na dispensa, a licitação e, em tese, possIvel, mas o legislador, em

virtude de uma circunstância especial, autoriza a contratação direta.

Adiante, segue uma abordagem das hipôteses legais de dispensa mais

comumente invocadas pelos agentes publicos estaduals sem que, contudo,

esteja configurada adequadamente a situaçâo fática prevista no dispositivo,

conforme se pôde apurar pelos trabaihos investigativos desta CPI.

4.3.1.1 Dispensa em razao do valor
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0 inciso II do art. 24 da Lei no 8.666 admite a hipótese de dispensa de

•	 licitaçao em razão do valor do servico, da compra ou da alienaçao a ser

•	 efetuada pela administraçao püblica. Tal dispensa de licitaçao justifica-se pela

relaçao entre o custo de realizaçao do certame Iicitatário, tanto no que se

•	 refere aos recursos financeiros quanto ao tempo despendido e o pequeno

•	 valor do bern ou do serviço a ser adquirido.

A dispensa de licitacao em razäo do valor deve estar sempre

•	 acompanhada de exaustiva motivaçao acerca da escolha do contratado e do

•	 valor a ser pago, conforme o art. 26, incisos II e Ill, da Lei n o 9.444.

A questao mais delicada nesta hipOtese de dispensa de licitaçao reside

no fracionamento do objeto, que pode dar origeni, as vezes, a duas ou mais

•	 contrataçôes diretas, ao invés de se realizar uma (mica licitaçao.

No trabaiho investigativo desta CPI, nao foram encontrados muitos

•	 casos de dispensa de licitaçao corn fulcro no mencionado dispositivo legal.

•	 Entretanto, duas situaçOes, em especial, merecem destaque.

A primeira é a contrataçao, em setembro de 1998, pela Fundacao

•	 Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, da empresa DIMAS DE

•	 MELLO PIMENTA S/A - DIMEP -, para a manutençao preventiva e corretiva

de dois relOgios de ponto 1 . 0 motivo alegado para a dispensa de licitacao fol o

•	 pequeno valor do contrato. 0 fracionamento, contudo, ficou evidente porque,

naquele ano, foram vários os contratos realizados entre as mesmas partes,

corn objetos da mesma natureza, totalizando o pagamento anual da quantia

de R$29.615,00 (vinte e nove mil seiscentos e quinze reals)2.

O	 A outra situaçao merecedora de uma atencao especial e a terceirizaçao
•

	

	 de atividades de manutençao e limpeza de suas instalaçOes fIsicas a que

procedeu a Fundacao Clóvis , Salgado. Esta entidade da administraçao indireta

•	 celebrou contratos administrativos para diversos servicos, diretamente corn

•	 cada trabalhador, por exemplo: limpador de vidro, encarregada de serviço,

auxiliar de apoio operacional, atendente, vigia patrimonial, caixa de bilheteria.

•	 A licitacao foi dispensada em razão do valor. Na opcao par este procedimento,

•
'Anexo III, pg. 1.433.

•

0
•
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S
•	 ferlu-se nao apenas a Lei no 8.666 mas também as Constituiçoes da

•	 Repüblica e do Estado.

Ocorre que tanto o inciso IX do art. 37 da Constituição da RepUblica

•	 quanto o art. 22 da Constituiçao do Estado estabelecem que sO se admite a

•

	

	 contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse pUblico, em conformidade corn a lei.

•	 Em Minas Gerais, a Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990, disciplina a

•	 matéria em seu art. 11 e especifica que tal modalidade de contrataçao será

utilizada exciusivamente para atender a situacOes de calamidade pUblica, para

• permitir a execucao de serviços técnicos por profissionais de notOria

• (9. especializaçao e para a realizaçao de recenseamento.

A mencionada lei fixa, ainda, em seis meses o limite máximo da

•	
contrataçao que, cumpre ressaltar, e bern diversa da Iocaçao de serviços,

O	 admitida desde a vigencia do Decreto-lei no 200, a qual visa ao fornecimento

•	 de mão-de-obra para a execuçao de determinadas tarefas de interesse da

:
•	 0 inciso II do art. 60 da Lei n° 8.666 estabelece que se deve entender

•	 por servico, para fins de Iicitaçao, "toda atividade destinada a obter

determinada utilidade para a Administração, tais como: demoliçao, conserto,

•	 instalacao, montagem, operaçao, conservaçao, reparacao, adaptaçao,

manutençao, transporte, locacao de bens, publicidade, seguro ou trabaihos

técnico-profissionais". Como se ye, a relaçao, embora meramente

•	 exemplificativa, abrange uma vasta gama deS. serviços que nao podem ser

•	 contratados sem o devido processo Iicitatôrio.

Conforme demonstrado, tais contrataçOes levadas a efeito pela

•	 Fundaçao CIôvis Salgadç são inadmissIveis segundo as normas

•	 constitucionais e legais pertinentes.
•
S

4.3.1.2. Dispensa em razão de emergencia ou calamidade

S
•	 2 Anexo III, pg. 1.292.

S
•
•
•
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Conforme fol afirmado, a exigencia de Iicitaçâo pressupôe planejamento,
de forma que o administrador pUblico conheca, precisamente e corn certa
antecedência, o objeto de contrato e o quantitativo necessário para a
realizaçao da finaildade püblica que informa a sua açao. Ha, contudo,
situaçöes em que acontecirnentos imprevistos não permitem o planejamento
da acao e a realizacao do certame Iicitatório sem que se comprometa o
interesse püblico, causando prejuIzo ou colocando em risco a seguranca de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, pUblicos e privados.
Dal a hipótese de dispensa prevista no inciso IV do art. 24, in verbis:

"Art. 24- .....................................................................................
IV - nos casos de emergencia ou de calamidade püblica, quando

caracterizada urgencia de atendimento de situacao que possa
ocasionar prejuIzo ou comprometer a seguranca de pessoas, obras,
servicos, equipamentos e outros bens, püblicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situacao
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servicos
que possam ser concluldas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergencia ou calamidade, vedada a prorrogacao dos respectivos

	

I.
	 contratos.".

A interpretacao do dispositivo em exame exige cautela, porque nao e

• qualquer prejuIzo que autoriza a dispensa em decorrência da emergência. 0

.• aludido prejuizo deverá estar bern caracterizado e ser significativo o suficiente

para que justifique o afastamento do procedimento normal, que é a licitacao.

• Por certo, a ponderacao acerca do interesse püblico, embora admita certo

• grau de subjetividade, deve nortear em cada caso concreto a conduta do

agente pUblico, que, por isso mesmo, deverá motivar sobejamente a sua

• decisão pela dispensa de Iicitaçao.

De qualquer forma, nao se pode admitira ausência de planejarnento

• para justificar a contratacao corn dispensa de Iicitaçao corn fuicro no inciso IV

• do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993. Nesse sentido, ja se manifestou o Tribunal

de Contas da União, nos seguintes terrnos:

	

•	 "Decisão: 0 Tribunal Pleno, diante das razöes expostas pelo

	

•	 Relator, DECIDE:

	•	 (...)
a.1) que a situacao adversa, dada como de emergência ou de

calamidade püblica, não se tenha oriciinado, total ou Darcialmente,

	

•	 da falta de planelamento, da desIdia administrativa ou da ma gestao

•

S
•
•

Mi , vi
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dos recursos disponIveis, ou seja, que ela nao possa , em alguma

medida, ser atribulda a culpa ou dolo do agente pUblico que tinha o

clever de agir para prevenir a ocorréncia de tat situação;". (Ministro-

Relator Dr. Carlos Atila Alvares da Silva, in Boletim de Licitaçöes e

Contratos, NDJ, São Paulo, 1994, pp. 43617) (grifamos).

Por evidente, se a autoridade constata que o ôrgão que dirige nao

adquiriu, por exemplo, o remédio indispensável para o tratamento dos

pacientes que se encontram sob seus cuidados, não poderá deixá-Ios

desassistidos durante o perlodo em que tramita o processo licftatOrio. Deverá

adquirir, então, corn fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei das Licitaçães, apenas

a quantidade do medicamento necessária ate que se conclua a licitação.

Todavia, deverá apurar as causas que deram origem a situação de

emergência e punir, se for o caso, Os responsáveis por elas. Esta é a

orientação fornecida pelo Professor Marçal Justen Filho na seguinte

passagem:
"Isso não significa afirmar a possibilidade de sacrificio do

interesse pUblico em conseqüência da desIdia do administrador.

Havndo risco de Iesão ao interesse püblico, a contrataçao deve ser

realizada, punindo-se o agente que nao adotou as cautelas

necessárias." (MARAL F°, Justen. Comentános a Lei de Licitaçöes

e contratos administrativos. 7a ed., São Paulo: Dialética, 2000, p.

240).

Os documentos analisados pela CPI demonstram que a ausência de

planejamento vem sendo a causa de muitas contrataçOes corn dispensa de

licitaçao em razão da urgencia. E a situacão, por exemplo, do contrato para

prestação de serviços de limpeza, conservação e apoio e fornecimento de

mão-de-obra, no âmbito cfa Secretaria de Estado de Melo Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, celebrado em 1 0 de abril de 2000. Segundo o

parecer da Secretaria de Recursos Humanos e Adrninistracão n o 221/00,

elaborado por ocasião da ratificaçao do ato da dispensa em tela, a ernergência

decorre do fato de que a empresa anteriormente contratada para os mesmos

serviços rnanifestou, em janeiro desse ano, o desinteresse pela renovação do



w
S
.	

19

S
• contrato, cujo prazo de vigência expiraria em 01/03/00. Celebrou-se, assim,

• urn contrato sem Iicitacão, corn fuicro no inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666,

para que, durante o perlodo de vigência desse contrato, pudesse o Orgão

• encaminhar o procedimento Iicitatôrio.

•	 Ora, se a ôrgâo pretendia prorrogar urn determinado contrato, precisaria

consultar formairnente a ernpresa contratada acerca do seu interesse pela

• referida prorrogação, corn a antecedência necessária para preparar

• procedimento licitatôrio na hipOtese de a resposta daquela ser negativa. Essa

consulta e indispensável para instruir o planejamento das Iicitaçôes de que 0

• órgão necessita para dar continuidade as suas atividades.

5	 Não se pode admitir a espera, ate as vésperas do vencirnento do prazo

de urn contrato, para se verificar que o contratado nao se interessa pela

• prorrogação, tornando-se necessária a celebraçao de contrato corn dispensa

• de licitaçao em razâo da emergência.

Ausência de planejamento está presente, também, inas justificativas

• para a aquisição de matéria prima para a fabricaçâo de remédios pela

• Fundaçao Ezequiel Dias. Diversos contratos dessa natureza obtiveram a

: seguinte

"De acordo corn justificativa apresentada pela Diretoria de

•	 Producao Farmacêutica e lmunobiológica, essa compra emergencial

•	 deve-se ao fato de que atualmente os estoques de matérias-pnmas
•	 e de embalagens da fábrica de medicarnentos

:	
praticamente zerados." (PARECERIAJNALJO79/99, fis 16.261).

•	 Deixar o estoque de matéria-prima para produçao de remédios chegar

ao fim e, em virtude disto, alegar urgência para contratar diretarnente sem

• Iicitacao e urn contra-senso, porque nega a eficácia ao "caput" do art. 174 da

• Constituiçao Federal, segundo o qua[ o planejamento será determinante para

: setor

• . Saliente-se, ainda, que a análise dos documentos encaminhados a ci

• revelou que o malor abuso na contrataçao direta corn alegacao de emergéncia

S

S
S
S
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O e de responsabilidade de entidades da administraçao indireta, notadamente,

•	 as da area de saUde.

:	
Contratação para recuperacão da maiha rodoviária do Sul de Minas

Esta Comissão nao poderia deixar de se debruçar sobre as

•	
contrataçöes sem Iicitacao para recuperação das estradas do Sul de Minas

O

	

	 denunciadas pela imprensa, pois, afinal, tais denüncias deram iniclo ao

processo de formação desta Comissão.

•	
A populacão do Sul de Minas viveu efetivamente momentos difIceis

primeiros dias de 2000 em virtude das fortes chuvas que inundaram a região,

:	
provocando diversos prejuIzos para os municipios e seus moradores.

imediatamente reconhecido o comprometimento da maiha rodoviária daquela

•	 regiao, cujas precárias condiçOes colocavam em risco Os seus usuários e

afetavam a recuperacäo e o desenvolvimento econômico e social, da regiao.

0 estado de calamidade pUblica na regiao foi reconhecido pelos

•	 Decretos nos 40.866, 40.877, 40.923, 40.924, todos de 2000.

No dia 28 de janeiro, o Diretor do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - expedlu atos autorizando a

•	 contratação de empresas corn dispensa de licitacão, alegando a emergência

•	 para a recuperacäo de diversos trechos rodoviários daquela região.

0 jornal Estado de Minas, na ediçao do dia 27 do mês seguinte,

•	 referindo-se as mencionadas contrataçOes, trouxe a seguinte manchete:

•

	

	 Governo cria a industria da enchente (p. 3). Irnediatamente, o Governador

determinou a suspensão do, processo de contratação das empresas para a

•	 devida apuração de eventuals irregularidades.3

•

	

	 A análise do caso iniciou-se mediante pericia elaborada pelos

engenheiros João Lopes Batista, indicado pelo Ministérlo PUblico, João

•	 Eustáquio Beraldo Teixeira, indicado pelo Conseiho Regional de Engenharia e

•	 Arquitetura - CREA -, e pelo Sr. Rogerlo Aparecido Soares, Diretor de

0
Nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2000, o Essado de Minas trouxe as seguintes manchetes: Governador exige

•	 explicacâo do DER (p. 05); Governo suspende obras scm licitacão (p.3).

0
0
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O Programacao da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC.

• Utilizando-se da manifestaçao desses técnicos, dos documentos produzidos

• pelos técnicos do prOprio DER e de outros elementos, a auditoria apresentou

: relatôrio sobre a

•	 0 RelatOrio parcial da auditoria n. 112.010.00, subscrito pelos auditores

• Ricardo Olinto Hazan e Levimar de Almeida e pelo Diretor da

Superintendência Central de Auditoria Operacional - SCAO-SEF, Sr. Joaquim

• José da Cunha, datado de 23 de marco de 2000, depois de indicar os pontos

• crIticos das rodovias para os quais se justificaria a dispensa de licitacao em

razão da emergência, afirma, in verbis:

"Em nossa opiniao os processos de' dispensa de licitacao dos

•	 demais trechos e pontos crIticos devem set cancelados, mas as

•	 obras devem set licitadas imediatamente, haja vista todas elas

:	
serem necessárias e urgentes para conclusão no menor

•	 possivel, sob pena de uma major deterioracao e colapso da maiha

•	 rodoviária."

Os mencionados técnicos, consultados sobre o prazo no qual tais

• trechos deveriam estar recuperados, responderam que as obras "devem ser

• realjzadas antes do prOximo perlodo chuvoso". 0 relatOrio final da auditoria,

datado de 29 de marco, trouxe a seguinte conclusão:

•	 "Em nossa opiniao, face as respostas apresentadas, as obras dos

•	 trechos de recapeamento e pontos crIticos, denominados de
•

	

	 urgentes pelos engenheiros relatores do laudo técnjco, devem set

concluldos antes do mês de outubro, sob pena de colapso total da

•	 maiha rodoviária vistoriada e considerável aumento do custo de sua

O	 recuperaçao.

•	 As Diretorias de Manutençao e de Engenharia, em conjunto corn

:	
o setor encarregado de Licitacao do DER/MG, corn base nas Leis

•	
que regulam a Licitaçao, deverao justilicar, caso a caso, a escolha

O	 da modalidade de licitacao, considerando o tempo necessário para

•	 realizaçao do certame, da contrataçao e da realizacao das obras,
•

•
•
•
0

•
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	•	 sendo que estas deverão estar concluidas antes do mês de outubro,

conforme citado.

	

•	 Ressalvamos que a inércia do DER/MG não pode ser motivo para

	

:	
a dispensa de Iicitação haja visto que, passados mais de 80 dias da

	

•	
primeira vistoria realizada, o Orgao ja deveria ter providenciado a

	

•	 elaboracao dos devidos projetos básicos necessários a contratação

	

•	 da execucao das obras."
•

	

O	 Tat conclusäo merece, desde ja, uma observaçao: a escoiha da

	

•	 modalidade de ticitacao nao leva em consideraçao o tempo necessário para a

realizacao do certame, mas o valor da contrataçao. Como as diversas obras

tinham a mesma natureza, e considerando-se os seus valores, a modalidade

	

•	 nao poderia ser outra senão a concorrência.

No dia 30 de marco, os atos praticados corn o fim de celebrar Os

	•	 contratos questionados foram anulados pelo novo Diretor-Geral do DER-MG,

	

•	 Sr. lyon Borges.

No dia seguinte, o DER publlcou edital convocando as empresas

intereésadas a apresentarem suas propostas para a reatizacao dos servicos

	

•	 na regiao. Trata-se de uma contratacao direta corn dispensa de Iicitaçao em

razão da urgencia, em que se instituiu urn procedimento especifico para a

	

•	
selecao dos contratados, preservando-se, desta forma, o princIplo da

	

•	 impessoalidade. Não ha que se falar contudo, em sistema misto de dispensa

..Tj

	

-	 de licitacao e carta-convite, como se chegou a afirmar em reuniOes ordinárias

da CPI, porque o § 80 do art. 22 da Lei n° 8.666veda a criacao de modalidade

• de Uctacao diversa daquelas previstas em tel. Na contrataçao das empresas

•selecionadas, fol dispensada a licitaçao corn fuicro no art. 24, IV, da Lei n°

	

:	
8.666.

	

•	 0 que importa destacar neste momento e que a situaçäo emergencial

	

•	 provocada pelas inundaçOes no Sul de Minas serviu de justificativa para a

recuperacao de trechos que ja se encontravam comprometidos antes das

	

•	 chuvas. Segundo os técnicos:

	

•	 "As avarias, na sua maioria, já existiam anteriormente as chuvas

	

•	 de janeiro de 2000.
0
•
0
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(...)

•	 "... constatacao de que a grande maioria das vias ja se
•

	

	 encontrava ja por ocasiäo das chuvas em pessimas condicoes

fIsicas, demonstrando claramente a fatta de investimento na sua

•	 manutençao e conservação nos ültimos 10 anos."

•	 Emais:

"Entendeu-se, ainda, que cerca de 65%(sessenta e cinco por

cento) das avarias encontradas foram agravadas pela intensidade

•	 das chuvas de janeiro próximo passado e tiveram como fator

•

	

	 multiplicador de proporcao a falta de conservacao e manutencao,

que perdura por alguns anos."

•	 Alias, as prOprias motivacoes dos atos de dispensa de licitaçao do dia

28 de janeiro, assinados pelo Sr. Antonio Erdes Bortoletti, apresentam o

• seguinte elemento fático: "estes segmentos rodoviários ja estavam sendo

• exaustivamente apontados pela imprensa escrita, falada e televisada como urn

segmento de rodovias corn major nUmero de problemas do Estado, e que corn

estas chuvas estes problemas se agravaram, colocando em risco iminente

• seus usuários e 0 prOprio patrimônio pUblico construldo."

Ora, se mesmo antes das chuvas encontravam-se no Sul de Minas as

rodovias corn o major nUmero de problemas, por que, afinal, não se fez, em

• 1999, a licitaçao para saná-los?

•	 Não resta outro caminho senão reconhecer que o procedimento em

questao, adotado pelo DER-MG, é similar ao empregado pela Fundacao

• EzequieL Dias - FUNED - na compra de matéria-prima para a produçao de

• remédios: enquanto aquele espera que as estradas fiquem em condicoes

absolutamente precárias, està deixa o estoque de matéria-prima chegar ao fim

• para, então, ambos alegarem situaçao de emergência para contratarem

• diretamente, corn base no inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666. Ambas as

situaçOes são evidências flagrantes de uma das principals falhas da

.• administração pUblica: a falta de PLANEJAMENTO.
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•	 Saliente-se ainda que, certamente, a reduçao dos investimentos na

•

	

	 maiha rodoviária em 1999 contribuiu para a sua deterioração. Dados retirados

do Armazém de Informaçöes do Sisterna Integracão de AdministracãO

•	 Financeira - SIAFI - revelarn, por exemplo, que, dos R$57.961.257,00

•	 (cinquenta e sete milhöes novecentos e sessenta e urn mil duzentos e

:	
cinquenta e sete reais) aprovados como crédito para restauração de

•	 utilizaram-se apenas R$2.107.382,76 (dois milhOes cento e sete mil trezentos

•	 e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Apesar da anulação dos atos praticados em 28 de janeiro de 2000 pelo

•	 Sr. Antonio Erdes Bortolleti, o Ministério PUblico ajuizou ação civil pUblica sob

o argumento de que a aplicaçao das sançôes previstas na Lei de Improbidade

Administrativa independe da efetiva ocorrência de dano ao patrirnônio pUblico.

•	
Os Promotores Püblicos signatários da referida ação fundamentaram-Se, entre

•	 outros aspectos, na precariedade da justificativa para a escotha das empresaS

:	
que seriam contratadas caso a imprensa nao trouxesse a tona o

•	
adotado pelo DER. Na petição inicial dessa açao afirmou-se que:

•	 "0 padrao utilizado para justificar a escoiha das contratadas é

• sobremodo faiho, na medida em que, meramente, o administrador

se limita a justificar que as empresas tern 'notória capacidade e

disponibilidade imediata de máquinas e equipamentos, em

condiçoes de, em curto prazo, recuperar os pontos danificados..."

Adiante, concluiu-se que "Os procedimentos de dispensa de Iicitaçâo

•	 referidos näo atenderam ao requisito constanteno inciso II do paragrafo Unico

•	 do art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, no tocante a razão de escoiha dos

:	
executantes do servico

•	 0 trabalho investigati\o desta CPI constatou que a forma de escoiha

•	 das empresas adotada pelo DER, denunciada pela imprensa e tao criticada

pelos Promotores PUblicos, e prática reiterada dos administradOres. Em

•	
diversas situaçOes, o agente pUblico parece supor que basta estar configurada

•	 uma das hipóteses de dispensa de Iicitaçâo para que Ihe seja facultado

•
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escoiher a empresa ou prestador de serviço que quiser, sem ter que dar

malores explicaçöes sobre a sua decisão.

Exemplo deste fato é a afirmacão do Sr. Rul José Vianna Lage, ex-

• Diretor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -, que,

questionado sobre o critérlo de escoiha dos contratados nas obras sern

• Iicitação realizadas pela empresa, declarou: "o critério era escoiher entre

aquelas que sempre se destacaram como me/ho res fomecedores". Fol

soHcitado aquela empresa que fundarnentasse a dispensa de Iicitação para as

: obras realizadas pela empresa Mello de Azevedo Empreendimentos e

• Construção Ltda. Os documentos apresentados evidenciam a situacâo fática

caracterizadora da emergência, mas nao trazern uma linha sequer para

justificar a escotha da empresa.

•	 Para a reforma do Centro de tntegração do Adotescente Monsenhor

• Messias, a mesma empresa foi contratada sem Iicitacão em razão da

ernergéncia - esta, devidamente caracterizada - corn o seguinte argumento do

• Departamento Estadual de Obras, transcrito no parecer jurIdico:

•	 "Sugere que, 'pelos bons serviços prestados a este

•	 Departamento e pela atual disponibilidade que o caso requer, seja

:	
contratada a empresa Melo de Azevedo Empreendimentos e

•	 Construcao Ltda, para a execuçao dos serviços.".

A fragilidade das justificativas para a escoiha dos contratados, repita-se,

é caracterIstica que se manifesta de forma reiterada nos contratos celebrados

• corn dispensa de Iicitacâo no Estado de Minas Gerais.

Cumpre ressattar que o parágrafo unico do art. 26 da Lei n o 8.666, de

• 1993, prevê determinados eternentos que devem instruir o processo de

• dispensa ou inexigibilidade. de Iicitaçao, exigência que nem sempre e

• observada pelo administrador.

0 procedimento adotado pelo DER em 31 de marco de 2000 buscou dar

• oportunidade a todos os interessados de apresentarem suas propostas,

• deixando evidente que se fez a escoiha do meihor preço e que houve

impessoalidade na decisão. Desse episôdio podemos concluir que, mesmo em
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S
•	 situaçöes de dispensa de Iicitação, é possIvel a adoçao de procedimentos

•	 quais 0 contratante escoiha a melhor proposta existente no mercado.

:	
43.13. Contrataçao de entidade que integre a Administração PUblica

•	 0 inciso VIII do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993, prevê a hipótese de

1	 dispensa de Iicitação para "a aquisiçâo, por pessoa jurIdica de direito pUblico

interno, de bens produzidos ou serviços prestados por Orgào ou entidade que

•	 integre a Adrninistração PUblica e que tenha sido criado para esse fim

especifico em data anterior a vigência desta Lei, desde que o preço contratado

:	
seja compatIvel corn o praticado no mercado". Este dispositivo serviu de

•	 fundamento jurIdico para a celebracão de contratos pela Administraçao

•

	

	 PUblica estadual corn Os mais diversos objetos, corno prestaçao de serviços

terceirizados, compra de computadores e aquisição de matéria-prima para

•	 reforma ou construção de estradas ou para fabricação de remédios.

•

	

	 Corn relaçao a este assunto, a CPI procedeu a análise do contrato

celebrado entre o DER e a BR Distribuidora, para a compra de material

•	 betuminoso. Para a forrnaçao do seu convencimento, ouviu, inicialmente, Os

S	 Srs. Paulo Mauricio do Carmo Assis e AdlIlo Silva, gerente de vendas e

advogado da BR Distribuidora, respectivamente. Em seguida, ouviu os Srs.

Fernando Antonio Santiago JUnior e Luiz Gustavo Rocha Oliveira,

•	 respectivarnente, o autor e o advogado responsáveis pela Acao Popular n°

99.007904-8, que tramita na Segunda Vara da Fazenda PUblica e Autárquica

•	
da Comarca de Belo Horizonte e tern corno fundamento a possIvel lesividade

•	 ao interesse pUblico provocada pelo referido contrato. Fol ouvido, ainda, o Sr.

FIávio Menicucci, ex-Diretor 'do DER, bern corno o engenheiro AntOnio Erdes

•	 Bortoletti. A todos fol dada a oportunidade para apresentar documentos que

•	 pudessem ernbasar suas alegaçoes.
•	 0 alcance do mencionado inciso VIII do art. 24, que é objeto de
I

controvérsia entre os juristas, tern sido discutido também em outros Estados

•	 da Federacao, conforme se pOde aferir. E, contudo, rnajoritário o entendimento

S
•
I
S
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1•
e que se devem impor como limites a interpretacäO desse dispositivO a Iivre

•iciativa, urn dos fundamentOs da Repüblica Federativa do Brash, e o principio

•a livre concorrênCia, que informa a ordem econômica brasileira, conforme

respectivamente, Os arts. 1 0 e 170, inciso IV, da ConstituicãO da

epübIica. Como desdobramefltO desses principiOS, a empresa püblica e a de

•conomia mista que explorem atividade econômiCa sujeitam-Se aos regimes

urIdicos prOprios das empreSas privadas, nos termos do inciso II do art. 173

Carta Magna, o que implica a impossibilidade de a AdministracãO PUblica

•ontratá-las diretamente. Vale trazer a lume as palavras do Professor Jorge

Ulisses Jacoby Fernandes:
"Se o exerciclo da atividade mercantil pauta-se pelo principio da

•	
livre concorrência tendo o Estado se igualado a iniciativa privada

•	 para a execucão de urn serviço ou o fornecimefltO de bens não

•	 poderá pretender afastar a disputa no momento em que tiver que

:	
promover a contratacãO de seu interesse, sob pena de violar urn dos

principios fundamentais da Repüblica. (ContratacãO Direta Sem

•	 Licitacão. Ed. Brasilia Juridica.1994, p. 202)."

Sendo assim, se a empresa püblica ou de economia mista explora

• atividade econômiCa, disputando o mercado corn empresas de capital privado,

• como é o caso da BR Distribuidora, nao poderá vender seus produtos e

• serviços para a adrninistracâO püblica sem se submeter ao certame licitatório,

• sob pena de ofensa ao principio da igualdade.

•	 Ora, se a BR Distribuidora tern efetivamente a proposta mais vantajosa

para o Estado, basta comprovar isso no procedimento Iicitatório para celebrar

• o contrato corn o Estado. Alias, depois de esta CPI debrucar-se sobre a

• matéria e antes mesmo de apresentar seu relatôrio, esse entendimento foi

• adotado pelo Poder Executivo, que determinou a realizacão de licitação para a

• aquisicão de material betuminosO.

•	 Não obstante, e preciso reconhecer que a dispensa de licitação para

contratacão de ernpresas püblicas que explorarn atividade econômica nâo se

• lirnita a contratacão da BR Distribuidora. Outros contratos corn o

•
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•

	

	 fundamento foram apresentados, como a aquisição de equipamentos de

informática da COBRA Computadores e Sistemas S/A, empresa da qual o

•	 Banco do Brasil possui 80% do capital. 4 Para citar outro exemplo, a FUNED

•	 adquire, corn regularidade, matéria-prima para produção de remédios de

empresas pUblicas ou de economia mista de outros Estados.

•	 De qualquer forma, ainda que se admita a legalidade desses contratos,

•	 é preciso dernonstrar que o preco praticado é compatIvel corn o valor de

mercado, o que nem sempre e observado.

S

A Contratação da Minas Gerais Serviços S.A.

•

	

	 Matéria altamente controvertida acerca da aplicabilidade do mencionado

inciso VIII do art. 24 da Lei de LicitaçOes é a contrataçao da Minas Gerais

•	 Serviços S.A. pelos ôrgaos e entidades da administração direta e indireta

•	 para a prestacäo dos serviços mais diversos. Constatou-se a existência de

:	
centenas de contratos corn a mencionada empresa, sern

•	 representando urn volume de recursos extraordinário.

• Em marco de 1999, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado - TCE -

deu provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual do Patrirnônio

Histôrico e Artistico de Minas Gerais - IEPHA-, reformando decisão da

Segunda Câmara, para reconhecer a regularidade de contrato celebrado corn

fulcro no art. 24, VIII, da Lei n° 8.666.

Nessa decisão, o Tribunal de Contas acatou a argumentaçao formulada

•	 pela procuradora da autarquia, segundo a qual a MGS e sucessora da

Credireal Serviços, tendo sido, por conseguinte, criada corn a finalidade de

prestar determinados serviços ao Estado, antes da promulgaçâo da Lei n°

•	 8.666.

Em julho de 1999, a Procuradora do Estado de Minas Gerais aprovou o

Parecer n° 10.585, que opina pela possibilidade de contrataçao da MGS sem

• Iicitaçao, recomendando ao Governador conferir-Ihe caráter normativo. 0

S
Contrato celebrado pelo Instituto Estadual de Florestas, fis. 14.146).

0
S
•
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S
• citado parecer foi publicado no ôrgão oficial dos Poderes do Estado, em

• 17/8/1999.

Observa-se, contudo, que, de acordo corn parecer do auditor do TOE no

• processo supramencionado, a Lei n° 11.406, de 22/1/1994, amplia 0 objeto

• social da empresa, para acrescentar serviços de administracãO e

representacäo de açôes trabaihistas, compensacâo tarifária, atendimento

• telefônico a usuários, apoio ao sistema de transporte da Regiâo Metropolitana

• de Belo Horizonte e seu gerenciamento operacional. Essa alteraçäo é

: posterior a promulgacão da Lei n° 8.666, de forma que, para a prestação de

• tais serviços, não poderá ser dispensada a licitaçâo.

Nao e este, entretanto, o entendirnento da MGS Serviços e da

Fundaçao Rural Mineira - RURALMINAS -, que firmararn contrato tendo como

• objeto a prestação de serviços jurIdicos especializados relativos a contencioso

• trabaihista em que a Fundacao figura como Reclamada. 0 valor do contrato,

R$27.637,00 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e sete reais rnensais, não fol

• devidamente justificado, pelo menos nos documentos encaminhados a CPI.

•
I
S

•
0
S

S

S
S
S.
S
•
S

0
S
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4.3.1.4. Compras de gêneros perecIveis

A dispensa de licitação para a compra de gêneros perecIveis apflca-se

somente aos casos de compras eventuals. Compras habituais, como de leite,

pao e carne, P01 exemplo, para hospitais da rede pUblica ou para merenda

escolar devem ser licitadas. A administração estabelece a quantidade, o prazo

de entrega e as demais condiçOes, e os licitantes podern avaliar as condiçöes

do fornecimento. Não se justifica a ausência de Iicitação meramente por tratar-

se de generos perecIveis.

Nesse sentido, podemos citar decisão do Tribunal de Contas da União:

"Entretanto, e preciso deixar bastante claro que a perecibilidade

de urn produtô alimentIcio nao pode ser considerada como condiçao

para que a sua aquisiçao seja efetuada sem o competente processo

licitatOrio. Ora, o dispositivo legal ( art.24, inciso Xli) impôs que a

Iicitacao para a aquisiçao dos produtos alimentIcios sO pode ser

dispensada no tempo necessário para a reaiização dos processos

licitatôrios correspondentes". (Decisão n° 186/96 - TCU - Plenário,

DOU, 22/4/1996 - p.6816)

0 instituto de' Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG - apontou, entre Os contratos que celebrou sem iicitacao, alguns

relativos ao fornecimento de alimentos para o Hospital Israel Pinheiro e para o

Hotel em Araxá (contratos 027/97 e 227/97), que nao julgamos em

conformidade corn a lei.

A necessidade de planejamento, mais umavez, parece-nos muito clara.

4.3.1.5. Entidades de Pesquisa, de Ensino e de Desenvolvimento

Institucional

0 inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1994, autoriza a

administração pUblica a contratar instituição brasileira de pesquisa, de ensino

e de desenvolvimento institucional corn dispensa de Iicitaçäo, desde que tenha

I
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nquestionavel reputação ético-profissional e nao tenha fins lucrativos. 0

Oclispositivo em exame é o fundamento legal para urn nUmero significativo de

contratos celebrados pela administração pUblica estadual, notadamente

contratos da Secretaria da Educaçao corn a FUNDEP, da UNIMONTES corn a

FUNDANOR e da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - corn a

Fundacao Renato Azeredo.

E preciso, contudo, atentar para o fato de que o objeto do contrato deve

•circunscrever-se dentro do campo da pesquisa, do ensino e do

desenvolvimento institucional. Não e qualquer contrato, pelo simples fato de

:ser celebrado corn as instituiçöes que a lei especifica, que se encontra ao

•amparo do dispositivo legal já mencionado. E o que alerta relatOrio do Tribunal

de Contas da União, na análise de urn caso concreto, in verbis:

•	 "Contudo, no caso, uma derradeira e decisiva condiçao nao foi

:	
satisfeita para que se operasse, regularmente, a contrataçao, qual

•	 seja, a existência de nexo entre o art. 24, inc. XIII, cJ lei, a natureza

•	 da instituipão e o objeto a ser contratado. ( ... )

•	 A existência desse nexo é condiçao essencial a validacao do

procedimento. Caso contrário, estar-se-á sim plesmente financiando,

em entidades da espécie, a criapão de estruturas paralelas

•	 dedicadas não a prod u pão de bens constitucionalmente tutelados,

•	 mas a simples exploraoão de atividade econômica desnaturando
•	 propôsito ciue motivou a inserpão. do mencionado dispositivo na lei e

:	
ferindo, par conseguinte, entre outros, a principlo constitucional da

•	 isonomia, fixado no art. 37, Inc.' XXI, da Carta Magna."(TCU —

•	 728/98-5, Ministro-Relator Guliherme Palmeira. Boletim de

•	 LicitaçOes e Contratos. Maio/2000, p. 282) (grifamos)

•	 Em outra recente decisão, emanada do mesmo Orgao, citada em artigo

Oda Revista de Informação Legislativa n o 146, o Ministro- Relator assim se

rnanfestou:

"... a dispensa do procedimento IicitatOrio so seria devida caso o

•	 objeto do contrato fosse compativel corn os objetivos fins da

•	 Fundaçao de Apoio. Interpretar diferentemente seria permitir que as

S

S
S
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•	 Fundaçoes de Apoio e Pesquisa prestassem todo e pual p uer servipo

•	 em detrimento dos concorrentes privados. 0 objetivo do dispositivo

•	 legal foi fomentar e divulgar a pesquisa e nao desvirtuar sua area de

:	
atuapão, o gue por certo ocorreria caso essas

•	 a ser fornecedoras de servi pos diversos Para as entidades püblicas

•	 pue pretendessem se esguivar do certame licitatório." (grifamos)

S
•

	

	 Além disso, é inquestionável que a entidade contratada deve ter

capacidade para o desempenho da atividade objeto do contrato. Entretanto, o

•	
que observamos corn muita frequência é a subcontratação de terceiros, pela

•

	

	 contratada, para a prestação dos serviços, demonstrando claramente que esta

não possula condiçôes de prestá-los, o que configura, tarnbém, burla a

•	 legislacão.

•	 Se é verdade que as expressôes "pesquisa", "ensino" e

"desenvolvirnento institucional" são genéricas, sobretudo a ültima, não se pode

deixar de reconhecer que elas nao abarcam todos Os objetos possiveis de se

•	 contratar, como, por exemplo, as atividades necessârias a manutenção da

contratada. 0 desenvolvirnento institucional deve corresponder a urna

atividade que vis&a meihorar a atuação da instituição contratante, e nao ao

•	 desenvolvirnento de suas atividades rotineiras.

•	 Os objetos indicados na lista de contrataçöes diretas encaminhada pela

UNIMONTES, para citar urn exemplo, demonstram a razão de nossas

•	 preocupaçôes. Esta instituic.ao contratou a FUNDANOR para a prestação dos

seguintes serviços: pequenos reparos e limpeza do Hospital Universitário;

limpeza e higienização das unidades fIsicas do Campus; apoio logIstico para

•	 transporte e movimentacao de documentos; transporte para atender a

•	 dernanda da Reitoria; contratacao de auxiliar de enfermagem; prestação de

:	
servicos para instalaçao de divisórias; apoio logIstico a fim de garantir a

•	 continuidade dos servicos gráficos e xerográficos, visando a atender a

•	 demanda interna e externa da UNIMONTES.
S
S

S
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• Parece-nos evidente a necessidade de que, também em relaçao a

• contrataçâo das entidades de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento

: institucional, sejam observadas as normas

• 4.3.2. Inexigibilidade da Iicitação

•
•	

A inexigibilidade caracteriza-se pela impossibilidade de se proceder ao

• certame IicitatOrio em virtude de aspectos peculiares do objeto que se

pretende contratar, seja porque nâo ha parâmetro de comparaçäo entre Os

• profissionais habilitados existentes no mercado, seja porque existe apenas urn

• profissional ou empresa capaz de atender ao interesse pUblico em jogo. Dessa

forma, a inexigibilidade nao significa necessariarnente a ausência de mercado.

0 show business representa urn mercado corn crescimento extraordinário nos

• Ultimos anos, mas dificlirnente as estrelas da mUsica sertaneja, par exemplo,

• submeter-se-iam ao processo Iicitatôrio. Da mesma forma, ha no rnercado

diversos juristas corn notôrio saber, mas a Iicitação nao é instrumento hábil

• para selecioná-Ios. Em ambos os exemplos, a natureza do servico inviabiliza a

• seleçao do profissional mais adequado par meio de critérlo objetivo, restando

ao administrador uma margem de discricionariedade para efetuar a escoiha,

• devidamente motivada.

• A inexigibilidade diferencia-se da dispensa na medida em que, enquanto

: nesta a Iicitaçâo e, em tese, possIvel, embora alei faculte ao administrador a

• nao-realizaçâo do procedimento próprio devido a circunstâncias previstas em

• urn dos dispositivos do art. 24 da Lei n° 8.666, naquela nao ha como provocar

o mercado para a escoiha da proposta mais vantajosa, nao existindo, pois, a

• possibilidade de se proceder a Iicitacao.

• Dessa forma, as hipôteses de dispensa previstas na Lei das Licitaçöes

: são exaustivas, nao podendo o administrador dispensar a Iicitação sern que a

• èituacao fática se enquadre em urn dos incisos do art. 24 da Lei n° 8.666. Não
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:	
pode, alias, o legislador estadual criar novas hipóteses, conforme

•	
entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O

	

	 Já as situaçöes de inexigibilidade mencionadas no art. 25 do mesmo

diploma legal são meramente exemplificativas, pois basta ficar comprovada a

•	
inviabilidade da provocacao do mercado para a escoiha da proposta mais

•	 vantajosa para que se possa contratar diretamente.

•	 4.3.2.1. Unico fornecedor
S
S

A existência de urn Unico fornecedor é exemplo tipico daimpossibilidade

de promover a competição para a seleção da meihor proposta a ser

•	 contratada pela administração pUblica.

•

	

	 Os elementos apresentados a CPI acerca das contrataçöes corn fuicro

no inciso I do art. 25 da Lei n o 8.666 revelam a necessidade de se frisar que

•	 não basta a mera alegação da inexistência de concorrência para que

•	 administrador contrate diretamente corn determinado fornecedor ou prestador

de serviço, apresentado como exciusivo. E indispensável a comprovação

•	 documental da exclusividade, pelos melos que a lei faculta.

•	 Saliente-se, contudo, a necessidade de o administrador pUblico estar

rnais atento aos termos das declaraçOes fornecidas pelas entidades

legitimadas para tanto. A exclusividade refere-se a urn tipo de produto ou

•	 serviço de que necessita a administracao pUblica e nao ao fornecedor

exciusivo de determinada marca. 0 exemplo apresentado a seguir deixará

•	
evidente a razão de nossas observaçOes. Por intermédio da Secretaria de

•

	

	 Estado de Assuntos Municipais, celebrou-se contrato de locação de máquina

de franqula postal corn capacidade para ate seis mil cartas por m6s. 5 A

•	
declaração apresentada neste caso afirma que a contratada é representante

•

	

	 exclusiva "de toda a linha de produtos NEWCO DO BRASIL para 0 Estado de

Minas Gerais". Todavia, a prova que interessa é a de que esta é a ünica

•	 Secretaria de Esta& de Assuntos Municipais, contrato 01/98. Anexo XXXV, fis. 15430.

S
S
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máquina que presta o serviço que o Poder Püblico precisa contratar, o que

• não fol apresentado.

4.3.2.2. NolOrio saber e objeto singular

São diversas as situaçöes que autorizam a contratação corn base no

• inciso II do art. 25 da Lei das LicitaçOes, notadamente aquelas em que se

O exige uma dimensão acentuada de criatividade e de trabaiho intelectual do

contratado, comprometendo a possibitidade de se instituIrern critérios objetivos

• para a escoiha da proposta mais vantajosa.

•	 De qualquer forma, a legislaçao deixa clara a exigência de dois

requisitos. Em primeiro lugar, o objeto precisa ser singular, ou seja, algo

• inédito ou incomum. Não se admite a contratação de urn profissional que

• tenha notôria especialização em determinada matéria para a realização de

uma atividade que pode ser realizada por diversos profissionais presentes no

• mercado. Em segundo lugar, deve-se comprovar a notôria especialização do

• profissional na matéria correspondente ao objeto que se pretende contratar.

Tais quesitos nem sempre são devidamente observados pelos agentes

• pUblicos quando invocam o dispositivo em tela, estando a matéria a

• major rigor dos órgaos de controle, como se pode verificar nas situaçoes e nos

exemplos apresentados adiante.

A inviabilidade de competiçao foi a causa alegada pelo Instituto Estadual

• de Florestas - IEF - para a contratação de professor para ministrar curso de

ingles a seus servidores, conforme processo n° 15 .637/95 . 6 Ora, como se

• sabe, urn curso de ingles nao configura, absolutamente, objeto singular.

• A tItulo de exemplo, vale citar, ainda que em parte, os serviços de

• natureza contábil contratados pela Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG

: - corn fuicro no dispositivo em

•	 "Prestar a Diretoria da LEMG assessoramento técnico de

•	 natureza contábil, financeira, operacional, administrativa, elaborando

0
• ______________
• 6 

Anexo XXXII, fis. 14.169 e 14.170.

0
•
0
0
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•	
pareceres, pesquisas, estudos e demais trabaihos que Ihe forem

•	 solicitados;

•
•	 Supervisionar, coordenar e executar serviços de natureza contábit

•	 da LEMG;

:	
Elaborar balancete, e demais demonstrativos da receita e

•	
despesas, apresentando relatório de controle interno;

•	 Processar o pagamento dos credores da LEMG, nos termos da

• lei;

:	
Emitir notas de empenho e processar o controle das

mantendo atualizado o registro dos créditos orçamentários e

adicionais e dos saldos disponIveis;

(...)

:	
Processar, na forma da lei, o pagamento de diárias e

Emitir ordem bancária de pagamento de crédito ou de gula de

•	 recebimentos, bern como manter atualizados os credenciamentos

•

	

	 de ordenadores de despesas junto ao SIAFI (Sistema de Integracao

de Administração Financeira)." (Contrato- 28.99.00).

•	 Ora, por eviçlente, tais atividades não configuram serviços singulares,

:	
nern se exige urn especialista corn notôrio saber para desempenhá-Ias. Trata-

•	
Se, antes, de atribuiçOes de cargo pUbtico indispensável em qualquer Orgao

•	 pUblico. Alias, o art. 20 da Constituiçao do Estado determina que a atividade

)

	

	 administrativa permanente deve ser exercida em qualquer dos Poderes do

Estado, nas aUtarquias e ' nas fundaçôes püblicas, por servidor pUblico,

•	 ocupante de cargo publico, em caráter efetivo ou em comissão, ou de funçao

•	 pUblica.

Nos documentos encaminhados pela FUNED, as contrataçoes por

•	 notOrio saber foram, diversas vezes, justificadas sob o argumento de que a

•

	

	 "instituicâo está impedida de realizar concursos pUblicos, tendo em seus

quadros urn nUmero reduzido de servidores". Se se contrata porque nâo

• _____________
Corn idêntico vIcio, o contrato n° 09.2000.00, cujo objeto ë a prestacAo de servicos de Assessoria e Consultoria

Técnica de natureza administrativa no campo de coleta de inforrnacoes e investigaçâo de fatos especificos e relevantes
no âmbito da LEMG, corn vinculacAo direta a Diretoria.



•	 37

podem ser realizados concursos e ha fatta de funcionários, fica evidente que

•os contratados exercem funcoes inerentes as atividades da instituicao, que

• deveriam ser desempenhadas por seus servidores. Não se preenche nestes

:casos pois, o requisito da singularidade.

•	 Tat matéria ja tern jurisprudência do Tribunal de Contas da União,

•segundo a qual as entidades da administraçao pUblica devem abster-se de

"contratar mão-de-obra através de firmas particulares, para o desempenho de

• atividades inerentes ao seu piano de cargos e saiários, por caracterizar-se

•infringencia ao inciso ii do art. 37 da Constituicao Federal" (DOU de 27/05/92,

:TCO34.080/911 p. 6.555, citado por Claudia Fernanda de Oliveira PEREIRA.

O Reforma Administrativa. 0 Estado, o serviço pUblico e o servidor. Brasilia:

*Brasilia JurIdica, 1998, p. 246.).

Outro aspecto que chamou a atençao nos documentos apresentados a

esta Comissão pelos órgaos e entidades pUblicos diz respeito a terceirizaçao

• do assessoramento jurIdico regular mediante a contrataçao de profissionais

S corn fuicro no inciso II do art. 25 da Lei n° 8.666. A contratacao de servicos

advocatIcios corn base em notOrio saber justifica-se tão-somente, repita-se,

•quando a adrninistraçao defronta corn uma circunstância que refoge a

• regularidade das situaçOes, apresentando-se como uma matéria que, pela sua

complexidade, pelo valor envolvido ou por outro fator, exija profissional

•efetivamente especializado, corn reconhecimento entre Os seus pares, fato

•que deve ser dernonstrado corn clareza.

0 Tribunal de Contas da União já -- definiu no Enunciado de

•Jurisprudência n° 39, o exato alcance do conceito de notOria especializacao

Sconsiderando que" esta so tern lugar quando se trata de serviço inédito ou

incomum, capaz de exigir ia selecao do executor de confianca urn grau

• insusceptivel de ser medido pelos critérios objetivos de qualificaçao inerentes

•ao processo de Iicitaçao".

Não e, certamente, o caso, por exemplo, do contrato celebrado pelo

•lnstituto de Pesos e Medidas baseado no dispositivo em tela, que tern o

•seguinte objeto:
•

S

•





S

•
S
•	 "Constitui objeto do presente contrato a prestaçao de serviços

•	 advocatIcios em âmbito administrativo, compreendendo a
•	 elaboracao de pareceres em processos administrativos e seu

:	
acompanhamento desde a autuacao ate a fase recursal."

•	 n° 011/95, Anexo VIII, fis. 3.584)

•

	

	 No exemplo em exame, a irregularidade agrava-se na medida em que a

entidade contratante possul uma assessoria jurIdica, de acordo com a ailnea

•	 "a" do inciso I do art. 3 0 da Lei no 11.173, de 3 de agosto de 1993.

• Nos exemplos acima, 0 desvirtuamento do contrato por notOrio saber é

evidente, perceptivel aos olhos de qualquer pessoa de born senso. A anãlise

dos documentos encarninhados a esta CPI, notadamente pela Fundaçao Joào
•	 Pinheiro, revela que a matéria, contudo, merece ser aprofundada a partir da

:	 seguinte questao: qual a distinçao entre o contrato administrativo de urn

•	 técnico corn notOrio saber para a prestaçao de urn serviço de assessoria
•	 especializada, corn base no dispositivo em exame, e a nomeação desse

:	 mesmo técnico para ocupar urn cargo de assessor de iivre nomeaçao? Não se

•	 trata, certamente, de dois meios a disposiçao do administrador püblico para se

•	 atingir o mesmo firm.

Na hipótese do cargo de confiança, existe uma reiaçao de hierarquia e o

•	 cumprimento de uma jornada de trabalho. Além disso, o assessor não está

S

	

	 vinculado a urn projeto de trabalho especifico: suas atribuiçOes podem ser

alteradas de acordo corn a demanda de seu superior. 0 perIodo durante o

•	 qual o assessor ocupará o cargo, como regra, nao e fixado a priori. Quando se
•	 contrata urn profissional corn notOrio saber para a prestaçao de serviços de

:	
assessoria, a temporaHdade e urn elernento essencial. A distinçao

•	 importante reside, contudo, no fato de que o contrato administrativo deve

•	 descrever corn "ciareza e precisão as condiçoes para a sua execuçao,

:	
expressas em cláusulas que definam Os direitos, obrigaçoes e

•	 responsabilidades das partes" ( 1 0 do art. 54 da Lei n o 8.666), mediante urn

•	 piano de trabaiho ou urn termo de referenda, se necessário. Não se pode
S

8 
Corn o mesmo objeto e a mesma fundamentaçao, o IPEM celebrou os contratos ns° 10/95 e 01/98.

S
S
S
•
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celebrar contrato administrativo corn o objeto genérico, sem que fiquem

especificadas as obrigaçoes e atividades do contratado.

Ocorre que, como o nUmero de cargos de confianca é limitado e os

[ 0 vencimentos nao são atraentes a ponto de se poder disputar corn a iniciativa

W privada os profissionais mais gabaritados, é praxe celebrar contratos

administrativos corn objetos absolutarnente genéricos, nao sendo possIvet

inferir quals as obrigacOes efetivas do contratado. Vejamos urn exernpto, entre

• tantos: a Fundaçao João Pinheiro celebrou corn urn profissional contrato para

prestaçao "de serviços técnicos especializados a FUNDAçAO, na area de

• planejamento institucional, recursos hurnanos e modernizaçao administrativa,

• no âmbito do Convènio FJP/SERHA". 0 contrato nao estabelece as

obrigaçoes do contratado. Pergunta-se: corn base nesse objeto contratuat,

• como se chegou ao valor de R$42.000,00, para o perlodo de urn ano?

• Saliente-se que o referido profissional manteve contrato corn aquela

Fundaçao, para prestacao de servicos no mesmo órgao da administraçao

• direta, no perlodo de maio a dezembro de 95, no valor de R$28.000,00 e nos

•anos de 1997 e 98, no valor de R$55.860,00 por ano. Em todos Os contratos,

a descriçao do objeto foi excessivamente genérica, impossibilitando aos

•orgaos de controle a verificaçao do seu efetivo cumprimento.9

•	 A contrataçao irregular corn base no notôrio saber e na singularidade do

• objeto, afrontando o art. 37, inciso II, da Constituiçao Federal, e prática

reiterada e costumeira no Estado de Minas Gerais.

•
• 4.3.3. A fragilidade da justificativa do valor

•	 Já se ressaltou neste relatório a importância da adequada rnotivação

dos atos administrativos. A rnotivaçao e indispensável para que o

:administrador pUblico possa evidenciar para a sociedade a legalidade e a

•legitimidade de sua açao administrativa. Não é demais reiterar que, nas

• hipôteses de dispensa e inexigibilidade de licitacao, não basta, nos termos do

ad. 26 da Lei n° 8.666, explicitar a razão fática que justifica a contratacao. E

•
•

$
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•	 indispensável justificar a escolha da contratada e o valor do contrato, como

•	 determinaalei.

Nos documentos encaminhados a CPI observamos a precariedade das

•	 justificativas em relaçao ao valor. Em muitas situaçOes, seria indispensável

•

	

	 mostrar a sociedade que nao se estava gastando a dinheiro püblico de forma

negligente ou ferindo-se o princIpio da economicidade.10

•	 Tome-se como exemplo o caso da aquisicao, em 1996, de fitas de fUme

•

	

	 pela Secretaria da Educaçao: a fornecedor era efetivamente exciusivo, mas a

quantia paga - R$139.758,00 (cento e trinta e nove mu, setecentos e cinquenta

• e oito reais) para a aquisiçao de 464 fitas 11 - exigia uma justificativa cuidadosa

acerca do elevado valor do material escolhido, a que nao fol devidamente

realizado.

•
S

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•	 *
•
•
•
•	 Contratos da Fundacao Joâo Pinheiro n os 879, 1.208, 1.468, 1.806.

5 
10 Conforme ja foi esciarecido, a CPI solicitou aos órgaos e entidades da Administraçao a lista dos contratos
celebrados corn base na dispensa ou inexigibilidade de licitacao desde 1995. Corn base neste material, selecionou
alguns, pam efetuar urna análise por amostragem, dos quais solicitou cópia da motivaçao, nos termos do art. 26 da Lei
8.666. As aThniaçoes acima sâo feitas corn base nessa docurnentaçAo.
"Uma media de R$301,20 por fita, cujos precos variaramentre R$573,00 a R$147,00. Anexo XXI. Fis. 9.367.

•

•

•
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. 4.3.4 0 convênio

Embora a Comissão Parlamentar de lnquérito nao tenha analisado a

fundo Os convénios, duas situaçOes vieram a tona, impondo a necessidade de

• se traçar a distinção entre aquele instrumento e 0 contrato.

•' Embora os dois institutos tenham urn significativo ponto de contato, qual

• seja, o acordo de vontades, suas consequências e pressupostos no piano

• jurIdico são bastante distintos.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta algumas diferenças entre contrato

e convênio, dentre as quais se destacam: no contrato, Os interesses são

• opostos e contraditórios, enquanto no convênio são reciprocos: no convênio,

• ha objetivos institucionais e resultados cornuns, enquanto no contrato tern-se a

defesa de interesses prOprios e antag6nicos.12

•	 Além das distinçaes acima, vale ainda mencionar que,no contrato, os

• contraentes subordinarn-se a urna obrigaçao contratual inafastável, ao passo

: que nos convênios inexiste lugar para cláusula de permanência obrigatôria

• de sancOes pela inadimplência.

•	 A necessidade de se traçar tal distinção evidencia-se no "convênio" de

transferência de tecnologia firmado entre o DER-MG e a BR Distribuidora S.A,

• "envolvendo a aplicação de tratamentos superficiais corn poilmeros (simples e

• duplo), lamas asfáiticas de ruptura controlada, anti-p6 (corn Oleo de xisto

betuminoso), microrevestimentos asfálticos a fri6e misturas para reciclagem a

• frio de pavimentos".

•	 Nesse caso, os interesses são ciaramente diversos e opostos: o DER-

MG visa a adquirir a tecnoioga e obter o material asfáltico, ao passo que a BR

• Distribuidora objetiva receber R$ 59.215.100,00 (cinquenta e nove rnilhães,

• duzentos e quinze mil e cern reais).
•.
•
•

12 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Dire ito Administrativo. l a edicao, Editora Atlas S.A., Sào Paulo, p. 284.

Pg. 7.142 do Anexo XVI da CPI.

0
•
•
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•

•	 E de se ressaltar que, seja por falta de recursos, seja pelo

:	
questionamento acerca da legalidade do instrumento celebrado, o

•	 não foi executado, nao gerando, assim, prejuIzos ao erário publico.

•

	

	 Outra situacao que merece destaque é a do "convênio" firmado entre

Conseiho Regional de Administração - CRA - e o Estado de Minas Gerais,

•	 cujo objetivo era a "cooperação técnica dos convenentes na realizacao de

•

	

	 pesquisas, estudos técnicos, análises, planejamentos de açoes e assessoria

relativamente a trabaihos de modernizaçao administrativa do Estado". Embora

•	 tenha o TCE se manifestado previamente pea regularidade da avença,

•

	

	 estranhamento surge na medida em que o Estado desembolsou, nos quatro

meses de vigência, R$404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reals), e não

•	 restou nos arquivos, seja da Secretaria de Administraçäo e Recursos

•

	

	 Humanos, seja do CRA, qualquer relatOrio de pesquisas, de estudos técnicos

ou de análises como resultado do mencionado convênio. Nas palavras do

•	 presidente do citado Conseiho, Sr. Ailton Divino Fernandes (que nao exercia 0

•	 cargo por ocasião da celebraçao do instrumento em tela):

:

	

	
"de acordo corn nossos levantamentos nao conservamos em

arquios copias dos documentos solicitados no referido ofIcio.

•	 Esciarecemos que os processos e registros relativos ao convênio

•	 supracitado restringern-se aqueles que comprovam a execucao dos

•

Tais elementos configuram indicios merecedores de uma apuração

•	 rigorosa por parte do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério PUblico,

para revetar a contraprestaçao que justificou tal despesa, bern como verificar a

•	 legalidade dos atos praticados.

•
•

•
•
• 5. 0 CONTROLE DA ADMIN!STRAA0 PUBLICA E 0 PROCESSO

•
•
•
•
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LIC!TA TORIO

0 conjunto de irregularidades encontradas e o propôsito desta CPI de

•contribuir para uma mudança da cultura administrativa no que tange as formas

:de contratação efetuadas pelo Estado de Minas Gerais impöem a necessidade

ode se tecerem algumas consideraçães acerca do controle da administração

•pUblica. Afinal, as informaçOes já apresentadas neste relatório revelam a

:facilidade corn que o Administrador PUblico escapa ao clever de licitar,

•enquadrando qualquer situação em uma das hipOteses de dispensa ou

linexigibilidade de licitacão, ainda que isso represente uma distorção do

:SentidO e da finalidade do dispositivo legal invocado e uma ofensa ao princIpio

•da moralidade.

A evidência das irregularidades encontradas indica que os controles

interno e externo da administração publica no Estado de Minas Gerais são

•deficientes, na medida em que se permite que tantas irregularidades se

•repitam de forma constante e na medida em que não se instruern ou nao se

: punern os administradores

Vale frisar que o controle da administração pUblica cornpãe a essência

•do princIpio republicano. Corn efeito, a repüblica pressupOe que o governante

egere o patrimônio de todos, tendo, por isso, urn clever de prestar contas. A

• prOpria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma, em seu art.

•15, que "a sociedade tern o dire ito de pedir conta . a todo agente pUblico de sua

administração". Ora, para que se possa prestar contas adequadamente é

• preciso que o Poder PUblico efetue os registros contábeis de forma correta e

• que as decisOes sejam devidamente fundamentadas.

•	 0 crescimento do Estado, a complexidade de sua atuação e a crescente

escassez de recursos ampliaram o papel do controle da administração pUblica,

• o qual nao se limita apenas a assegurar o respeito aos princIpios da

• legalidade e da moralidade, tendo também a funçao de produzir informaçOes

que permitam ao administrador pUblico avaliar a sua gestão e, assim, tomar

•
•

•
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decisöes baseadas em dados confiâveis. 0 controle é o meio indispensável

•	 pelo qual se assegura ao povo a transparéncia e a regularidade na aplicação

•

	

	 das verbas publicas, o que e indispensável para legitimar a açao arrecadadora

do Estado.

•

5.1. 0 controle interno

•
•
•	 0 controle interno é exercido pela Administração Püblica sobre seus

atos e agentes, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa prOpria

-'	 oü mediante provocação, e propIcia a anulacao de seus prOprios atos, quando

• estes forem considerados ilegais, ou a revogação, por motivo de conveniência

ou oportunidade, e, ainda a punicão de seus agentes, na forma da lei, se for o

caso.

•

	

	 No procedimento de dispensa e de inexigibilidade de Iicitacao, a Lei no

8.666 prevê formas prôprias de controle, em especial a exigência de

•	
ratificaçao do atà pela autoridade superior, conforme seu art. 26. Na

•	 administracao direta do Estado de Minas Gerais, compete ao Secretário de

• Estado de Recursos Humanos e Administraçao tal ratificaçao e, na

administração indireta, a autoridade superior da entidade. Talvez seja essa

diferenca nos mecanismos, de controle adotados pela administraçäo direta e

•	 indireta que faz corn que o abuso de contrataçOes sem licitacao ocorra de

forma muito mais intensa nas autarquias e nas fundaçôes.

•	 0 mecanismo de controle previsto na Lei no 8.666, contudo, nao

•	 prescinde da atuacao dos órgãos que tern como finalidade o controle interno,

ou seja, a Auditoria-Geral do Estado e a Superintendência de Auditoria,

•	 lnspeçao e Control e da Secretaria de Estado da Fazenda. Ocorre que tais

•	 Orgaos vêm funcionando em condiçoes precárias, conforme revela

depoimento do prOprio Auditor-Geral, o Desembargador Ayrton Mala:

•	
"Ha secretaria que tern auditoria interna que nao funciona; ha

•	 outras que, no papel, tern auditoria interna, mas que nao funciona; e

•

•
•
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•
•

	

	 ha secretarias e ôrgãos da administracâo indireta que sequer tern

urn auditor, quando a lei o exige.(sic)"

•	 Perguntado sobre a indispensável autonomia que deve ter o auditor em

seu trabalho, o Auditor-Geral informou, na mesma oportunidade, que a maioria

• dos servidores que exercem as atribuiçôes daquele cargo se encontram em

• desvio de função. Ora, sem a autonomia e a seguranca necessárias, o auditor

não tern condiçOes de realizar o seu trabaiho, que, por sua prôpria natureza,

• pode desagradar ao responsável pelo órgão ou entidade a que está vinculado.

•	 0 depoimento do Auditor-Geral e instrumentos normativos recentes

anunciam uma grande mudança do sistema de controle internci, mediante, por

• exemplo, a instituição de Subsistema de Auditoria Operacional, conforme a Lei

• no 13.466, de 12 de janeiro de 2000, e o Decreto n o 40.980, de 30 de marco de

• 2000.
• Os agentes do Subsistema de Auditoria Operacional subordinam-se,

is administrativa e diretamente, ao respectivo titular da Secretara de Estado ou

• ao dirigente de Orgão autônomo ou de entidade nos quais estejam atuando e,

tecnicamente, a Superintendência Central de Auditoria Operacional - SCAO -

• SEF. Tal medida visa precisamente a assegurar-Ihes independéncia no

• exercIcio de suas atribuiçôes.

- De acordo corn o Decreto n o 40.980, os órgãos e entidades que nao

• possuam unidade administrativa de auditoria ou funçoes organizadas corn

• esta finalidade deverão, corn o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda, por

intermédio da Superintendência Central de Auditoria Operacional, e da

• Auditoria-Geral do Estado, implementar e sistematizar internamente a

• atividade da auditoria, no prazo de sessenta dias, contados da publicação do

decreto.

•	
Não obstante, conforme afirma e reconhece o Auditor-Geral, a

• implementacäo desse sistema de controle interno depende de lei que altere a

estrutura de alguns órgãos e entidades e crie cargos de auditor, de forma a

acabar corn o desvio de funçao.

•
•
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0
0
•	 5.2. 0 controle externo
0

•

	

	 No Brasil, como Estado Democrático de Direito, o controle externo é

funçao do Poder Legislativo. Trata-se de urn controle de natureza politica,

•	 mediante o qual o povo, por meio de seus representantes, exerce a

•	 fiscalizaçao da administraçao pUblica.

:	
E interessante notar que, recentemente, vem crescendo a participação

•	 popular, de forma direta, no controle da administracao pUblica. As denUncias

•

	

	 de irregularidades, que ja se tornaram coisa rotineira nos meios de

comunicacao, mobilizam a opiniao püblica.

•	 No âmbito federal, tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de

• lei sobre a disponibilizacao de informacOes ao pUblico como, por exemplo, 0

de no 2.308/2000, de autoria do Deputado AluIzio Mercadante, que dispöe

sobre a divulgaçao pela Internet dos dados e informaçOes relativas a licitacoes

•

	

	 realizadas pelos ôrgaos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em

todos Os nIveis da adrninistraçao pUblica.

0 Projeto de Lei no 674/1999, de autoria da Senadora Maria do Carmo

•	 Alves, altera a Lei n o 8.666 corn o fim de determinar o uso da Internet no

processo licitatOrio, e o Projeto de Lei n° 301/1999, de autoria do Senador

Jefferson Péres, dispOe sobre a obrigatoriedade da manutenção de registros

O	 atuaHzados na Internet sobre o andamento das licitacoes na esfera federal.

•

	

	 No âmbito estadual, tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 413/99, de

autoria do Deputado Chico Rafael, sobre a disponibilizaçao na Internet de

•	 dados relativos as Iicitaces prornovidas por Orgaos integrantes da

•	 administraçao pUblica estadual.

Conforme afirmado, em que pese a irnportancia da participacao popular,

•	 o controle externo e funçao do Poder Legislativo, cabendo ao Tribunal de 	 - -

•	 Contas auxiliá-lo tecnicamente no exercicio de sua misso fiscalizadora.

0

0
•
•
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: 

No que tange aos processos de licitaçâo, o inciso XIV do art. 76 da

.Constituicao do Estado estabelece ser competência daquele Tribunal

•examinar a legalidade de ato dos procedimentoS Iicitatórios, de modo especial

dos editais, das atas de julgamento e dos contratos celebrados".

•	
A importância do controle efetivo dos processos UcitatOrios e das

•contratacöes diretas levou o Constituinte mineiro a determinar, no § 6 0 do

mesmo dispositivo constitucional, o funcionamento, no Tribunal de Contas, de

• uma Câmara de Licitação. Posteriormente, sentindo a necessidade de

• assegurar maior celeridade aos trabaihos dessa Câmara, aprovou-se nesta

Casa Legislativa a Emenda Constitucional no 24, de 8 de juiho de 1997,

conferindo competência a referida Câmara para apreciar a matéria em caráter

• conclusivo.

Para a análise dos processos licitatórios pela Corte de Contas, a Lei

• Complementar n o 33, de 28 de junho de 1994, que dispöe sobre a organizacâo

• daquele ôrgão, determina, em seu art. 55, que Os Orgãos e entidades do

• Estado e dos Municipios Ihe encaminhem os contratos no prazo de trinta dias

: contados de sua assinatura, nos seguintes

•	 "Art. 55 - Os contratos, convênios, ajustes, termos e quaisquer

•	 instrumentos firmados pela administração direta e indireta serão,

obrigatoriamente, encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de

30 (trinta) dias contados de sua assinatura, para exarne da

•	
legalidade das despesas detes decorrentes."

0 Tribunal de Contas, nao obstante, baixou a Resolucao n o 1/96, revista

• pela Resolução n° 6/99, substituindo a remessa dos contratos por quadro

• contendo o rol das Iicitaçöes, dispensas e inexigibilidade. A medida atende

efetivamente ao princIplo da j-azoabilidade, uma vez que o elevado nümero de

contratos a serem encarninhados gera urn custo aos Orgãos, que precisam

• reproduzi-los e remetê-Ios, e ao Tribunal, para rnanuseá-los e arquivá-los.

Contudo, mais uma vez frisamos, os princIpios da razoabilidade e da eficiência

nâo podem comprometer a aplicacão rigorosa da lei.

•

•
SI-
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	•	 De qualquer forma, a confrontacao entre o RelatOrio das Atividades da

	

•	 Câmara de LicitaçOes e as irregularidades encontradas por esta Comissão

	

:	
sugere a necessidade de malor rigor no controle externo da administraçao

	

•	 pUblica, bern como maior celeridade na apreciaçao da matéria. 0 sistema de

	

•	 controle não tern inibido a reincidência de contrataçOes diretas que nao se

	

:	
ajustam aos terrnos legais, quando, por exemplo, invoca-se a "urgéncia" para

	

•	 encobrir a falta de planejamento ou o "notOrio saber" para escapar a exigência

	

•	 de concurso pübiico.

Alega-se, por vezes, que, como no Judiciário, a morosidade no

	

•	 juigamento dos processos decorre dos instrurnentos garantidores da ampla

	

4	 defésa e do contraditório. Ocorre que, na Corte de Contas, tal demora, ao

contrário, pode ocasionar obstáculos a produçao da defesa, na medida em

	

•	 que ha mudancas de governo e 0 antigo agente pübHco poderá ter dificuitado

	

•	 o acesso aos documentos necessários para provar a regularidade de seus

	

•	 atos.
S
S
• 6- LICITA cAo, TRANSPARENCIA E NOVAS TECNOLOGIAS

•

	

:	
0 desenvolvimento tecnolOgico dos ültimos anos para armazenamento e

• transmissão de informacoes por meio da rede mundial de computadores -

Internet - constitul urn dos principais aspectos que impuisionam as

transformaçOes sociais e poilticas nesta viradade século, da mesma forma

	

•	 que a rnáquina a vapor e a energia elétrica foram alavancas para a revolução

	

•	 industrial no século XIX.

Embora tenha urn potencial extraordinário, a Internet ainda não
•

	

•	 proporcionou urn avanço similar na construçao de urn Estado dernocrático. As

	

•	 possibilidades são imensas, desde a disponibilizaçao do acesso a informaçOes

	

:	
relativas a assuntos de interesse pUblico ate a promocao de consultas

	

•	 populares antes da tomada de decisOes poilticas importantes.

	

•	 No piano legislativo, assiste-se as primeiras iniciativas visando a

	

•	 introduzir no ordenamento juridico a exigência de disponibilizaçao de
•
•
•
•
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S
•informacoeS sobre o setor pUbilco na Internet. A Lei Federal n o 9.755, de 16 de

•dezembro de 1998, por exemplo, dispOe sobre a criação de página na Internet,

:PelO Tribunal de Contas da União, para divulgação de dados e informaçöes

•diversas sobre o governo federal. A Lei Complementar no ioi, de 4 de malo

'O de  2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que

instrumentoS da gestão fiscal sejarn amplamente divulgados, inclusive por

• melo eletrônicO (art. 48).

•	 0 Estado de São Paulo, por exemplo, criou uma página na Internet, corn

o tItulo Bolsa EletrOnica de Compras (www . bec.sp.gOV.br), na qua!

• disponibiliza diversas informaçöes e serviços aos interessados. Nesta página,

• noticiam-se as Iicitaçöes que estão abertas, bern como Os resultados daquelaS

: que se encontram em fases mais adiantadas. 0 objetivo institucional da

• página e "criar infra-estrutura informatizada para apuracâo do meihor preço de

• materials adquiridos pelo setor pUblico, por meio de cotaçöeS eletrônicaS

: No Estado de Minas Gerais, merece destaque o Sistema Integrado de

• AdministracãO Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI -, que centraliza

em urn ünico banco de dados informatizadO, em tempo real, todas as receitas

• e despesas estaduais. Urn avanço significativo desse sistema está previsto na

• Lei no 13.496, de 05 de abril de 2000, que determina a disponibiliZacãO aos

cidadãos, em linguagem simples, de dados sobre a gestão financeira, no

denorninadO SIAFI-CidadãO. Urge a implantacão desse servico na Internet, ao

• qual se pode adicionar urn lnstrurnento de busca eficiente, que poésibilite ao

cidadão nao apenas ter acesso a informaçôes do seu interesse, mas que,

também, permita-Ihe cruzar dados, de forma que possa compreender o

• funcionamento do Estado de Minas Gerais em sua plenitude.

•

	

	 Na contramão da tendência a ampliação do acesso a informacão, 	 a

Imprensa Oficial institulu uma tarifa aos lnteressados pelo acesso ao DiáriO

• Oficial por melo da Internet.

•

	

	 No que tange diretamente ao objeto desta CPI, verificou-Se que

Estado de Minas Gerais ainda não explora de forma adequada a redemundial

- 1I----	 -------------- -
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	•	 de computadores para divulgar as suas Iicitaçoes, bern como para dar

	

•	 transparência as contrataçOes diretas. Em face dessa lacuna, esta Comissäo

apresenta projeto de lei determinando a divulgacao na Internet de informaçöes

	

•	 sobre Iicitaçoes.

•

• 7-0 PREGAO NO AMBITO DO ESTADO FEDERADO

•

	•	 Alguns convidados, como o Desembargador Ayrton Mala e

Secretário Mauro Lopes, ressaltaram, em seus depoimentos, que o

procedimento Iicitatôrio possibilita muitos recursos administrativos e medidas

	

•	 judiciais, o que representa urn Obice a açao da Administraçao PUblica.

	

:	
Especialistas em Iicitaçao e contratos apontam como uma das

de tides administrativas e judiciais em tomb das Iicitaçoes a ordem dos

	

•	 procedimentos no certame, qual seja, primeiro a habilitaçao e, em seguida, a

abertura da proposta. Não raras vezes, questionam-se Os documentos de urn

licitante mediante recurso administrativo ou mesmo por medida judicial,

	

•	 atrasando-se o encaminhamento da Iicitaçao, apesar de sua proposta nao

	

•	 estar entre as mais vantajosas para a Administração PUblica, o que so se

torna pUblico na fase seguinte. Por isso, os juristas Jesse Torres Pereira

	

•	 Junior e Marcal Justen Fliho sugeriram, em 1997, a inversão da ordem das

	

•	 fases do procedirnento: primeiro, abrem-se as propostas e, depois, verifica-se

: a

	

•	 A União acatou a ponderaçao dos mencionados autores quando, ao

	

•	 instituir nova modalidade de Iicitaçao peta Medida Provisória n° 2.026, de malo

de 2000, qual seja, o pre gab, inverteu a ordem das fases do procedimento.

	

•	 Outras inovaçöes foram introduzidas nessa modatidade de ticitação, como a

	

•	 possibilidade de os participantes, uma vez abertas as propostas, reduzirem

: valores

	

•	 A referida medida provisOria, contudo, dispOe, em seu art. 2 1, que "0

	•	 pregao e modatidade de Iicitaçao para aquisicao de bens e serviços comuns,
•
•
•
•
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• promovida exciusivamente no âmbto da União". Tal dispositivo logo suscitou

• uma questão para Os especialistas: podem Os Estados federados adotar a

• nova modalidade de licitaçao? A questao, nao resta dUvida, é controvertida.

Ha, todavia, consistência na posiçao segundo a qual os Estados podem,

• na esteira do que fez a União, inserir em sua legislacao 0 pregao

• modalidade de licitaçao. Corn efeito, a Lei n o 8.666, que é norma geral em
,maten	 "a de licitacao, estabelece, no § 8° do art. 22, que e vedada a criaçao de

• outras modalidades de licitaçao". A medida provisOria, por confrontar-se corn a

• regra estabelecida nesse dispositivo, precisa ser, necessariamente, norma

geral. A conceituaçao de norma geral é sempre urn desaflo quando está em

• tela o recorte das competências concorrentes entré a União e Os Estados. Urn

• ponto, contudo, parece evidente: norma geral aplica-se igualmente a todas as

esferas da Federaçao. Portanto, podem os Estados e municipios inserir em

• sua legislaçao a modalidade do pregao.

•	 Para assumir tat entendimento, esta Cornissão se escora em boa

: doutrina que ja tratou da matéria. E a posiçao de Jesse Torres Pereira Junior:

•	 "Os estados, o Distrito Federal e os municIpios não podem

•	 conceber e praticar modalidades de licitacao não previstas na

•	 legislacao, porque disto proibidos par norma legal federal geral, corn

evidenciado amparo constitucional. Mas, uma vez criada a

modalidade por norma federal, os demais entes da Federaçao nâo

resultam impedidos de acolhê-la. A norma federal, criadora do

•	 pregao delimita o 'âmbito da União' coma a campo de aplicacao

obrigatoria da nova modalidade, contudo não a veda para os demais

:	
entes da Federacao".(Pregao, a sexta modalidade de

•	 Informativo Licitaçao e Contratos. n° 78, ago/2000, p. 642).

•	 Na Ultima edicao de seu livro sobre licitaçao, Marçal Justen Filho afirma:

•	 "A opcão de circunscrever a aplicaçao do pregao a

•	 contratacOes promovidas no âmbito federal é extremamente

:	
questionável. E inviável a Uniâo valer-se da

•

•
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S
•	 privativa para editar normas gerais acerca de licitaçao cuja

•

	

	 aplicaçao seja restrita a prôpria Orbita federal. ( ... ) Por isso,

deve reputar-se inconstitucional a ressalva contida no art. 10,

•	 admitindo-se a adoçao da sistemática do pregão também por

•	 outros entes fed erativos."(Comentátios a lei de IicitaçOes e

:	
contratos administrativos. 7a ediçao, Ed. Dialética, 2000, pg.

•	 676)

No mesmo sentido argumenta a professora Alice Gonzalez Borges em

O	 artigo intitulado 0 pregão criado pela MP 2026100, breves reflexöes e

•	 aspectos po!êmicos (www.j us. corn. br ).

Sendo assim, atendendo ao apelo de diversos convidados acerca das

•	 dificuldades decorrentes da aplicaçao da Lei n° 8.666, esta Comissão

•

	

	 apresenta, como parte de suas conclusöes, projeto de lei possibilitando ao

Estado a adoçao dessa nova modalidade de licitaçao.

0

• 8-CONCLUSAO
•
•
•
•	 A criacão da presente CPI fol motivada pela denUncia na imprensa de

O

	

	 irregularidades na contrataçao de empresas sem licitaçao, para a execucão de

obras em estradas no Sul de Minas em decorrência dos estragos provocados

O	 pelas chuvas torrenclais que inundaram a regiao no comeco deste ano.

•

	

	 Jutgando que essas contratacoes denotavam apenas uma prática

rotineira na Administracão PUblica, a Assembléla Legislativa decidiu investigá-

•	 las, para verificar a sua adeqpaçao a ordem juridica vigente. Foram recebidos

•

	

	 inümeros documentos evidenciando o uso indiscriminado de dispensas e

inexigibilidades de licitaçao. Diante de tais fatos e ciente da impossibilidade

•	 de, no prazo regulamentar de uma Comissão Parlamentar de lnquerito,

•	 apontar todas as irregularidades, optou-se por se manter o propósito inicial,

:	
qual seja, efetuar uma análise geral para Jevantamento dos casos de
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.contratacoes diretas irregulares mais reincidentes, apresentando medidas

•para o aperfeicoamento da ação administrativa no Estado de Minas Gerais.

Não se deixou, contudo, de apurar o que efetivamente ocorreu nas

• contrataçöes das empresas para as obras das estradas do Sul deste Estado.

• Assim, nao se trata de apontar cada irregularidade eventualmente existente

nos documentos encaminhados a CPI. Buscou-se verificar as formas pelas

• quais a Administração PUblica, repetidas vezes, esquiva-se do clever de licitar,

• sem que a situação fática se enquadre adequadamente nas previsöes legais

• Para tanto, foram utilizados exemplos colhidos nos autos.

A partir dos trabaihos investigativos realizados, esta CPI apresenta urn

• conjunto de medidas a serem adotadas, bern como urn projeto de lei, na

• expectativa de estar contribuindo para o fomento de uma prática administrativa

: na qual o exercIcio de uma administraçâo pUblica ágil e eficiente

• comprometa Os princIpios da legalidade e da moralidade.

O

	

	 A regra e licitar. A dispensa ou a inexigflidade devern ser exceçôes e,

por isso, os art. 24 e 25 da Lei n° 8.666 devem ser interpretados de forma

• restritiva.

•

•
0
• 8.1 Recomendaçöes
S
0
•

Esta Cornissão, corn o objetivo de buscar alternativas de solucão para

• os problemas identificados, apresenta as seguintes propostas:

•

• • que seja realizado, a partir das metas e programas de governo, urn

rigoroso PLANEJAMENTO das açöes de entidades e Orgão pUblicos, que

•	
não deve ser elaborado apenas para atender a exigência legal, mas para

•	 nortear as decisOes do administrador, tendo em rnente a missão da

•	 unidade administrativa sob sua responsabilidade. Por evidente,
S

S
S
S
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•	 planejamento ha de apontar, corn a devida antecedência, a necessidade da

•

	

	 aquisiçao de bens ou da contrataçao de servicos indispensáveis para

desempenho da atividade institucional de cada Orgao ou entidade. Para

•	 tanto, é indispensavel que se assegure plena efetividade aos instrumentos

•

	

	 de planejamento previstos na Constituiçao do Estado: PLANO MINEIRO

DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PMDI -, PLANO PLURIANUAL

•	 DE AcA0 GOVERNMENTAL - PPAG -, LEI DE DIRETRIZES

•	 ORcAMENTARIAs - LDO - e LEI ORçAMENTARIA ANUAL - LOA.
S

O

	

	 • que, na contrataçao direta, a escoiha do contratado, seja feita, sempre que

possIvel, rnediante a confrontaçao das propostas e possibilidades

•	 existentes no mercado. A justificativa do preco revela o zelo do

•

	

	 administrador corn os recursos pUblicos sob sua responsabilidade e serve,

ademais, para evidenciar o acatamento ao principio da economicidade,

•	 pela escoiha da proposta mais vantajosa. Da análise dos documentos

•

	

	 encaminhados a c p i, verifica-se a fragilidade da motivaçao para as

dispensas e as inexigibilidades de licitaçao, conforme determina o art. 26

•	 da Lei Estadualn° 9.444. Tat dispositivo estabelece que o administrador

•	 deve justificar nao apenas a decisão da dispensa ou da inexigibilidade,

mediante a confrontaçao entre a situaçao fática e o enunciado legal, mas

também a escoiha do contratado e do preço a ser pago. Corn freqUência,

•	 as motivacoes restringem-se ao primeiro aspecto, como Se, uma vez

configurada a situaçao fãtica, pudesse o administrador pUblico escoiher a

•	 empresa que quisesse, mediante urn critérlo puramente subjetivo.

•

•	 • que sejarn disponibilizadas, no Serviço Integrado de Administraçao

•

	

	 Financeira - SIAFI-Cidadão, Informaçoes sobre as Iicitaçoes a

realizadas pelo Estado assim como sobre os processos relativos a

dispensa e inexigibilidade de Iicitaçao.



•	 55

:• que seja notificada a Minas Gerais Servicos - MGS - para que se abstenha

de celebrar, sem licitaçao, contratos cujo objeto corresponda a algumas

• das inovacöes introduzidas no contrato social da empresa depois de 21 de

junho de 1993, dada da promulgacão da Lei n o 8.666. Recomenda-se,

ainda, a extinção dos contratos vigentes, celebrados sem licitação, que se

• enquadrem na mencionada situaçâo, em especial, Os de assistência

• jurIdica a RURALMINAS.

•
• que as entidades e órgãos pUblicos observem, dada a similitude das

• situaçöes, a determinaçâo do Tribunal de Contas da União. dirigida ao

• INSS, relativa a aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por

órgãos ou entidade que integre a Administraçâo PUblica, publicada no

Diário Oficial da União em 4/2/2000, qual seja, que se limitem "a efetuar

O contrataçöes corn dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inc. VIII,

• da Lei no 8666/93 quando, comprovadamente, houver nexo entre esse

dispositivo, a natureza da instituição contratada e o objeto contratual, este

•	 necessariamente relativo a ensino, a pesquisa Cu a desenvolvimefltO

•	 institucional."(Bo/etim de Licitaçöes e Contratos. Maio/2000, p. 283). Esta

Comissão acrescenta, ainda, a recomendacão de que entidades e ôrgãos

• pUblicos se eximam de celebrar contratos corn base no mencionado

•	 dispositivo quando o contratado nao apresentar condiçôes de prestar

:	
serviço corn ó seu corpo de funcionários, sob pena de as subcontratacôeS

•	 realizadas pelas fundaçöes configurarem burla a Lei n o 8.666.

• • que os ôrgäos e entidades adotem, também, rigor na apreciacão dos

•	 documentos comprobatórios da exclusividade de fornecedor ou prestador

de serviço, notadamente, para se verificar se a exclusividade não se

•	 restringe a determinada
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• que seja extinta a prática reiterada de celebraçao de contratos

administrativos, para o desempenho de atribuicOes inerentes ao Orgao

püblico, mediante invocação de notOrio saber. Tal prática ofende o art. 37,

II, da Constituiçao da RepUblica, e o art. 20 da Constituiçao do Estado. A

singularidade e o notOrio saber devem ser evidenciados na justificativa da

inexigibilidade. Os serviços técnicos especializados, além de não

corresponderern a atribuicOes de cargos püblicos, devem, quando nao ficar

bern configurada a singularidade, ser licitados, ressaltando-se a

possibflidade de adoçao da modalidade licitatôria de concurso, consoante o

§ l O do art. 13 da Lei no 8.666.

• que esta Casa Legislativa realize urn fOrum técnico para discutir o controle

interno e externo da Administraçao PUblica. A série de denüncias sobre

irregularidades na administração estadual e a disposicao do Executivo em

apurar todos Os casos justificam tal sugestao, reconhecendo-se a

importância de urn sistema de controle interno e externo efetivo, corno

forma de se assegurar a transparência na aplicacao dos recursos püblicos,

base para a legitirnidade da arrecadacao de tributos.

• que se providencie o preenchimento das vagas de auditor do Tribunal de

Contas, que tern, entre outras atribuiçoes, a de manifestar-se sobre a

legalidade dos ätos dos procedimentos licitatórios, corn o objetivo de se

assegurar rnaior efetividade ao controle externo. Ha apenas dois auditores

em exercIclo, embora exista previsao legal para sete.

• que o presente relatOrio seja levado ao conhecimento dos seguintes Orgãos

e autoridades, visando a adoçao das medidas que julgarem pertinentes:

a) o Governador do Estado, a quem se encarecerá a necessidade de

aperfeiçoamento do controle interno por meio do sistema de auditoria assim
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como a implantaçao imediata do projeto Servico Integrado de Administraçao

Fianceira - SIAFI-Cidadão, criado pela Lei n o 13.496, de 5 de abril de 2000;

b) Ministérlo PUblico Estadual e Tribunal de Contas;

C) todos os órgäos pUblicos investigados, para o aperfeiçoamento da acao

administrativa de suas comissOes de licitacao.

Esta Comissão Parlamentar de lnquerito conclui seus trabalhos convicta

de ter cumprido o seu clever e espera que, doravante, haja, em toda a

Administraçao PUblica do Estado, a estrita observância dos princIpios que

devem nortear o trato da coisa pUblica, quals sejam, o da legalidade,

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Sala das Comissöes,/ de 0-6-4

Presidente

de 2001.
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• 9-ANEXOS

•	 ANEXO 1 - Proj eto de lei
S
•	 ANEXO 2 - Resumo dos depoimentos

ANEXO 3 - Relação dos órgãos püblicos cuja documentaçâo foi analisada.

•

•	 ANEXOI
S
S
O	 PROJETO DE LEI n°	 /01

Altera a Lei no 9.444, de 25 de novembro de

•

	

	 1987, que dispoe sobre as licitaçöes e

contratos da Administraçao centralizada e

autárquica do Estado.

I.
db	 A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10. 0 art. 21 da Lei 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a

vigorar acrescido dos seguintes inciso VI e § 60:

"Art. 21......................................................................................................

VI - pregão.

§ 60 - Pregao é a modalidade de Iicitação para aquisição de bens e

serviços comuns em que a seleçao do fornecedor e feita por meio do

julgamento de propostas e lances em sessão püblica, conforme legislaçao

federal.".
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Art. 20. 0 "caput" do art. 27 da Lei n o 9.444, de 1987, passa a vigorar

• corn a seguinte redaçao:

•	 "Art. 27 - 0 ato de ratificação a que se refere o art. 25 explicitará as

: elementos constantes no art. 26 e será publicado no Orgão oficial dos Poderes

do Estado e divulgado na página da "Internet" do Orgao ou entidade

• contratante da Administraçao Indireta, pelo prazo minimo de urn ano, de forma

• resumida.".

Art. 30. 0 art. 41 da Lei n° 9.444, de 1987, passa a vigorar acrescido do

• seguinte paragrafo Unico:

•	 "Art. 41 .....................................................................................................

Paragrafo Unico - 0 edital ou a carta-convite a que se referem os incisos

• do "caput" serão divulgados de forma resumida, na página da "Internet" do

• órgäo ou da entidade da Administração Indireta responsável pela Iicitaçâo,

pelo prazo mmnimo de dez dias.".

•	 Art. 40. 0 art. 58 da Lei n° 9.444 passa a vigorar acrecido do seguinte

inciso VI:

"Art. 58 .....................................................................................................

VI - divulgação de seu texto integral, ou de extrato, na página da

"Internet" do ôrgão ou entidade contratante da Administracao Indireta, durante

o perlodo de sua vigencia.

Art. 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.

Art. 60. Revogam-se as disposicöes em contrário.

Sala das ReuniOes, 	 de	 de 2001.

Comissão Parlamentar de Inquérito corn a Finalidade de Apurar

Possiveis Irregularidades nas Contratacöes Realizadas pelo Governo do

Estado de Minas Gerais corn Dispensa ou Inexigibilidade de Licitacão a partir

do mês dejaneiro de 1995.

JUSTIFICAçAO:
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• A Comissâo Parlamentar de lnquerito apresenta a presente projeto de

lei corn o objetivo de introduzir duas inovaçoes ao sistema de licitaçao e

contratos no Estado de Minas Gerais: a adoçao do pregao como modalidade

•	 de licitaçao e a exigencia de divulgaçao de informaçoes sobre Iicitaçoes e

•

	

	 contratos pela "Internet". Aquela visa a assegurar malor agilidade aos

processos de selecao das empresas contratadas pelo Estado de Minas

•	 Gerais, e esta, major transparência a administraçao pUblica.

•	 A CPI criada para apurar possIveis irregularidades nos processos de

dispensa e de inexigbiIidade de licitacao no Estado de Minas Gerais observou

•	 que, de forma expilcita ou nas entrelinhas das manifestaçoes das autoridades

que compareceram as reuniOes e dos docurnentos encaminhados a

:	
Comissão, a morosidade do procedimento licitatório, corn suas

•	 de recurso administrativo ou judicial, funciona como urn estImulo para que

• administrador procure enquadrar a situacao fática corn a qual se defronta em

uma das hipOteses legais autorizativas da dispensa ou da inexigibilidade de

licitaçao. A CPI constatou que, corn frequencia, a realidade nao se ajustava

adequadamente as hipóteses prevista nos dispositivos dos arts. 24 e 25 da Lei

Federal n° 8.666, d 21 de junho de 1993, e, ainda assim, contratou-se sem 0

devido procedimento licitatôrio.

Não se pode admitir que a forma do procedimento licitatOrio prevista na

Lei no 8.666 seja rnotivo, expilcito ou nao, para se contratar diretamente,

retirando-se dos demais interessados a oportunidade de concorrer e de utilizar

a garantia fundamental da ampla defesa para fazer valer os seus direitos. Isso,

contudo, nao impede de se reconhecer a necessidade de buscar a

simplificaçao do procedimento licitatôrio.

Nessa perspectiva, a U,nião institulu o pregao, pela Medida Provisôria n°

2.026, de maio de 2000, como urna nova modalidade de licitaçao para

aquisiçao de bens e serviços cornuns, em que, independenternente do valor

estimado da contratação, a disputa pelo fornecirnento é feita por melo de

propostas e lances em sessâo pUblica. Uma novidade significativa dessa

modalidade reside na inversão das fases do procedimento ticitatOrio: a
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41bertura das propostas precede a análise da habilitaçäo do licitante. Esta

• Iteraçao evita que a discussão em tomb da habilitaçao de empresa que não

•presente a proposta mais vantajosa atrase a resolução do procedimento e,

:or conseguinte, a contrataçao pretendida.

Como a medida provisOria não menciona Os Estados e MunicIpios, uma

•uestão foi imediatamente levantada pelos especialistas: tais entes federativos

:odem adotar a nova modaUdade de licitação institulda por medida provisôria

jara a União? A questão, nao resta dUvida, e controvertida.

•	 Ha, todavia, consistência na posicão segundo a qual os Estados podem,

a esteira do que fez a Uniäo, inserir em sua legislação o. pregão como

lodahidade de licitação. Corn efeito, a Lei n o 8.666, que e norma geral em

•atéria de licitaçao, estabelece, no § 8 0 do art. 22, que "é vedada a criaçao de

Sutras modalidades de licitacao". A medida provisOria, por confrontar-se corn a

egra estabelecida neste dispositivo, precisa ser, necessariamente, norma

I

.era l. A conceituaçäo de norma geral e sempre urn desaflo qóando está em

•ela o recorte das competências concorrentes entre a União e os Estados. Urn

onto, contudo, parece evidente: norma geral apHca-se igualmente a todas as

sferas da Federaçao. Portanto, podem os Estados e municIpios inserirem em

legislacao a modalidade do pregão.

Para assumir tal entendimento, esta Comissäo se escora em boa

ia sobre a matéria. E a posiçäo, por exemplo, de Jesse Torres Pereira

unior:
"Os Estados, o Distrito Federal--e os MunicIpios não podem

conceber e praticar modalidades de licitação no previstas na

legislacäo, porque disto proibidos por norma legal federal geral, corn

evidenciado amparo constitucional. Mas, uma vez criada a

modalidade por norma federal, os demais entes da Federacão não

resultam impedidos de acolhê-la. A norma federal, criadora do

pregao delimita o 'âmbito da União' como o campo de aplicação

obrigatôria da nova modalidade, contudo não a veda para os demais

entes da Fed eraçao".(Pregão, a sexta modalidade de licitaçâo.

Informativo Licitação e Contratos. n° 78, ago/2000, p. 642).





62

Na Ultima ediçao de seu livro sobre licitaçao, Marçal Justen Fliho afirma:

"A opcao de circunscrever a aplicacao do pregao a contrataçoes

promovidas no âmbito federal é extremamente questionável. E

inviãvel a União valer-se da competência privativa para editar

normas gerais acerca de licitacao cuja aplicacao seja restrita a

prôpria órbita federal. ( ... ) Por isso, deve reputar-se inconstitucional

a ressalva contida no art. 1 0, admitindo-se a adocao da sistemática

do pregao também por outros entes fed erativos."(Comentátios a lei

de Iicitaçoes e contratos administrativos. 7a edicao, Ed. Dialética, p.

676)

No mesmo sentido argum'enta a professora Alice Gonzalez Borges em

artigo intitulado 0 pregão criado pela MP 2026100, breves reflexöes e

aspectos polêmicos (www.jus.com.br ).

Certamente, poder-se-la argumentar que, por se tratar de medida

provisOria, que pode ser alterada a cada reediçao ou no momento de sua

conversão em lei pelo Congresso Nacional ou, mesmo, ser por este rejeitada,

deveria o Estado federado aguardar a instituição do pregao em lei, stritu

senso, para introduzir a nova modalidade de licitacao na legistaçao estadual. A

experiência revela, contudo, que a apreciação de medidas provisOrias pelo

congresso Nacional pode demorar anos, nao se justificando, assim, que 0

Estado nao se utilize da modalidade do pregao enquanto a Medida ProvisOria

n° 2.026 nao for convertida em tel.

Resta, ainda, justificar a proposta de introduzir no ordenamento jurIdico

estadual a exigência de se divulgarem pela "Internet", as informaçOes básicas

sobre licitaçöes e contratos ad ml nistrativos.

A instituiçao da rede mundial de computadores representa urn campo

incalculável para a ampliaçao dos espacos democréticos, por meio da

disponibilizacao de informacoes que permita o acompanhamento e a

fiscalizaçao direta da administracao pUblica. A página da Assembléla

Legislativa na "Internet", ao disponibilizar para os interessados os projetos de

lei em tramitacao e a legislacao em vigor, e urn exernplo de como 0
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it ciberespaço" pode ampliar a acesso a informaçoes indispensáveis para o

exercIcio da cidadania.

Algumas iniciativas neste campo ja merecem destaque. A Lei Federal no

9.755, de 16 de dezembro de 1998, estabelece a exigência de divulgaçao de

diversas informacOes na página eletrônica do Tribunal de Contas da União.

Tramitam, no Congresso Nacional, vários projetos sobre a "internet". Merecem

destaque, por tratar da matéria que nos interessa, os Projetos de Lei no 2.308,

de 2000, de autoria do Deputado AluIzio Mercadante e n° 674, de 1999, da

Senadora Maria do Carmo Alves, que visam a estabelecer a obrigatoriedade

de divulgação dos dados referentes a licitacaes pela "internet"

0 projeto de lei que ora se submete a apreciacao destà Casa legislativa

não pretende apenas atualizar a Lei n° 9.444, ao exigir que as informaçôes

obrigatoriamente divulgadas aos interessados sejam também acessIveis por

meio da "internet", mas também instituir o pregão como modalidade de

licitacao.

Pelas razôes expostas, esta Comissâo Parlamentar lnquérito conta corn

a anuência dos senhores Deputados a aprovacäo do presente projeto de lei.
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ANEXO 2- RESUMO DOS DEPOIMENTOS

EXTRATO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA 2A REUNIAO ORDINARIA

• DA CPI, REALIZADA EM 11.4.00

•

0 Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, iniciou seu

•	 depoimento esclarecendo que prestaria informacoes a respeito da dispensa de

licitaçao nas obras de recuperação da maiha viãria do Sul de Minas.

lnformou que, quando foram noticiadas pela imprensa possIveis

•	 irregularidades ou ilegalidades na contrataçao de obras tidas

ernergenciais pelo DER-MG, determinou-se a suspensao dos trabaihos. Disse

também que coube a Auditoria-Geral do Estado a realizaçao de urn

•	 levantamento minucioso de todos os trechos, a fim de decidir sobre a

•	 possibilidade de dispensa ou nao de licitacao para as obras de restauracão da

:	
maiha viária da

•	 Afirmou que foram convidados para acompanhar os trabaihos, que

•

	

	 duraram 14 dias, a Procuradoria-Geral de Justiça, o CREA-MG e a CEDEC,

ôrgao encarregado de dar informaçOes ao Governador sobre os efeitos que

•	 urna calamidade pUblica provoca.

• Finda a inspecao, chegou-se a conclusão de que 65% das obras

poderiam ter sido realizadas corn dispensa de licitacäo, uma vez que a

situacao local exigia medidas imediatas. Esse relatôrio contou corn a

aprovacao dos engenheiros indicados pelos Orgâos conveniados, bern como

do DER-MG.

Foi constatado, também, conforme disse o convidado, que poderia

haver dispensa de licitacão para o restante das obras, porque se se

procedesse a licitaçao na forma da lei, corn os prazos que esta determina,

poderiam ocorrer novas chuvas antes que as obras se completassem, 0 que

importaria na perda de todo o esforço destinado a recuperar a malha viária da

regiao. Por esse motivo, sugeriu-se ao Governador - em laudo estritamente

técnico - que se dispensassem as licitacOes.



w

•	 65

•	 Salientou que já foram concluldos. Os procedirnentos de tomada de

preços e de habilitaçao das empresas para a realizacao das obras. Ressaltou

• que os convites foram enviados a todas as empresas cadastradas no DER-

0 MG. Foram colocados 11 lotes para a apresentaçao de propostas. Trinta e

duas empresas compareceram e foram apresentadas 89 propostas. Disse que

• o DER-MG val iniciar as obras imediatamente após a análise das propostas.

•	 Indagado, esclareceu que 32 empresas, das 250 cadastradas no DER-

: MG, apresentaram propostas.

0 convidado informou que o DER-MG tern urna escaa de precos como

• parâmetro para a determinação do valor da obra a ser licitada. Na carta-

convite, consta que Os precos máximos SãO Os estabeecidos pelo DER para

as obras, sendo escolhido 0 licitante que apresentar o preço mais baixo em

• relacao ao patamar fixado.

REUNLI

•
•
• EXTRATO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA ?	 '0 ORDIN_kRU

• DA CPI, REALIZADA EM 02.05.00

•
•

0 Sr. Carlos Patriclo Freitas Pereira, Secretário de Recursos

• Humanos e Administração, em sua fala inicial, informou que cabe a Secretaria

• de Administração orientar e acompanhar as contrataçes, além de assegurar

O cumprimento das normas técnicas, e que ela age, em regra, antes da

assinatura dos contratos. Lembrou que 0 controle sobre os procedimentos de

contratação nao e de responsabilidade da Secretana

Esclareceu, tambérn, que a Secretaria so ratifica os processos

licitatôrios dos orgaos da adininistracão direta. A ratifcação dos contratos de

licitacao dos ôrgãos da administração indireta é de rescionsabilidade de cada

urn deles, embora seja feito o acompanhamento.

Comentando o convênio de cooperaçao técnca entre o Governo e o

Conseiho Regional de Administração, afirrnou que esze tern como objeto a

realizacao de pesquisas, estudos técnicos e a prestato de assessoria corn o
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S

objetivo de modernizar a administraçao do Estado. 0 pagamento foi feito

integralmente, entretanto näo foram encontrados comprovantes da prestaçao

•	 do serviço. Na Superintendéncia de Modernizaçao da Secretaria, não existem
•	 cópias de prograrna ou prograrnas de modernizaçao do Estado.

Acerca dos contratos entre a Xerox do Brasil e o Governo do Estado,

•	 disse que, em decorrência da falta de pagamento, o Governo se viu forçado a
•	 negociar urn termo aditivo corn a empresa. Alegou que ha parecer da

Procuradorja ...Geral do Estado considerando que a feitura de urn Unico termo

•	 aditivo para todos contratos, cada urn relativo a cada uma das Secretarias, era

•	 irregular.

Quanto ao contrato feito entre a Poilcia Militar e a MICROCITY, alegou

•	 que o objeto era a locaçao de equipamentos técnicos, corn doaçao ao final.

•

	

	 Sobre o contrato FHEMIG-DIMEP, lembrou que houve licitaçao na

modatidade carta-convite, não sendo, portanto, a matéria objeto da CPI.

•	 Afirmou, ainda, que as decisöes tomadas pela entidade, por ser eta parte da

•

	

	 administraçao indireta, nao necessitam da ratificacao da Secretaria, razão pela

qual nao poderia prestar maiores informaçôes.

•	 lnformou que outros esciarecimentos sobre todos Os contratos

•	 poderiam ser obtidos corn o Auditor-Geral do Estado.

• Quanto ao problema da licitaçao no Sul de Minas, o convidado

esclareceu que a Auditoria-Geral concluiu que não houve dolo por parte do

Diretor do DER-MG e do Secretárjo de Transportes e Obras Püblicas. A Lei de

Licitaçoes possibilita, diante do quadro da época,a dispensa de licitaçao.

Questionado, o convidado informou que 65% das obras do Sul de

Minas serão realizadas sem licitacao. Disse ainda que a verba de custeio é

toda de Minas, sem qualquer,ajuda do Governo Federal.

Disse que, apôs as denüncias, efetuou-se a abertura de urn

procedimento no qual se fez urn orçamento prévio. Não se trata de urn

processo de licitação. lnforrnou que houve alteraçOes na lista de empresas

que haviam sido chamadas sem licitaçao. Quanto ao valor das contrataçoes,

alegou que a mudança 6 inexpressiva.
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0 convidado informou que houve dois decretos declarando estado de

calamidade na região Sul de Minas, urn firmado pelo Governador e outro, pela

Defesa Civil, este Ultimo voltado para as cidades.

Disse o convidado que o Governador do Estado, preocupado corn a

administraçao dos recursos pUblicos, determinou que as Secretarias e Os

Orgaos da administraçao indireta tenham, se ainda nao tiverem, as suas

auditorias, que agiriam preventivamente.

Indagado se os auditores da cada orgao ja possuem estabilidade e

inarnovibilidade, informou que nao sabe, mas comprometeu-se a trazer a

informacao posteriormente.

Quanto as indagacoes sobre a falta de verbas para as obras do Sul de

Minas, o convidado alegou que o Estado possui recursos denorninados

"verbas de contingência", nas mäos da Fazenda, e corn elas existiriam

condiçoes de iniciar os trabaihos.

Disse que o atraso no inicio das obras ocorreu em virtude dos

problemas gerados pela grita da imprensa e das comissöes da Assembléia.

Ressaltou trés aspectos que considera importantes quanto a situacao

precária da maiha rodoviária do Sul de Minas: o primeiro é o problema da

prOpria estrada, que, se continuar corno se encontra na situaçâo atual, trará

danos muito maiores; o segundo está relacionado corn o risco de vida, e o

terceiro, corn a parte de circulacao de riquezas.

Dissertando sobre o relatOrio formulado pelos auditores, o convidado

esclareceu:

"Corn relacao as obras emergenciais e urgentes, levantou-se a questao

de que os auditores teriam modificado suas posiçoes inicials. 0 parecer da

auditoria e dinâmico. Obviamente, nao influenciel nada, mas conversei corn 0

Dr. Ayrton sobre os inconvenientes de deixarmos, tão-sornente, trechos

emergenclais, porque isso levaria a postergacão das obras no Sul de Minas

ate além das chuvas. Falou-se ern trés meses para uma licitacao, mas, nessa

area, esse prazo 6 quase inexequIvel. Temos que lembrar, também, que
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•

•

	

	 várias empresas recorrern. Sou engenheiro, trabaihel nessa area, no Exército,

durante muitos anos e tenho conhecirnento de que o tempo é de quatro a seis

•	 meses. Basta que uma empresa recorra, e a coisa vai longe. Quando

•

	

	 tivéssemos a licitaçao pronta, corn a empresa escolhida, estarlamos em pleno

perlodo de chuvas. Os engenheiros nao empregam as máquinas no perlodo

•	 de chuvas, porque o empolamento da terra destrOi as maquinas. Então,

•	 terlamos que aguardar. 0 que ocorrerá corn essas estradas do Sul de Minas,

:	
se tivermos mais urn ano chuvoso e corn

•
•

1 EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 6A	 JNIA0
• ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 16.5.00
•

0 Conselheiro Joâo Bosco Murta Lages, Presidente da 2a Câmara

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, disse, na sua fala inicial,

que esclareceria a trarnitaçao dos processos no Tribunal de Contas.

Afirmou que a Câmara de Licitaçao e composta de três Conselheiros e

que sua criaçao tern sede constitucional. Funciona conforme as regras da Lei

Complementar n° 33 e demais normas legais. Examina os processos

licitatórios "sobre eles opinando, julgando a matéria, determinando e

cancelando medidas, punindo irregularidades, enfirn, como uma cârnara de

julgamento absolutamente normal e natural". lnformou que o Tribunal de

Contas julga as licitacoes depois de firmado o contrato, acrescentando:

"Quando se discutiu, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o

projeto de lei complementar que se tornou a Lei Complementar n° 33,

postulou-se que as licitacôes, para urn controle rnais efetivo e imediato,

fossem examinadas pelo Tribunal de Contas, num processo que seria

extremarnente acelerado, antes da assinatura dos contratos. 0 legislador

mineiro, em princIpio, adotou essa posiçao, ou seja, determinando, através do
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aft 106 da lei, que houvesse urn exame prévio das licitaçoes. 0 Governador,

• entretanto, entendeu diferentemente e vetou o art. 106, e a Assembléia houve

• por bern manter o veto. Portanto, todos Os exames que o Tribunal faz são a

poster/on, depois que foram feitos a licitaçao e o contrato. Nada impede que

• haja, inclusive, a execuçao do contrato durante o trâmite da matéria no

• Tribunal.".

•	 0 processo, alegou o convidado, ocorre absolutamente dentro da

rotina do Tribunal e de acordo corn a legislaçao, que garante, por meio do

inciso LV do art. 50 da Constituicao Federal, todos Os meios de defesa

• pertinentes e possIveis, o que, muitas vezes, retarda-o.

•	 Questionado, informou que os contratos do ano passado já. estão

• sendo analisados.

Indagado sobre a viabilidade da designacao pelo Tribunal de

funcionário para acompanhar todo o processo licitatOrio, repondeu que tal

• medida impossibilitaria aquela Corte de Contas de julgar o referido processo,

pois teria havido rnanifestaçäo prévia por parte de urn funcionário que nao

está qualificado para tanto.

Alegou que existe grande quantidade de contratos, sobretudo Os de

licitaçoes de Prefeituras, corn irregularidades formais, mas não de mérito.

Contrata-se sem se formalizar o processo de licitacao, o que constitui

irregularidade formal, sendo aplicadas multas aôs responsáveis. Questionado

sobre as contrataçOes do Estado, esclareceu que a organizacao deste é

meihor, não ha tanta irregularidade formal, e a irregularidade de mérito é mais

rara, porque ha grande vigilância em todo o processo licitatOrio por parte da

imprensa, da opinião püblica e dos concorrentes. Indagado, disse que houve

irregularidades de mérito nos ültimos anos.

lnformou que, quando ha denUncia, qualquer que seja, o Tribunal

imediatamente requisita o processo para exame.

-	 .....
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•

Disse que é impossIvel precisar o prazo para julgamento do processo,

•	 pois existem inümeros recursos que podern ou não ser interpostos. Por ser

•	 impossIvel prever se 0 interessado apresentará ou nao recurso, não se pode

:	
dizer quanto tempo será gasto no julgamento do processo.

Esclareceu que "ha duas maneiras de o Tribunal examinar uma

matéria. Urna delas é a que trata, por exemplo, das contas do Governador e

•	 dos Prefeitos, enfirn, das contas dos Chefes do Executivo, pela qual o Tribunal

•

	

	 examina o balanço geral do Estado ou do municiplo e sobre ele emite

opinião. 0 balanço geral e aquele que traduz os nümeros malores da

administraçao. Ele nao significa, entretanto, que Os ordenamentos de despesà

•

	

	 feitos durante aquela gestao estejam aprovados. Porque esses ordenamentos

de despesa - as licitaçoes, inclusive - serão examinados cada urn per Se, e

• -n5o no balanço geral do Estado. Quer dizer, eles não foram objeto de análise

no balanco geral do Estado; cada urn será objeto de análise em cada

processo separado".

Indagado, o convidado disse que, atualmente, o quadro do Tribunal, na

administraçao direta, possui cerca de 1.350 servidores, dos quals 800 são

técnicos de nivel superior. Lembrou que existem apenas 7 conselheiros.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 7A E 8A REUNIOES

ORDINARIAS DA CPI, REALIZADAS EM 23.5.00 E 30.5.00

0 Sr. Paulo MaurIcio do Carmo Assis, Gerente de Vendas de Asfalto

da Regiao Sudeste da PETROBRAS Distribuidora, disse, na fala inicial, que

está habilitado a responder as perguntas em nome do Sr. Marcelo Dias,

informando ser Gerente Comercial responsável pela Regiao Sudeste, que

compreende Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo, sendo o Sr.

Marcelo gerente da area de Automotivos, portanto responsável apenas pelos

postos de gasolina da empresa. Questionado, informou que São Paulo está



.

.

.
S

S

.
S



•	 71

•

subordinado a Gerência Regional Sul. Afirmou ter assumido a Gerência

Sudeste em marco de 2000 e que ate então era gerente o Sr. José Luis Milani.

• Questionado, esclareceu que o contrato firmado pela BR Distribuidora

• e a DER de Minas foi assinado pelo Vice-Presidente da empresa, Sr. Djalma

Bastos de Morais, atual Presidente da CEMIG. Disse, também, que o

• Presidente da PETROBRAS na época está atualmente na Gerência Norte da

• PETROBRAS, na area de asfaltos e combustiveis.

0 Sr. Adlilo Silva, advogado da gerencia jurIdica da PETROBRAS

• Distribuidora em Minas Gerais, esclareceu que a BR Distribuidora e

• sociedade de economia mista federal. Informou, também, que apesar disso a

empresa se beneficia da dispensa de licitacao.

•	 Questionado, respondeu que nao acredita na informação de que para

• o DER de São Paulo a transferéncia de tecnologia seja feita de graca, sem

nenhum contrato. Disse que não pode responder corn precisao, pois não tern

conhecimento dos atos do DER paulista.

Sobre o contrato de cooperação para transferência de tecnologia

firmado entre o DER-MG e a BR Distribuidora, afirmou que existe decisão

judicial no sentido de sua legalidade, proferida nos autos da acao popular

impetrada em desfavor do contrato.

Indagado sobre o modo pelo qual a BR Distribuidora tomou

conhecimento do interesse do Estado no fornecimento de transporte e

material, disse que desde 1963 o Conselho Nacional do PetrOleo determinou,

par melo de resolucoes, que os órgãos pUblicos passassem a ser abastecidos

diretamente pela PETROBRAS e, por ser a BR Distribuidora parte integrante

da "holding" Petrôleo Brasileira S.A., ela possui "o onus e a bOnus" de fornecer

aos Orgaos pUblicos. Completou a resposta dizendo que a BR Distribuidora

sempre prestou o serviço, e o contrato vem sendo "clonado" por vários

governos.

Comentando tabela onde se percebe grande diferença no preco

praticado em Minas e São Paulo, o Sr. Paulo MaurIcio afirmou que Os dados

nao são precisos e levantou dUvidas sobre seu conteUdo e veracidade.
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•

	

	 0 depoente esclareceu que os contratos estão em vigor. Disse

também que desde sua criaçao, em 1971, a BR Distribuidora fornece serviços

•	 ao DER de Minas Gerais.

•

	

	 lnformou o Sr. AdIlio que o fornecimento de serviços para outros

Estados e regulado pelo mesmo instrumento jurIdico. Esclareceu que possui

•	 pareceres de juristas, como Toshio Mukal e Paulo Neves de Carvalho, que

•	 entendem ser possIvel a contrataçao direta.

Ressaltou que, antes da celebracao do contrato, o DER tinha urna

•	 dIvida para corn a BR Distribuidora, da ordem de R$ 24.000.000,00.

• 0 Sr. Paulo MaurIclo afirmou que houve, no inicio de 2000, mudanças

nà ordem estrutural da empresa, oportunidade em que se criou a Regional

Sudeste responsável por Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro.

lnformou, ainda, que pode assinar contratos como os firmados corn o

DER-MG, mas, em razão da magnitude do acordo, é prudente que se reporte

a hierarquia superior.

Indagado sobre o parecer contrário do Ministério PUblico, na açao

popular mencionada anteriorrnente, o Sr. AdIlio esclareceu que quem decide

e ojuiz e não o promotor.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 9A	 JMØ

ORDIrARJA DA CPI, REALIZADA EM 6.6.00

0 Sr. João Lopes Batista, Assessor Tcnico do Ministério PUblico do

Estado, disse na explanaçao inicial que, atendendo ao convite do Ministérlo

Püblico, foi ao Sul de Minas para fazer vistoria e certificar a necessidade de

obras emergenclais apontadas pelo DER-MG. lnformou ainda que, concluido o

relatório, ele fol entregue a Auditoria e, em seguida, encaminhado ao

Governador.

0 Tenente Rogerio Aparecido Soares Ribeiro, Diretor de

Programaçao da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - CEDEC -, disse ter

participado da vistoria corn o Sr. Joäo Lopes e confirma o que ele dissera.
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Acrescentou, apenas, que a Auditoria sentlu a necessidade de

• esciarecimentos adicionais sobre o relatório final e que estes foram prestados,

• sendo apensados àquele.

• 0 Sr. Marcos TUlio de Melo, Presidente do CREA-MG, informou, em

• sua primeira oportunidade de fala, que foi contratado pela Assembléla

• Legislativa para também participar desse procedimento de vistona.

Indagado, o Sr. Joâo Lopes esclareceu que nao existe outro trabaiho

• de investigaçao em relaçao a Iicitaçao de estrada, mas ha outras

• investigaçoes em areas diversas.
•

	

	 lnformou ainda que ha intercâmbio de informaçoes entre o Tribunal de

Contas e o Ministério PUblico.

•	 Questionado sobre os critérios adotados pelo CEDEC para dispensa

AOL 
de licitaçao, o Tenente Rogerlo disse que somente se contrata corn dispensa

de licitaçao apOs o consentimento do Chefe do Executivo Estadual e do

Ministério de lntegraçao Nacional. Todo esse procedirnento Se dá de acordo

corn o Decreto Federal n o 895.

0 Sr. João Eustáquio Beraldo Teixeira, Conseiheiro do CREA-MG,

respondendo a questOes sobre Os critérios para distinguir Iicitacoes

ernergenciais de urgentes, informou que foi considerado emergencial tudo

aquilo que ja deveria ter sido feito, que nâo poderia nem ter esperado a visita,

e urgente o que deveria ser realizado, no máximo, ate o perlodo chuvoso

seguinte. Indagado sobre o mesmo ponto, o Sr. Joäo Lopes Batista disse

que emergencial e o que implica risco de vida pára os usuários das estradas;

urgente é aquilo que poderia esperar uma Iicitaçao.

0 Sr. Joâo Lopes informou que, no relatôrio final, entenderam que

seriam emergencials apenas -33% dos trechos visitados.

Disse também que - como engenheiro e nao como promotor - entende

ue o ato do Governador do Estado de contratar todas as obras corn dispensa

e licitaçao, desconsiderando o relatOrio, é irregular.

Esciarecendo que o relatório foi entregue diretamente ao Auditor-

I, na Superintendência Central de Auditoria, o Sr. Joâo Eustáquio Ieu as
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duas perguntas que Ihes foram apresentadas e comentou as respostas que

constam no relatOrio:

•	 1) As obras consideradas urgentes no laudo técnico devem estar -
•

	

	 concluldas, necessariamente, antes do início do prOximo perlodo de chuvas,

previsto para o més de outubro? "Sim, conforme consta no Ultimo parágrafo do

•	 relatOrio apresentado, tdevem ser realizadas antes do prOximo perlodo
•	 chuvoso, considerando o grau de avarias e a deterioraçao dos pavimentos' ".

2) Se não forem concluldas antes do inIcio do prOximo perIodo de

•	 chuvas, em outubro, os técnicos entendem que as obras, consideradas
O

	

	 urgentes podem ser consideradas emergenciais? "Sim, conforme consta na

primeira página, segundo item, do nosso relatOrio, 'é inquestionável a

•	 necessidade de intervençOes emergencials ou urgentes em todos os pontos e

•	 trechos crIticos'.".

Acrescentou ainda que os pontos considerados urgentes certamente

Se agravarão corn o periodo chuvoso, e talvez o atual Governo tenha-se

preocupado corn os futuros custos adicionais para as obras dessas estradas.

0 Sr. Joäo Lopes Batista e o Sr. Marcos Tülio ressaltaram a

insuficiência do nUrnero de funcionários do DER-MG. Disseram ainda que, se

o quadro de trabaihadores fosse maior, várias das obras indicadas no relatOrio

poderiam ter sido concluidas pelo prOpno DER-MG.

Por fim, os convidados explicitaram o caos em que se encontram as

estradas mineiras.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 1A	 JNIAO

EXTRAORDII'AR1A DA CPI, REALLZADA EM 7.6.00

0 Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, na sua fala inicial,

Iembrou as declaraçoes feitas em outra reunião a que esteve presente,

inforniando que a Auditoria do Estado, acompanhada de representantes de
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outros órgaos e entidades, foi ao Sul de Minas corn vistas a elaborar urn

relatório da situaçao causada pelas chuvas. A comissão concluiu que diversos

trechos eram emergenciais e alguns urgentes, e caso se esperasse pela

licitaçao para reparar estes ültimos, eles passariam a ser emergencials. Por

isso aconselharam o Governador a adotar uma espécie hIbrida de licitaçao,

constitulda pela mesclagem de carta-convite e dispensa.

Questionado pelo Deputado Miguel Martini, o convidado respondeu

que o critério adotado para distinguir obra emergencial de urgente era que, no

primeiro caso, a obra deve ser feita imediatamente e, no segundo, a estrada

está deteriorada, mas suporta tráfego.

o convidado disse que todo laudo técnico deve ser assinado e garantiu

que os relatOrios e laudos sobre as estradas do Sul de Minas foram

devidamente assinados. Disse, também, que a Auditoria nao tern como

precisar se as obras no Sul de Minas ja tiveram inIcio ou nao, pois a matéria é

exciusivamente da competéncia da administraçao.

lnformou o depoente que o Secretário de Obras e o Diretor do DER-

MG, quando houve indIcios de irregularidades nas obras do Sul de Minas,

afastaram-se dos cargos para deixar 0 Governo a vontade para fazer a

auditoria.

Acrescentou que nao teve conhecimento da contrataçao de empresa

de publicidade para anunciar o fim da moratOria e que a auditoria somente age

mediante solicitaçao ou para exercIcio do poder hierarquico sobre as

auditorias de cada órgao.

Sobre a Secretaria de Estado da Saüde e, mais especificadamente, a

FHEMIG, disse que estão sendo realizadas auditorias sobre o ôrgao e as

entidades que o compOem.

0 Sr. Ricardo Olinto Hazan, Auditor do Estado, afirmou que nenhum

técnico de empresas contratadas foi chamado para ser consultor da comissão

designada para vistoriar as estradas do Sul de Minas. lnformou também que

houve trechos que nao foram vistoriados por apresentarem condiçao

-	 :',
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•	 semelhante a outros ja visitados, mas, de qualquer maneira, nao foram

:	
incluldos entre Os que se consideravam

•	 0 Sr. Celso Chill, Auditor do Estado, informou que nao foram
•	 contratadas empresas para a realizaçao das obras no Sul de Minas e,

:	
conseqUentemente, nao houve nenhum reparo nas rodovias. Disse,

•	 que a auditoria nâo tern atuaçao administrativa, apenas "audita" e sugere, no
•	 caso de irregularidade, as providências. Alegou que a Auditoria tern a

faculdade de conferir prazo para que a entidade corrija a irregularidade.

EXTRATO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA 10A REUNIAO 0RifiNAmA

DA CPI, REALIZADA EM 13.6.00

•

	

	 De inIclo, o Sr. MaurIcio Guedes de Mello, Secretário de Estado de

Transportes e Obras PUblicas do Estado afirmou que gostaria de discutir a

•	 atuaçao dessa Secretaria, a partir de 1999/2000, em especial, as licitaçoes

•	 emergenciais no Sul de Minas.

lnformou o Secretário de Estado que, durante o ano de 1999, houve,

por parte do DER-MG, algurnas dispensas de licitaçao corn valores pequenos,

•	 referentes a pontes que se encontravam em condiçoes precárias.
f

	

	 Disse que, no inIcio deste ano, o Sul de Minas fol bastante prejudicado

pelas chuvas, fazendo-se necessário que ele se deslocasse para aquela

•	 região, a fim de tomar conhecimento da ...amplitude dos danos. Na
•	 oportunidade, fol auxiliado por uma equipe técnica do DER-MG.

Explicou que foi negociada, corn o Governo do Estado, a liberaçao de

•	 verba em caráter emergencial, em virtude da gravidade dos danos causados
•	 nas estradas.

lnformou a existência de negociaçôes corn deputados federals, corn a

•	 finalidade de se obterem recursos para a recuperaçao da malha federal

•

	

	 naquela região. Esclareceu que o Governo Federal não tern enviado verbas

suficientes para a restauraçao das estradas. Segundo o convidado, no âmbito

•
•
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federal pode-se afirmar que as "dotaçoes orçamentárias tern sido praticamente

zero" para manutençao da rede rodoviáriá de Minas Gerais. Quando houve as

denUncias, os congressistas que fizeram acordo para atender, em caráter

emergencial, o Sul de Minas ficaram preocupados e afastaram-se do

processo.

No que tange as rodovias estaduais, o convidado disse que foi aberta

uma "licitaçao emergencial", sendo convidadas empresas cadastradas no

DER-MG capazes de realizar a obra.

lnformou que o inIcio das obras somente se atrasou em decorrência de

problemas financeiros, que parecem estar resolvidos.

Concluiu sua explanaçao inicial esciarecendo que poderá prestar

informaçOes detaihadas somente sobre as obras do Sul de Minas, pois apenas

delas participou. Em relaçao aos procedimentos anteriores, foram enviados

relatOrio e informaçaes, no seu entender, suficientes.

Indagado sobre a diferença entre o preco do material asfáltico pago

pelo DER-MG e aquele pago pelo DER de São Paulo, o convidado afirmou

que não e simples a determinaçao do preco e salienta que a distância entre a

fábrica da emulsão asfáltica e o local de utilizaçao pode influenciar o custo.

Completa, afirmando que as informaçoes que apresenta, acerca do custo do

material, baseiam-se mais em seus conhecimentos como engenheiro do que

na realidade, pois o DER-MG é o órgao responsável pela parte operacional do

sistema, enquanto a Secretaria cabe apenas a parte institucional. Ressalta

que a licitacao nao ocorreu, uma vez que existe parecer do corpo jurIdico,

sustentando a tese da dispensa de licitaçao.

Sobre a situaçao atual dos contratos firmados entre o DER-MG e a BR

Distribuidora, o convidado aVrmou que o fornecimento de combustIvel e de

material betuminoso ainda e feito pela BR Distribuidora, mas desde 20 de

maio fol cortado por falta de pagamento.

lnformou ainda o Secretário que o DER-MG e o ôrgao mais apropriado

para prestar esciarecimentos sobre os detathes do contrato corn a BR

Distribuidora.

-1
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0 Deputado Miguel Martini indagou do convidado se saberia dizer qual

fol o critério adotado pelo Governador do Estado para desconsiderar o

relatOrio da auditoria especial enviada ao Sul de Minas, cuja conclusão foi a de

que apenas 37% dos trechos eram emergenciais. 0 convidado respondeu que

nao sabia, pois estava afastado naquela epoca, e lembrou que, em relatOrio

elaborado por ele e mais 30 engenheiros, conclulu-se que 100% das obras

eram emergenclais. Salienta que a destruiçao das estradas afeta também o

comércio da região, pOS Os custos de transportes são bastante elevados.

Questionado por que as obras não se iniciaram, já que foram

consideradas emergenclais, o convidado esclareceu que houve problemas

orçamentários e que possivelmente as obras terão inlcio em breve, uma vez

que existe informaçao de que a verba será aprovada. Alegou o convidado que

a Lei de Responsabilidade Fiscal impedlu que se iniciassem as obras sem que

estivessem resolvidos Os aspectos orcamentários que possibilitariam a

contrataçao das empresas.

0 Sr. Maurlcio Guedes observou que estradas em condicoes precárias

importam na elevacao em 100% do custo do transporte, comprometendo o

desenvolvimento di regiao.

Quanto a modalidade de licitaçao utilizada, o convidad.o nao soube

precisar, pois estava afastado, mas acredita ser "uma espécie de carta-

convite". Disse que Os documentos relativos ao procedimento se encontram no

DER-MG.

Alegou que houve, corn a licitaçao, mudanças nas empresas que

haviam sido charnadas e que o valor da contrataçao diminuiu apenas em

0,1%.

Aflrmou que Os precs praticados nessas obras do Sul de Minas não

estão acirna dos utilizados em outras obras do pals.
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XTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 12A

RDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 27.6.00

.
•	 0 Sr. Fernando Antonio informou ser advogado da Associaçao

013rasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto - ABEDA. Cientificado dos

contratos firmados sern Iicitaçao pelo DER-MG e pela PETROBRAS, propOs
O

ção popular, a qual teve liminar deferida, determinando-se a suspensao do

•ontrato. Esclareceu também que o DER-MG se sensibilizou, chegando ate a

ublicar edital de Iicitacao, mas, antes do termino do processo, realizou

•ontrataçao direta.

•	 0 Sr. Luis Gustavo Rocha disse que Os tribunals brasileiros vêm

decidindo por nao reconhecer os argumentos de que a PETROBRAS, por

•ntegrar a administraçao pUblica, nao necessita de Iicitaçao para ser

•ontratada. Esclareceu que a BR Distribuidora nao pode beneficiar-se do

permissivo do art. 24, VIII, da Lei das LicitacOes, por nao ter sido criada corn o

im especIfico de produzir algo ou prestar serviço para a administraçao

• UbHca. Lembrou que a estatal foi criada para prestar servicos e

bens para qualquer urn: postos de gasolina, pessoas privadas e pessoas

.üblicas. Salientou ainda que, quando houve a alteraçao do inciso VIII do art.

o Deputado Adilson Mota, na justificativa apresentada, disse que se fazia

:necessaria sua alteraçao para possibilitar que as empresas criadas por entes

• Ublicos, corn fins especificos, pudessem contratàr diretamente.

Informou que em reunião realizada no DER-MG, por convite deste,

ora-Ihe dito que sabiam, por meio de parecer do setor juridico, da ilegalidade

:da contratacao direta. Disse também que a BR Distribuidora firmou dois

•contratos corn o DER-MG, urn no valor de R$ 73.000.000,00 (setenta e três

•milhôes de reals), para fornecimento de material asfáltico, e outro no valor de

59.000.000,00 (cinquenta e nove milhOes de reals), denominado convênio

ode transferência de tecnologia. Comparando-se os contratos firmados entre 0

•DER de Minas e o do Rio de Janeiro, verificou-se exorbitante diferença de
•
•

•

................................................................................
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•

	

	 valores, sendo que 0 contrato firmado corn este Ultimo Estado é de R$

13.000.000,00 (treze milhOes de reals).

•	 Em comparaçao corn os contratos de São Paulo, ressaltou que foi

•

	

	 oferecida a esse Estado a transferência de tecnologia gratuita em troca do

contrato de fornecimento de material, que, conforme salientou, e de valor

•	 bastante inferior em relacão ao de Minas.

•

	

	 0 convidado chamou a atencao dos deputados para o fato de que o Sr.

Djalma Morals assinou o contrato pela BR Distribuidora, quando a imprensa ja

•	 noticiava que seria convidado pelo Governador do Estado para presidir a

•	 CEMIG.

0 Dr. Luis Gustavo alegou, ainda, que, no final do Governo anterior,

•	 havia sido aberta licitaçao. No entanto, quando o novo Governo assumiu, a

•

	

	 licitaçao foi revogada e foi firmado contrato corn a PETROBRAS. "Mas ternos

sentido que, intemamente, parece que ha intençao de se fazer a licitaçao. Os

•	 procuradores dizem que tern de haver licitaçao, ha uma movimentaçao, Os

•	 diretores conversam, ligam, etc." Disse que, no Rio de Janeiro, o DER fazia
•

	

	 contrataçôes diretas corn a BR Distribuidora e que, a partir do momento em

que se utilizou da liitaçao, o valor da contrataçao baixou 22%. Acrescentou

•	 que a contratação que menciona, relativamente ao DER do Rio, tern o mesmo

•	 objeto da mineira.

:	
Lembrou que o preco na fonte produtora e tabelado pela

Nacional do PetrOleo - ANP , isto e, o preço da refinaria Gabriel Passos é 0

•	 mesmo da refinana Duque de Caxias. Dal, conctui-se que o preco do produto

sem frete e igual, contestando, assim, o argurnento do DER-MG de que não

•	 se pode comparar proposta de Minas corn a de São Paulo e a do Rio.

•

	

	 Esclareceu que a politica utilizada pelo DER-MG pode dar margem a

desvio de materials, pois o DER mineiro contrata urn empreiteiro como

•	 fornecedor de mão-de-obra e contrata outra empresa, no caso, a BR

•	 Distribuidora, como fornecedora de material. 0 DER de outros Estados

:	
contrata uma empresa para que ela preste o serviço, estando embutido em

•	 seu preço a aquisiçao do asfalto.

•
S
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:	

lnformou que a tecnologia vendida pela BR Distribuidora ao

.rläo é exciusividade da BR Distribuidora, pois várias outras empresas

•possuem a mesma tecnologia.

Indagado pelo Presidente da Comissão, o convidado esclareceu que o

.Ministério das Minas e Energia ou a PetrOleo Brasileiro S.A. podem fornecer o

•preco de venda dos materials asfálticos.

• Questionado Se, no Governo anterior, era feita licitacao, o convidado

•respondeu que o Governo anterior herdou uma situacâo em que nao havia

•contrato nem convênio. Ha mais de 20 anos simplesmente comprava-se

•asfalto da BR Distribuidora. Havia urn contrato, cujo prazo de validade ja tinha

vencido ha muito tempo.

•	 Indagado se existe suspeita de outras irregularidades, de outros

• interesses atendidos em negócio tao volumoso e tao mais caro do que o de

São Paulo, o convidado disse que existe urn boato de que o excesso de

• dinheiro estaria sendo extraviado por rneio dos transportes, pois as

•transportadoras são empresas privadas, ficando mais fadl o dinheiro sair

delas. Questionado se tinha conhecimento de qual empresa faz o transporte,

• informa que nao, mas as notas fiscais tern o nome delas.

•

	

	 0 Dr. Fernando Antonio ressaltou que, conferindo o contrato em

vigor, firmado entre o DER-MG e a BR Distribuidora, percebeu que nele näo

• se inclui o frete.

•	 Completou o Dr. Luis Gustavo, esclarecendo que o contrato de

transferência de tecnologia constitul-se "de servicos de transferência de

• tecnologia, envolvendo a aplicacão e tratamento superficial corn polImero

• simples e duplo, lama asfáltica e ruptura controlada anti-p6, corn Oleo de xisto

beturninoso, microrrevestimento asfáltico frio e mistura para reciclagem a frio e

• pavimentos corn agente rejuvenescedor derivado de ôleo 'X".

•	 Questionado, informou que a ação proposta corn o objetivo de discutir

a validade do contrato de transferência de tecnologia foi julgada improcedente

• e que houve apelacão. Sobre esta acão, o Dr. Fernando Antonio inforrnou

• que o Ministérlo PUblico emitlu parecer favorável a tese da ABEDA.

•
•
•
•	 __
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• EXTRATO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA 2A iuuMAo
• EXTRAORDINARJA DA CPI, REALIZADA EM 28.6.00

•

Corn a palavra, para consideraçoes iniclais, o Cel. lyon Borges

Martins, ex-Diretor-Geral do DER-MG, esclareceu que esteve a frente da

autarquia por urn perlodo curto, cerca de cinquenta dias, e colocou-se a

•	 disposiçao da Comissâo para prestar as informaçoes necessárias.

•	 0 Presidente formulou as seguintes questöes acerca do relatOrio
•	 apresentado pelo DER-MG sobre as condiçOes das estradas do Sul de Minas:

:	
"0 relatOrio foi apresentado por V.Sa. diretamente ao Governador?

•	 Houve participaçao do engenheiro do CREA e do Ministérlo PUblico? Como

•

	

	 V.Sa. percorreu todas as rodovias do Sul de Minas? 0 r&atOrio foi formado

também corn a anuência, corn o parecer de todos, por ocasião da entrega ao

• Governador?".

Respondeu o convidado que a conclusão entregue ao Governador do

Estado fol elaborada exatarnente nos moldes do relatOrio da comissão de

•	 auditoria e que esta entendeu haver trechos considerados de recuperacão

•	 urgente e trechos de recuperacao emergencial, mas, se aqueles não fossern

:	
restaurados em urn curio espaco de tempo, passariam a emergenciais.

•	 Fol indagada ao convidado a razão pela qual o Governador do Estado,

•	 diante de urn relatôrio do DER-MG cuja concusão fol de que 33% das obras

:	
erarn emergenclais e 67% eram urgentes, resolveu contratar sem

•	 Perguntou-se, ainda, qual e o critério adotado pelo DER-MG para diferenciar

•	 obras emergenclais de obras urgentes, e se a decisão do Governador foi

:	
decisâo poiltica ou

I
•
•
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Respondeu o convidado:

"Acredito que a decisäo tenha sido técnica e nao poiltica, partindo do

•DER e da Secretaria de Obras PUbflcas. A diferença entre urgente e

emerec1a1 é muito sutil, porque todas as estradas estavarn ruins, embora

•umas estivessem piores do que as outras. Como, então, fazer a Iicitaçao das

•urgentes, se nào dana mais tempo para contratar, executar os projetos e fazer

:a Iicitação das obras? Al, ja estarlamos no perlodo de chuvas. Isso não é

•decisão politica, é decisão técnica. E a comparacão entre o que se pode e o

•que não se pode fazer.".

0 convidado esclareceu ainda que acompanhou todas as vistorias das

•obras do Sul de Minas e que o roteiro foi, antecipadamente, preparado pelos

•engenheiros do DER-MG corn o objetivo de averiguar os trechos que tinham

•sido objeto de dispensa de Iicitacao, "mas, durante a execução da auditoria,

:urn ou dois trechos nao foram visitados, porque nao deu tempo. Alguns

•técnicos do DER acharam que não precisava. Mas, isso no contexto, seria

lnformou o convidado que, por sugestão do Governador do Estado,

• realizou-se "urn processo misto de dispensa por carta-convite.".

•

	

	 Quanto aos precos contratados, se seriarn maiores ou menores que Os

anteriores, respondeu afirmando que não possula os dados para julgar,

• acrescentando:

•	 "0 DER ja tern normas especificas. Eles tern uma tabela de preco, que

e atualizada periodicamente. E, quando se faz urna Iicitação, esses preços da

• tabela são os precos básicos. E o DER, por forca da lei, tern que publicar 0

• valor das obras. Os concorrentes é que vao tornar aquele preco básico como

: padrão e vao ou colocar a mis ou a

• Completou a informação dizendo, que os preços obtidos no procedirnento

• licitatório ficararn aproximadamente I % abaixo dos valores constantes na

• tabela.

•
•

:+
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EXTRATO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA 13A muMAo oIWINAjUA

• DA CPI, REALIZADA EM 4.7.00

S
0 Sr. Flávio Goes Menicucci, que por ocasião de seu depoimento a

•	 CPI ocupava o cargo de Diretor-Geral do DER-MG, informou, no início de suas

•

	

	 declaracOes, que o Governador do Estado orientou-o para que não mais se

procedesse a ôontrataçao de obras corn dispensa de licitação.

•	 Questionado pelo Deputado Miguel Martini, o convidado esclareceu

O

	

	 que as obras paralisadas do Sul de Minas se iniciaram na mesma semana do

depoimento e, no que tange as rodovias federais, disse que está havendo

•	 negociaçOes corn o DNER para que este faça o serviço corn seus próprios

•	 recursos.

Quanto aos contratos corn a BR Distribuidora, firmados corn dispensa

•	 de licitaçao, informóu que assim se procedeu porque tais contratos sempre

• foram acordados corn dispensa de licitaçao, conforme indicaçao do corpo

jurIdico do Orgao. Ressaltou, ainda, que pode garantir que os preços

estabelecidos no contrato estão abaixo dos preços de rnercado.

•

	

	 Salientou, ainda, que a PETROBRAS tern ajudado o Governo de Minas

Gerais, tolerando os diversos atrasos de pagarnnto.

•	 Cornentando sobre o convênio de transferência fechado corn a BR

• Distribuidora no valor de R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhôes de

reais), disse que a transferência de tecnologia fol gratuita para o Estado de

Minas e que o valor pago incide sobre o fornecimento de materials especlais a

•

	

	 serem aplicados no asfalto, os quals Ihe conferirão sobrevida de cinco

Assim, afasta as alegaçOes de que Minas estaria sendo lesada, pois São

Paulo tinha obtido tal tecnologia sern qualquer onus.

S
S
S
S
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•	 Reforçou que nao sabe precisar a natureza juridica do acordo de

•	 transferência de tecnologia em questao.

Afirmou que, para a apticacao do material objeto do Convênio em

•	 questo, exige-se urn equipamento sofisticado, importado e ainda não

•	 disponIvel no mercado nacional, que será colocado a disposiçao.

Lembrou que o referido acordo nunca foi posto em prática, pois estava

•	 sob investigação do Ministéric PUblico. 0 DER-MG julgou methor suspendê-lo

•

	

	 ate tat procedimento terminar. Respondendo a questionamento do Deputado

Miguel Martini, confirrnou que o convênio nunca foi executado, e que o Estado

•	 nao pagou nenhurn valor em razão dele.

0 Deputado Miguel Martini indagou a razão pela qual o convenio nao

foi posto em prática ate hoje, se tinha sido dispensada a licitaçao em face da

•	 urgencia. 0 convidado respondeu:

O

	

	 "Deputado, ha algumas questöes importantes. A emergência fol

decretada no Sul de Minas. A justificativa administrativa Para a dispensa da

•	 Iicitação corn a Petrobrás nao foi a necessidade premente, mas foram

•	 pareceres jurIdicos que permitem a contratação direta entre Os órgaos
•	 püblicos.".

Reafirrnou o convidado, em face de questionamento, que os preços

•	 praticados nos contratos corn a BR Distribuidora, no valor de R$
f

	

	 73.000.000,00 (setenta e três milhôes de reais) e R$ 59.000.000,00 (cinquenta

e nove mithOes de reais), estâo abaixo dos valores de niercado.

•	 Disse também que o DER-MG possul uma tabeta de precos
•	 referencials, que serve de parâmetro para os valores fixados nos contratos por

: ele

•	 Sobre o convênio corn a BR Distribuidora, reiterou que "Se trata de urn

•	 contrato de fornecimento de material, corn transferência de tecnologia".

lnformou, ainda, que a nova poiltica deste Governo é de não rnais

•	 fazer dispensa de licitaçOes. Disse: "Respondendo pelo Orgao, afirmo que nao

• ternos o menor medo de fazer a licitaçao
•
•
•
0

S

pois as fazemos, quase que
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•	 diariamente, para tudo. Inclusive, não as estamos dispensando nas compras

:	
de pequeno

O	 lnformou que nao sabe precisar quais as empresas responsáveis pelo
•

	

	 transporte dos materials, objeto dos contratos anteriormente mencionados.

Esclareceu, por fim, que possui apenas relaçao profissional corn o Sr. Djalma

•	 Morals.

S
I
•
• EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 15A REUNIAO

• ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 8.8.00

IP
S
•	 0 Deputado Federal Mauro Ribeiro Lopes, que por ocasião de seu

•	 depoimento a CPI ocupava o cargo de Secretario de Seguranca Publica do

•	 Estado de Minas Gerais, iniciou sua participaçao tecendo comentários sobre a

•

	

	 construçao da penitenciária de Belo Horizonte. lnformou que houve

necessidade de dispensa de licitacao em razão do caráter emergencial da

•	 obra, em virtude das condiçoes desumanas em que se encontravam

•	 detentos, além da superlotacao das cadeias.

lnformou que ha 47 mil mandados de prisao para serem cumpridos, o

que representa em tomb de 23 mil criminosos para serem presos.

O	 Esclareceu que a obra foi realizada corn recursos da taxa de seguranca

:
•	 Questionado, respondeu que o critérlo adotado para a escoiha da

•

	

	 meihor proposta fol o do menor preço, sendo vencedora a empresa

Construpar Engenharia Ltda. Respondeu, ainda, que nao houve nenhum

•	 acréscirno ao valor constante no contrato, lembrando que, nas hipôteses de

•	 dispensa de licitacao por razão da emergência, não se pode elevar o valor.

0 convidado esclareceu que o DEOP está usando os mesmos projetos

• que foram adotados em Governos anteriores.

0
S

•
0
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0
•

	

	 Disse que as falhas na construcao do beliche do presidio, que

possibHitavam a fuga, là foram sanadas.

•

	

	 0 convidado afirmou que nao houve nenhum acréscimo ao valor inicial

• constante no contrato para construcao da cadeia e que a Prefeitura jà

concedeu o alvará para seu funcionamento.

•	 0 Deputado Miguel Martini perguntou se a Secretaria de Seguranca era

• locatária de algum imOvel e se existia relaçao entre o dono do imOvel alugado

e o vencedor da licitacao para a construcao da obra do "cadeião". 0 convidado

• respondeu que nao.

•

	

	 0 convidado disse que o "cadeiäo" nao e uma penitenciária, mas sim

urn centro de remanejamento, onde Os acusados ficam ãté o trârnite do

• processo legal.

•	 Quanto ao pedido de parecer do CREA-MG para a construçao da obra,

o convidado alegou que inexiste a necessidade de tal parecer, pois 0 projeto é

do DEOP, Orgao registrado na Prefeitura. Disse que as obras foram

• executadas considerando-se as diretrizes de elaboracao de projetos de

construçao de unidades penais do DEOP e ressaltou que tal prática foi

adotada por vários governos em Minas.

•	 0 Sr. Osmiro Camillo Coelho disse que, embora a lei possibilite a

subcontrataçao, esta não se deu, e também não houve a contrataçao posterior

de nenhuma empresa que não se tinha classificado no processo de escolha.

• Salientou que não houve empresa elirninada, pois nao houve concorrência,

• mas pesquisa de mercado.

0 Deputado Mauro Lopes disse que, apesar das duas fugas, o "cadeião"

• e seguro para a comunidade. As fugas aconteceram por responsabilidade de

• servidores. Salientou, ainda, que nao existia a guarda externa por ocasião das

fugas, a qual e de responsabilidade da PolItica Militar, conforme determinacao

O legal.

•	 As obras de construcao das cadeias de Minas estão sendo feitas pelo

DEOP, mas corn recursos financeiros da Secretaria de Seguranca. Somente

• três estão sendo construidas diretamente pela Secretaria de Segurança: as de

0
0
0
0
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•

	

	 Betim, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Disse que existem 21 obras sendo

realizadas pela Secretaria e 192 programadas.

: 
EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 16A

• ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 29.8.00

•

0 Sr. Rui José Vianna Lage, ex-Presidente da COPASA, em sua fala

•	 nicial, acentuou a rigidez no trato corn o procedimento de licitaçao na

•

	

	 COPASA e alegou que houve oportunidades em que certos licitantes foram

afastados do certame em razão da apresentaçäo de documentos falsos.

•	 Enfatizou, também, a necessidade de alteraçao em certos aspectos da Lei de

•

	

	 Licitaçoes, pois, em seu entender, existem falhas que devem ser prontamente

sanadas. Afirmou que a COPASA deve fazer cerca de duas licitaçOes por ano.

•	 No que tange ao procedimento interno da COPASA, explicou que existem

•	 duas comissôes de licitacao que são escoihidas pelo Presidente e são

:	
compostas por vários membros. Uma está voltada para a compra de materials,

•	 enquanto a outra se prende a contratação de serviços de construcao.

•	 Assinalou que as obras da COPASA realizadas corn dispensa de licitaçao nao

chegam a I % do total das obras da autarquia. Respondendo a

questionamento, o convidado informou que, quando dispensava a licitação, a

•	 COPASA buscava contratar-empresa que se destacasse entre os melhores
•

	

	 fornecedores, e quem as escolhia eram o Diretorde Obras e ele. Asseverou

convidado que o fato de o Secretário de Obras ter ligaçoes corn a empresa

•	 Melo Azevedo nao influenciou na escoiha desta para realizaçao de obra corn
•

	

	 dispensa de licitaçao, enfatizando que a escoiha foi feita pela diretoria da

COPASA. Não soube precisar se houve contratos firmados entre a COPASA e

•	 a empresa Montreal lnformática.

•

	

	 0 Deputado José Rafael Guerra Pinto Coelho, ex-Secretário de

Estado da Saüde do Estado de Minas Gerais, iniciou seu depoimento

•	 esclarecendo que ocupou o cargo de Secretário da SaUde durante dois anos e

•

S
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trés meses. lnformou que, quando assumlu o cargo, nao havia centralizaçao

de ordenaçao de despesa, mas, posteriormente, restringlu-se tal atribuiçao ao

Secretário, ao Secretário Adjunto e ao Chefe de Gabinete da Secretaria.

Acrescentou que, além das trés pessoas mencionadas, havia comissöes de

licitaçao em cada diretoria regional e nas fundaçOes, as quais tinham uma

certa autonomia administrativa. Disse que, em relacao a servicos de terceiros,

todos Os contratos foram licitados, acarretando a reduçao dos custos.

Afirmou que todo o material permanente era licitado pela Secretaria de

Administraçâo, apOs os documentos serem preparados pela Pasta sob sua

responsabilidade. Em relaçao ao material de consumo, tudo foi licitado.

Faziam-se licitacOes para contratacoes de valores menores, como

alimentacao, material de escritório, o que podia ser feito pelas ComissOes de

cada regional.

No que toca a dispensa de licitaçao, afirmou que esta ocorreu sornente

em relação a fornecedores exclusivos de medicarnento, fornecedores estatais

ou pUblicos e contrataçao emergencial de empresa, em virtude da epidernia de

dengue, sendo que, neste caso, procedeu-se a tomada de preços,

contratando-se a empresa que propâs menor preço. Completou dizendo que

todas as dispensas eram submetidas a apreciaçao posterior da Secretaria de

Estado de Recursos Humanos e Administração.

Observou que, conforme publicaçao no Diário Oficial, o Estado adquiriu

medicamentos importados, corn dispensa de licitaçao, no valor de quase vinte

milhOes.

Afirmou, ainda, que implantou na Secretaria de Saüde urn procedirnento

novo para a aquisicao de medicamentos importados, qual seja, efetuava a

importação direta em vez .de comprar de distribuidoras do Brasil. Isso

representou uma reducao de custos significativa.

Indagado pelo Deputado Relator Antonio Andrade sobre alguns

medicamentos adquiridos sem licitacao, tais como os fornecidos pela Novartis

Biociência, o convidado disse que se tratava de fornecedores exciusivos.

Sobre os contratos firmados corn empresa prestadora de serviços de limpeza,

:•''-
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higienizaçao, segurança e vigilancia, corn dispensa de licitaçao, o convidado

•	 alegou que eles foram prorrogados em virtude da experiência e do born

•	 treinamento da empresa.

0 Sr. Paulo Roberto Pires do Couto, Presidente da CONSPAR

•	 Engenharia Ltda., disse que recebeu a correspondência para apresentar a

•	 proposta para a realizaçao do servico em setembro de 1999 e que,

:	
posteriormente, soube que havia mais quatro empresas interessadas no

•	 contrato.

•	 lndagado pelo Deputado Amitcar Martins, esclareceu que não houve

I! acréscimo no valor acordado para a construçao da Cadela PUblica de Belo

Horizonte, no Bairro Gameleira. lnformou que, dos 404 betiches, somente em

cinco houve urn problema de exposiçao de ferragem, o que ja foi resolvido

pela empresa.

0 Sr. Celso Furtado Azevedo, ex-Secretário de Estado de Transportes

e Obras Püblicas de Minas Gerais, disse, de inIcio, que duas autarquias estão

vinculadas aquela Secretaria: o DER-MG, responsável pelas estradas e pela

manutençao rodoviária no Estado, e o DEOP, responsável direto pelas demais

obras, excetuando a parte rodoviária e a parte de saneamento, que é de

responsabilidade da COPASA. Questionado, esclareceu que possui corn a

empresa Melo Azevedo urna tigacao familiar uma vez que ela fol fundada pelo

seu pal. Alegou, contudo, que se desligou da empresa por completo em 1991,

nao tendo mais nenhum vInculo profissional corn eta. Disse que sua ligaçao

familiar corn a empresa nao influencia no tratbentre eta e a Secretaria de

Estado de Transportes e Obras PUblicas. Frisou o convidado que o DER-MG é

uma autarquia corn administracao própria, tat como a COPASA e o DEOP,

inexistindo, portanto, tigacao entre a Secretaria de Obras e Os contratos

supostamente superfaturados, firmados entre o DER e a BR Distribuidora.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 17A rauNiAo
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• ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 17.10.00

:	
Sr. Djalma Bastos de Morals, ex-Vice-Presidente da

• Distribuidora S.A., iniciou suas alegaçoes dizendo que está afastado da BR

• Distribuidora ha urn ano e dez meses. Inforrnou, também, que os contratos

entre a BR Distribuidora e o Estado Minas Gerais foram firmados sempre sem

• processo de Iicitaçao, desde 1971. Completcu afirmando que era urn

• "processo normal, baseado na legislaçao vigente, ate mesmo na Lei n o 8.666.

0 art. 24, inciso VIII, da citada lei ensejava que esse tipo de contrato poderia

• ser assinado, referendado, uma vez que as duas entidades eram estatais".

•	 0 Sr. Luiz Gustavo Rocha Oliveira, advogado responsável pelo

: patrocmnlo das acoes populares que questionam 0 contrato e 0

• firmados entre DER-MG e BR Distribuidora, a pedido do Deputado Miguel

• Martini, teceu breves relatos sobre o objeto das açoes. 0 contrato, no valor de

R$73.000.000,00 (setenta e trés milhôes de reals), diz respeito ao

fornecirnento pela BR Distribuidora a autarquia mineira de massa asfáltica. 0

• convénio, cujo valor e de R$59.000.000,00 (cinquenta e nove milhôes de

reais), tern corno objeto a transferência de tecnologta que assegura maior

durabilidade. 0 convidado indica diversos produtos fornecidos por aquela

• empresa ao Estado de Minas Gerais em que os valores estariam

• superfaturados em tomb de 80%.

• Corn base no quadro traçado pelo convidado, o Deputado Miguel Martini

• indagou do Sr. Djalma Bastos a razão dos valôrës exorbitantes dos contratos,

• e o motivo pelo qual eles foram celebrados sem licitaçao. Este respondeu

dizendo que é leviandade afirmar o superfaturamento no contrato, e que uma

• das duas açOes movidas .pela ABEDA, em desfavor dos mencionados

• contratos, foi julgada improcedente pelo Juizo da 1a Vara da Fazenda Püblica

e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte.

•	 0 Sr. Djalma Bastos afirmou que possivelmente o DER-SP (lembrado

• pelo Deputado Miguel Martini por causa de acordo similar ao de Minas) tenha

recebido a tecnologia de graça, pois nao estava incluso no contrato 0

•

•

-





•	 92

•	 fornecimento de material, e acrescentou que o convenio firmado corn o DER-

MG nunca chegou a ser realizado,

•	 Sobre o motivo por que foi ele quem assinou o contrato e não a pessoa

•	 que usualmente o faz, o convidado esclareceu que, no dia, o funcionário que

•	
sempre assina estava sern a procuracao.

•	 Quanto a razao pela qual o convenio nao foi executado, o convidado

•	 afirmou:

"0 Ministérlo PUblico julgou importante que se fizesse a licitaçao, e o Dr.

•	 Itamar acatou. Não é que ele tenha julgado que tenha havido qualquer tipo de

•	 erro na assinatura do contrato, em 9 de janeiro. 0 Ministério Püblico, ao que
AD	

me parece, aconselhou o Governador a fazer a licitaçao.".

•	 0 Sr. Luiz Gustavo Rocha informou que foi aberta licitaçao para

•

	

	 contratacao de fornecimento de massa asfáltica, corn a finalidade de substituir

o contrato firmado corn a BR Distribuidora sem Iicitaçao. Esclareceu que a BR

•	 Distribuidora continua fornecendo o material enquanto nao se conclui 0

•	 procedimento licitatôrio.

Esciarecendo as düvidas do Deputado Miguel Martini, o Sr. Djalma

•	 Bastos afirmou queessa modalidade de convenio entre a BR Distribuidora e

•	 DER-MG, para transferência de tecnologia, é utilizada quando se coloca

determinada pelicula em dma do asfalto existente, e ele adquire uma

..	 sobrevida de aproximadamente cinco anos. Acredita que não foi utilizada essa

tecnologia. Foi feito urn contrato de fornecimento de massa asfáltica para a
•	 execuçao, a tapagem de buracos e a construçäo de estradas, e não houve

•
	 transferência dessa tecnologia que dá uma sobrevida ao asfalto.

• 0 Sr. Fernando Antonio Santiago JUnior, autor das mencionadas acoes

populares, observou que ainda nao se falou em contrataçâo, mediante

licitaçao, do fornecimento da tecnologia objeto do citado convênio, 0 que

"demonstra a desnecessidade daquele instrumento.".
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EXTRATOS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 18A

• ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 7.11.00

0 Sr. Antonio Erdes Bortoletti, ex-Diretor do DER-MG, disse, na sua

• fala inicial, que gostaria de lembrar alguns pontos sobre a dispensa de

• Iicitaçao relativa as obras do Sul de Minas.

Afirmou que a região sofreu fortes danos em razão das chuvas, ficando

• praticamente intransitável, o que exiglu sua presença e a do Secretário de

• Estado Sr. MaurIcio Guedes para vistoria do local. No mesmo dia em que

visitaram a regiao fizeram um relatório, enviando-o ao Governador do Estado.

• 0 prirneiro passo tornado pelo DER-MG fol nä sentido de alojar os

• desabrigados. Também foram transportados remédios e alimentos para Ia.

Foram enviados engenheiros do DER-MG, corn o objetivo de determinar os

• valores necessários para as obras de reparaçao. Lembrou que o Governador

S do Estado decretou situacao de calamidade pUblica e, cpm base nesse

decreto, o depoente fez urn acordo corn o Deputado Carlos Melles garantindo

• o envio para a regiao de R$30.000.000,00 (trinta milhOes de reals) do

• 0rçmento Geral da União. Disse que, corn as denüncias da irnprensa,

afastou-se do cargo e nao acompanhou o desenvolvimento do processo.

•	 0 convidado fez, ainda, cornentários acerca de dois acordos firmados

• corn a Petrobrás. Disse, preliminarrnente, que, quando assumiu o cargo,

recebeu da adrninistracao passada uma dIvida para corn a empresa de R$

• 22.000.000,00, renegociando-a. Quanto ao cOntrato de fornecimento de

• material asfáltico firmado corn a BR-Distribuidora, afirmou que apenas renovou

urn contrato que vinha sendo utflizado por diversos governos passados. Além

desse contrato, existe urn de transferência de tecnologia, cujo objeto era o

• fornecimento de urn polImero capaz de garantir sobrevida ao asfalto e dar

• mais aderência a pista. Sendo tecnologia nova para Minas Gerais, os técnicos

do DER-MG iriam acompanhar a realizacao das obras, para aprenderem os

• métodos de aplicacao do produto, e iriam assistir a palestras promovidas pela

• BR-Distribuidora, visando ao treinamento dos técnicos rnineiros.
•
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Afirmou que nenhum Diretor-Geral do DER-MG assinaria urn contrato de

•	 R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhöes de reals) so para palestras. 0

•	 valor do contrato inclula também a lama asfáltica corn ruptura controlada e a

:	
aplicaçao do produto.

•	 Contudo, por falta de recursos financeiros, esse convênio de

•

	

	 transferência de tecnologia nunca fol posto em prãtica. Enfatizou que o Estado

nunca gastou nenhuma verba corn esse acordo.

•	 Afirmou que a opcao pela aplicaçao do polImero e medida administrativa

•	 eficiente e que, se Ihe fosse dada outra oportunidade, voltaria a faze-b.

Repudiando a afirmaçao de que as contrataçoes corn outros Estados

•	 para compra de material betuminoso eram 25% mais baratas, o convidado

•	 disse:
•	 "No DER-MG, temos urn grupo de trabaiho permanente que mexe corn

:	 custos, avalia os precos oferecidos em todo o Brasil junto ao DNER e as

•	 prefeituras do Pals, mantendo urn banco de dados atualizado. Isso que foi

• falado pebo Deputado nao chegou as nossas rnãos. Não foi isso que virnos

ocorrer all, durante esses 25 anos. Sempre trabaihamos corn a tabela de

• preços do DER-MG.".

•	 Confirmou sua alegacäo dizendo que, para essas contratacoes, fol

realizada Iicitaçao, e a vencedora foi a PETROBRAS. Salientou que houve

• desvantagem para o Estado porque antes o DER-MG tinha conseguido urn

•	 desconto de 10% no. frete e que agora vai pagar mais caro pelo transporte.

:	
0 Sr. Antonio José Leal, Procurador-Geral Adjunto, respondendo a

• questionamento do Deputado Miguel Martini, disse que todos os casos de

•	 irregularidade noticiados pela imprensa foram investigados pebo Ministério

:
•	 0 Sr. ROmubo de Carvaiho Ferraz ressaltou que Os administradores se

•	 servem abusivamente da emergência para justificar a dispensa e a

inexigibilidade de licitacao. Afirmou que a maloria das denUncias são

•	 procedentes e que o trabaiho do Tribunal de Contas é dificultado pebo volume

de contas a analisar, o que prejudica, por consequência, a atuaçao do
10
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• MinistériO Püblico. Disse que acredita haver de 50 a 100 inqueritos cMs

• tramitando sobre irregularidades da administração pUblica.

Quanto a indagação sobre Os "cadeiOes", o representante do Ministérlo

• PUblico disse que eles estão sob investigacâo da Promotoria de Defesa do

• Patrimônio PUblico, sendo o inquérito presidido pelo Dr. Antonio Sergio Tonet.

: Afirmou que o que se investiga é urn eventual superfaturamento e a

• emergência, já que as obras foram realizadas sem licitação corn base no

• disposto no art. 24 da Lei n° 8.666. Ressaltou, pot firn, que o Executivo vem

acatando as conclusöes do Ministério Püblico.

•	 0 Sr. Lauro Pacheco de Medeiros Rho, ex-Procurador Chefe da

• Procuradoria JurIdica do DER-MG, informou que teve a oportunidade de

examinar a legalidade do instrumento de acordo para a transferência de

• tecnologia e que nao encontrou nenhuma irregularidade ou Hegalidade no

• conteUdo ou na forma do contrato. Explicando a situação, disse:

"No conteüdo, porque a escoiha do material era res.iltante de mérito

• administrativo. 0 administrador escolhe o material e a forma de realizar a

• obra, desde que compatIveis corn os parâmetros legais. ( ... ) Considerei

atehdido o aspecto de legalidade, em razäo do Decreto n° 15.154, de 1973,

• que não havia sido revogado, cujo art. 10 dizia o seguinte: "A partir do

• exercicio de 1973, os ôrgãos integrantes da administração direta e indireta do

Estado", incluindo, é claro, o DER-MG, como autarquia estadual, "passarão a

• adquirir combustIvëis e lubrificantes da Petróleo Brasileiro S.A.. -- PETROBRAS

• - ou de suas subsidiárias", que é o caso da BR-Dfstribuidora.".

•	 Afirmou que, de acordo corn a Lei n° 8.666, é dispensável a licitação

• para aquisição, por pessoa jurIdica de direito püblico interno, de bens

produzidos ou serviços prestados pot Orgão ou entidade que integre a

administraçâo pUblica e que tenha sido criado para esse fim especifico, em

data anterior a vigência da lei (como é o caso da BR-Distribuidora), desde que

o preço contratado seja compatIvel corn o preco de mercado. Segundo ele, 0

preco era tao compativel que uma ação popular que questionava o contrato foi

julgada improcedente, em primeira instância.
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	 0 Sr. Haroldo Jackson Santos, presidente da MGS, disse,

inicialmente, que a empresa governamental pode ser contratada corn dispensa

•	 de licitaçao, conforme dispOe a Lei n° 8.666.

•

	

	 Recentemente, houve urn decreto do Governador do Estado tratando

da matéria. Além disso, diversos Procuradores-Gerais do Estado, desde 1992,

•	 ja se manifestaram sobre o assunto e o entendimento de todos é no

•	 sentido, ou seja, o da dispensa da licitacao.

Afirmou que o contrato no valor de R$ 2.549.598,31 firmado, segundo o

•	 Deputado Miguel Martini, corn a Secretaria da Saüde, nunca fol efetivado. 0

•

	

	 acordo visava a substituiçao de funcionários de empresas da iniciativa privada

que prestam servicos àquela Secretaria por funcionârios da MGS.

•	 No que tange ao contrato corn a FUNED, inforrnou, corn auxillo de seu

• assessor jurIdico, Sr. Helter Vercosa Morato, que ele foi firmado em 10 de

novembro, mas pode ter sido assinado depois, o que justifica a düvida do

Deputado sobre urn suposto "contrato corn data retroativa".

Se houve atraso na assinatura ou na publicaçao foi devido a indefinicao

quanto a redução do quadro de pessoal. Para que nao houvesse soluçao de

continuidade na fábrica de remédios, o contrato pode ter sido assinado alguns

dias depois.

0 Sr. Helter Vercosa Morato, respondendo a questionamento sobre a

majoraçao do preço do contrato, disse:

"Na verdade, nao houve nenhuma majoraçao de preco. A FUNED

estava definindo ate onde haveria o corte do' contrato original, de 1994. A

princIpio, eta definiu que 61 empregados iriam continuar. Corn os estudos

administrativos internos, concluiu-se que deveriam ser mantidos 90

empregados. Não houve majoraçao e sim a definiçao do quantitativo exato

necessário para que os servicos fossem executados na FUNED.".

Em relaçao aos questionamentos acerca dos valores dos servicos

prestados pela MGS, o convidado afirmou:

"Diante do inusitado, ou seja, o Estado praticando precos contra ele

prôprio, sendo que o eventual lucro seria também para o prOprio Estado - é urn
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negOcio muito esquisito -, pude perceber que muitas vezes o ataque contra o

servico püblico se faz por pessoas da iniciativa privada que tern interesse de

ganho econômico". Adiante, frisou:

"E difIcil imaginar que haveria alguém no Estado se beneficiando da

eventual prática de majoração de preço por parte de uma empresa contratada

por urn órgão publico.".

0 Sr. Helter Verçosa Morato, visando a esciarecer dUvida do Deputado

AntOnio Andrade, afirmou que a MGS foi contratada para a realizacao de

serviços administrativos na area jurIdica da RURALMINAS, o que já estava

nos estatutos da empresa antes da promulgação da Lei no 8.666.

0 Sr. Haroldo Jackson informou que a MGS tern 5.540 funcionários e

que alguns deles estão locados em Belo Horizonte, exercendo funcoes para a

prOpria MGS, estando os outros a serviço da administraçâo direta ou indireta.

Acrescentou que os funcionários da MGS são contratados pelo regime da

CLT. A empresa tern urn presidente, dois diretores, trés gerentes de

departamento e uma assessoria jurIdica, na qual trabalham três assessores.

0 convidado informou que, ate recentemente, por mera indicacao era

possIvel fazerem-se contrataçôes. 0 Ministérlo PUblico do Trabaiho entendeu

que, por ser empresa pUblica, a MGS nao poderia mais agir dessa forma. 0

Governador Itamar determinou que se adotasse o entendimento do Ministério

Püblico, de forma que os funcionários da MGS, a partir deste ano, passarao a

ser contratados mediante concurso püblico, mantendo o regime celetista.

A Sra. Deise Cavalcanti, Diretora de Restauraçao do IEPHA, iniciou

seu depoimento esclarecendo que cabe ao Instituto a manutençao,

conservação e restauração dos bens tombados pelo patrimônio histOrico,

artistico e cultural do Estado. e que a Lei de LicitaçOes perrnite que obras de

restauração sejam feitas sem o certame.

Esclareceu que o Palácio da Liberdade foi tombado em 1975, incluindo

o espaco externo e os jardins inclusive. Para a restauração dos jardins, houve

urn orçamento previo que forneceu o preco de mercado e, depois disso, houve

__-i
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:	
o convite a trés empresas, sendo que a Perfil Engenharia foi a que apresentou

•	 melhor preço.

•

	

	 Quanto a compra das cadeiras do Palácio das Arles, a Diretora de

Restauraçao do IEPHA relatou que houve urn concurso de "design" e que a

•	 empresa vencedora fol a Tepermann. Quando houve o incêndio e todas as

•

	

	 cadeiras foram perdidas, foi feita uma pesquisa de mercado e, como o preço

da Tepermann era muito proximo dos outros, optou-se pela aquisiçao das

•	 cadeiras do modelo original. 0 interesse na compra de tais cadeiras reside no

•	 fato de que elas foram projetadas para o local e, no caso de outras cadeiras,

teriam que ser feitas adaptacoes, como perfuraçoes, para sua colocaçao.

A Sra. Francisca Boson, Assessora JurIdica do IEPHA, esclareceu que

•	 os técnicos do Instituto entenderam mais vantajoso, tanto técnica

:	
financeiramente, que se mantivessem as poltronas originals.

•	 contrataram a empresa sem licitaçao, tendo em vista o disposto no inciso XV

•	 da Lei n° 8.666 e os direitos autorais da Tepermann sobre o desenho das
!	 poltronas. Afirmou a convidada:

"Näo poderlarnos fazer uma côpia (do desenho da poltrona), pois a

legislacao sobre direito autoral não o permitiria; se adotássemos outro modelo,

terlamos de alterar o espaco fIsico para que as cadeiras pudessem ser

colocadas.".
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•	 ANEXO 3 - Relação dos órgâos pübiicos cuja documentação foi analisada

•	 Orgãos I Documentos	 Folhas	 Pastas

• Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - 16.805 - 16.910 XXXVIII

• BDMG (resposta ao OfIcio n o 1.739/00)

• 
Comissão de Desenvolvimento do Vale do 4.181 -4.185	 IX

. Jeguitinhonha - CODEVALE (contrato)
Comissão de Desenvolvimento do Vale do 16.957	 XXXVIII

• Jequitinhonha- CODEVALE (resposta ao Oficio
• 1.739/00)

• 
Companhia de Distritos Industrials de Minas 16.735 - 16.736 XXXVIII

. Gerais - CDI (resposta ao OfIcio n° 1.739/00) 
Companhia de Habitação do Estado de Minas 16.956	 XXXVIII

• Gerais - COHAB-MG (resposta ao OfIcio fl° 1.739/00)

• Companhia de Saneamento de Minas Gerais- 6.265 - 6.266	 Anexo XV

• COPASA (resposta a ofIcio)
. Companhia de Saneamento de Minas Gerais- 14.589 - 14.600 XXXIII

COPASA (contrato e justificativa da dispensa para
• contratação da Construtora MeIo Azevedo)

• Companhia de Saneamento de Minas Gerais- 16.954 - 16.955 XXXVIII

COPASA (resposta ao OfIclo n° 1.739/00)
Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG 16.743 - 16.744 XXXVIII

• (resposta ao Oficio no 1.533/00)

• Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG 16.963 - 16.965 l XXXVIII

• (resposta ao OfIclo n° 1.739/00)
. Companhia Mineira de Promoçöes- PROMINAS 16.737 - 16.738 XXXVIII

(resposta so OfIclo fl° 1.739/00)
• Companhia Mineradora de Minas Gerais- COMIG 16.980	 . XXXVIII

• (resposta ao OfIclo n° 1.739100)

• 
Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá- 16.929 	 XXXVIII

. COMIPA (resposta ao OfIcio n o 1.739/00)	 __
Conseiho Regional de Administracão de Minas 16.739 - 16.740 XXXVIII

• Gerais - CRA- MG (resposta ao Oficlo no 1.537/00)

• Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 17.186 - 17.386 XXXIX

• Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG - (relatório
. referente a obra do Centro de Remanejamento da

Secretaria de Estado da Seguranca Püblica)

• Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 12.624 - 12.706 XXVIII

• de Minas Gerais - DER-MG (contratos corn
. ustifcativa)

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 8.345 - 8.347	 XIX

• de Minas Gerais - DER-MG (resposta ao
• reguerimento de informaçâo sobre os contratos)

• 
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 1.509 -1.874	 IV

• de Minas Gerais - DER-MG (relacão de contratos)
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 6.759 - 7.247	 XVI

• de Minas Gerais - DER-MG (documentos
• ao contrato corn a BR-Distribuidora.

• 
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 8.631 - 8.854	 XX

de Minas Gerais - DER-MG (contratos e convênios)
w

•

•

•
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Departamento de Estradas e Rodagem Estado de 6.017 - 6.023	 XIII
Minas Gerais- DER-MG (relacao de contratos)
Departamento de Obras PtbIicas do Estado de 4.177 -4.180	 IX
Minas Gerais - DEOP-MG (relacâo de contratos)
Departamento de Obras PUblicas do Estado de 6.024 - 6.026	 XIII
Minas Gerais - DEOP-MG (relacão de contratos)
Departamento de Obras PUblicas do Estado de 16.942 - 16.943 XXXVIII
Minas Gerais - DEOPIMG (resposta ao Oficio no
1.739/00)
Departamento de Obras PUblicas do Estado de 8.854 - 9.063	 XX e XXI
Minas Gerais- DEOP-MG (contrato e justificativa,
conforme reguerimento da CPI)
Departamento Estadual de Obras PUblicas -DEOP- 1.875 - 1.938	 IV
Centro de Integração do Adolescente de Sete
Lagoas (relacão de contratos)
Departamento Estadual de Obras Püblicas -DEOP- 2.375 - 2.674	 VI
Centro de Menores Infratores de Sete Lagoas
(notas fiscais e comprovantes de pagamento)
Departamento Estadual de Telecom unicaçoes de 8.290 - 8.291	 XIX
Minas Gerais - DETEL-MG (relacao de contratos)
Departamento Estadual de Telecomunicaçöes de 16.732	 XXXVII
Minas Gerais - DETEL-MG (resposta ao OfIcio n°
1.739/00)
Distribuidora de Titulos e Valores MobHiários de 16.741 - 16.742 XXXVIII
Minas Gerais S.A - DIMINAS (resposta ao Oficio n o	-
1.739/00)
Empresa de Assistência Técnica e Extensäo Rural 16.977 - 16.978 XXXVIII
do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG
(resposta ao Oficio no 1,739/00)
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 16.976	 XXXVIII
Gerais- EPAMIG (resposta ao OfIcio no 1.739/00)
Fundaçao Centro de Hematologia e Hemoterapia 6.269 - 6.290	 XV
de Minas Gerais - HEMOMINAS (relacão de
contratos)
Fundaçao Centro de Hematologia e Hemoterapia 11.792 - 11.976 XXVI e XXVII
de Minas Gerais - HEMOMINAS (contratos e
justificativa)
Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia 16979	 XXXVIII
de Minas Gerais- HEMOMINAS (resposta ao Oficlo
n° 1.739/00)
Fundaçao Centro de Hematologia e Hemoterapia 17.059 - 17.122 XXXVIII	 e
de Minas Gerais- HEMOMINAS (termos de dispensa	 )OO(IX
de Iicitacao dos processos regueridos pela CPI)
Fundaçao Centro Tecnológico de Minas Gerais - 6.240 - 6.264	 XV
CETEC (relacão de contratos)
Fundaçao Centro Tecnológico de Minas Gerais- 16.981	 XXXVIII
CETEC (resposta ao OfIcio n° 1.739/00)
Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes 15.605 - 15.676 XXXV
(relação de contratos)
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de 4.186 - 4.189	 IX
Minas Gerais - FAPEMIG - (relacao de contratos)  
Fundaçao de Amparo a Pesguisa do Estado de 111.735 - 11.782 1 XXVI
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Minas Gerais - FAPEMIG (contratos e justificativa,
conforme reguerimento da CPI)
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de 16.948	 XXXVIII
Minas Gerais - FAPEMIG (resposta ao Oficio no
1.739/00)
Fundacão de Arte de Ouro Preto - FAOP (contratos) 8.292 - 8.321	 XIX
Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP (relaçao 4.190 - 4.191	 IX
de contratos)
Fundacao de Arte de Ouro Preto- FAOP (resposta 16.966	 XXXVIII
ao OfIclo n o 1.739/00)
Fundacão de Educação para o Trabaiho de Minas 11.977 - 12.296 XXVII
Gerais - UTRAMIG (dôcumentação requerida pela
CPI)
Fundacão de Educacao para o Trabaiho de Minas 17.023 - 17.024 XXXVIII
Gerais - UTRAMIG (resposta ao OfIcio n o 1.739/00)
Fundação de Educação para o Trabaiho de Minas 2.910 - 3.421	 VII e VIII
Gerais- UTRAMIG (contratos)
Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM 16.801 -16.802 XXXVIII
(resposta ao Oficio n o 1.739/00)
Fundacão Educacional Caio Martins- FUCAM	 2.675 - 2.676	 VI
Fundaçao Estadual do Meio Ambiente - FEAM 6.421 - 6.422	 XV
(relacao dos contratos)
Fundação Ezequiel Dias - FUNED (resposta ao 17.029 - 17.031 XXXVIII
Oficio n° 1.739/00)
Fundacão Ezeguiel Dias - FUN ED (contratos)	 6.291 - 6.403	 XV
Fundação Ezequiel Dias - FUNED (atos normativos 15.677 - 16.718 XXXV, XXXVI
que instruIram as comissães de licitacao da	 e XXXVII
Fundaçao e contratos e motivacâo da dispensa)
Fundação Ezequiel Dias - FUNED (relacao de 6.027 - 6.139	 XIII
contratos)	 -
Fundação Helena Antipoff (informacao de que nao 14.581 - 14.583 XXXIII
foi encontrado nenhum contrato realizado sem 0

procedimento IicitatOrio nos ültimos 5 anos)
Fundação Helena Antipoff (resposta ao OfIcio no 16.946	 XXXVIII
1.739/00)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.527 - 18.537 XLII
FHEMIG (cópia de contrato e processo de dispensa
de Iicitacâo)
Fundacäo Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.409 - 18.420 XLII
FHEMIG - Hospital Psiquiátrico de Barbacena
(cópia de contrato e processo de dispensa de
Iicitacâo)
Fundacão Hospitalar do Estado.de Minas Gerais - 1.157 -1.507	 III
FHEMIG - (contratos)
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 4.192 - 5.966	 X, XI, XII e XIII
FHEMIG (contratos)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.464 - 18.479 XLII
FHEMIG - (contrato e processo de dispensa de
Iicitacão)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.486 - 18.526 XLII
FHEMIG (contrato e processo de dispensa de
Iicitação)
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•	 Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 17.920	 XXXVIII

•	 FHEMIG (resposta so OfIclo no 1.739/00)

•

	

	
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.058 - 18.150 XLI
FHEMIG - Centro Hospitalar Psiquátrico de

•	 Barbacena (cOpia de contratos e dispensa de
•	 Iicitação)

•	 Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 17.627 - 17.720 XL

O

	

	
FHEMIG - Hospital Eduardo Menezes (contratos e
processos de dispensa de Iicitacao)

•	 Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 17.721 - 17.735 XL

•	 FHEMIG - Hospital JUlia Kubistschek (contratos e

•	
processos de dispensa de Iicitacâo)

O

	

	
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.151 - 18.259 XLI
FHEMIG - Hospital João Penido (contratos e

•	 dispensa de Iicitacão)

•

	

	 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.340 - 18.355 XLII
FHEMIG - Hospital Galba Veloso (contrato e
processo de dispensa de licitacão)

•	 Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.361 - 18.385 XLII

•	 FHEMIG - Hospital João XXIII (contrato e processo

•	 de dispensa de licitacâo)
.

	

	 Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.421 - 18.463 XLII
FHEMIG - Hospital Dr. João Penido (contrato e

•	 processo de dispensa de Iicitaçao)

•	 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.480 - 18.485 XLII

•	
FHEMIG - Hospital Eduardo de Menezes (contrato e

.	 processo de dispensa de licitacão)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.538 - 18.547 XLII

•	 FHEMIG - Hospital JUlia Kubschek (contrato e

•	 processo de dispensa de Iicitacâo)

•	
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.260 - 18.339 XLI
FHEMIG - Hospital de Pronto-Socorro de Venda

•	 Nova - HPSVN (contratos corn dispensa de Iicitação)
Fundacão Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 17.770 - 17.918 XL e XLI
FHEMIG - Hospital de Pronto-Socorro de Venda

.	 Nova - HPSVN (contratos e processo de dispensa de
licitacao)

•	 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 17919 - 18.057 XLI

•	 FHEMIG - Maternidade Odete Valadares (contratos

•	
e processos de dispensa de Iicitacâo)

.

	

	 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 17.736 - 17.769 XL
FHEMIG - Sanatório Santa Izabel (contratos e

•	 processos de dispensa de Iicitaçao)

•	 Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.356 - 18.360 XLII

•	
FHEMIG - Unidades Hospitalares (contrato
realizado corn a Dimas de Mello Pirnenta S.A.)

•	 Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 18.386 - 18.408 XLII
•	 FHEMIG - Unidades Hospitalares (contrato

•	 realizado corn FrigorIfico Perrela Ltda. e processo de
•	 dispensa de Iicitacao)

Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 17.387 - 17.400 XL
•	 FHEMIG (contrato realizado corn a Trauminas e

•
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• processo de dispensa de Iicitacão)

• 
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.056 - 8.057	 XVIII

. FHEMIG (relacao de contratos)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.123 - 8.199	 XVIII

• FHEMIG - Administração Central (relação de
• contratos)

• 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- 17.401 - 17.626 XL
FHEMIG - Centro Geral de Pediatria (contratos de

• processo de dispensa de Iicitação e processos
• Iicitatórios)

• 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.058 - 8.059	 XVIII

. FHEMIG - Centro Hospitalar Psiquiãtrico de
Barbacena (relacão dos contratos)

• Fundação Hospitatar do Estado de Minas Gerais - 8.060 - 8.061	 XVIII

• FHEMIG - Centro Mineiro de Toxicomania (relacão
• de contratos corn dispensa e inexigibilidade de
. Iicitação)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.062 -- 8.063	 XVIII

• FHEMIG - Centro Psico-Pedagógico - CPP (relacão
• de contratos)
. Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.069 - 8.072	 XVIII

FHEMIG - Creche Central Cantinho Feliz (relacão
• de contratos)
• Fundacão Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.094	 XVIII

• 
FHEMIG - Hospital Alberto Cavalcanti (relacão de

. contratos)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.095	 XVIII

• FHEMIG - Hospital Cristiano Machado (relacâo de
• contratos)
O Fundação Hóspitàlar do Estado de Minas Gerais - 8.115 - 8.122	 XVIII

FHEMIG - Hospital Eduardo de Menezes (relacao
• de contratos)
• Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.072 - 8.076	 XVIII

• 
FHEMIG - Hospital Galba Veloso (relacão de

. contratos)
Fundacäo Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.099 - 8.109	 XVIII

• FHEMIG- Hospital João XXIII (relação de contratos) 

• Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.110 - 8.114	 XVIII

• 
FHEMIG - Hospital JUlia Kubitschek (relacao de

. contratos)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.201	 XVIII

• FHEMIG - Hospital Maria Amelia Lins (relacao de
• contratos)

• 
Fundacão Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.077 - 8.079	 XVIII

FHEMIG - Hospital Maria Amelia Lins (relacao de
• contratos)
• Fundacão Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.200	 XVIII

• FHEMIG - Hospital Raul Soares (relacão de
. contratos)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.097	 XVIII

• FHEMIG- Hospital Regional Antonio Dias (relacão
• de contratos)

•

•

•
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Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.113 - 8.114	 XVIII
FHEMIG- Hospital Regional Dr. João Penido
(relacao de contratos)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.234	 XVIII
FHEMIG- Hospital de Pronto-Socorro de Venda
Nova - HPSVN (relacão de contratos)
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.090 - 8.093	 XVIII
FHEMIG - Maternidade Odete Valadares (relaçao
de contratos)
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.096	 XVIII
FHEMIG - Sanatório Padre Damião (relaçâo de
contratos)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.080 - 8.081	 XVIII
FHEMIG - Sanatôrio Santa Fe (relacao de contratos)
Fundaçao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.082 - 8.084	 XVI II
FHEMIG - Sanatório Santa Izabel (relação de
contratos)
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 8.085 - 8.089	 XVIII
FHEMIG- UAPU Zona Leste (relação de contratos)
Fundação João Pinheiro (contratos realizados corn 17.172 - 7.185	 XXXIX
a Montreal Informática)
Fundacäo João Pinheiro (contratos e processos de 18.960 - 22.136 XLIII,XLIV,XLV
dispensa de Iicitação)	 ,XLVI,	 XLVII,

XLVIII, XLIX.
Fundaçao João Pinheiro (relação de contratos)	 14.276 -143.38 XXXII
Fundação Rural Mineira de Colonizaçao e 3.936 - 4.144	 IX
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
(contratos corn dispensa e inexigibilidade de Iicitação)
Fundação Rural Miieira de Colonização e 16.953	 XXXVIII
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS (resposta
ao OfIcio no 1.739/00)
Fundação TV Minas Cultural e Educativa - 11.783 - 11.791 XXVI
REDEMINAS (relaçâo de contratos)
Fundação TV Minas Cultural e Educativa- 16.947	 XXXVIII
REDEMINAS (resposta ao OfIcio n° 1.739/00)
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 4.159 - 4.165	 IX
(relaçao de contratos) 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 12:297 - 12.623 XXVIII
(contratos e justificativas, conforme requendo pela
CPI)
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 16.967 - 16.976 XXXVIII
(resposta ao OfIcio n° 1.739/00 e relação de
contratos)
Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas 16.747 - 16.748 XXXVIII
Gerais (resposta ao Oficio n o 1.739/00)
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA (resposta 16.936	 XXXVIII
ao OfIcio n° 1.739/00)
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA (relacão 2.779 - 2.909	 VII
de contratos)
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas 3.564 - 3.911	 VIII e IX

,Gerais -IPEM (contratos) 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas 16.950	 1 XXXVIII
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•	 Gerais- IPEM (resposta ao OfIcjo n° 1.739/00)
•	 Instituto dePrevjdênc,a dos Servidores do Estado 16.749 - 16.763 XXXVIII
•	 de Minas Gerais- IPSEMG (relaçao de contratos)

Instituto de Previdêncja dos Servidores do Estado 16.937	 XXXVIII•	 de Minas Gerais - IPSEMG (resposta ao OfIcio
•	 1.739/00)

•

	

	 Instituto de Previdênc,a dos Servjdores Militares 6.267 - 6.268	 XV
do Estado de Minas Gerais - IPSM (relação de
contratos)

•	 Instituto de Previdêncja dos Servidores Militares 16.938 - 16.939 XXXVIII
•	 do Estado de Minas Gerais - IPSM (resposta
•	 OfIcio no 1.739/00)
.

	

	 Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 3.912 - 3.935	 IX
ArtIstico de Minas Gerais - IEPHA-MG (resposta a

•	 oficio)

•	 Instituto Estadual de Florestas - IEF (relaçao de 6.140 - 6.158	 XIII
•	 contratos)

Instituto Estadual de Florestas - IEF (contrato e 14.105 - 14.275 XXXI e XXXII
•	 justificativa, conforme reguerimento da CPI)
•	 Instituto Estadual de Florestas- IEF (resposta ao 17.921 - 17.922 XXXVIII
•	 OfIcio n° 1.739/00)
.

	

	 Instituto Estadual do Patrimânio Histórico e 8.697 - 8.854	 XX
ArtIstico de Minas Gerais - IEPHA-MG (cópia de

•	 contratos)
•	 Instituto Estadual do Patrimônjo Histórico e 17.123 - 17.166 XXXIX
• ArtIstico de Minas Gerais - IEPHA-MG (relacao
. documentos referentes ao contrato do Palácio das

Arles)
•	 Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 17.917	 XXXVIII
• Artistico de Minas Gerais - IEPHA-MG (resposta ao

OfIclo n° 1.739/00)

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA (contratos 13.852 - 13.873 XXXI
• e justificativa, conforme reguerimento da CPI)

Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA (relaçao de 16.930 - 16.935 XXXVIII
contratos e resposta ao OfIcio n° 1.739/00)

. Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA (relacao de 6.408 - 6.420	 XV
contratos)

• Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA- (relaçao 6.159 - 6.164	 XIII
• dos contratos)

• Instituto Mineiro de Gestão das Aguas- IGAM 16.945	 XXXVIII
. resposta ao OfIcio n° 1.739/00)

unta Comercjal do Estado de Minas Gerais - 6.223 - 6.229 	XV
UCEMG - (relatOrio sobre contratos)

nta Comercial do Estado de Minas Gerais- 16.911 - 16.925 XXXVIII

• 
JUCEMG (ordem de execução de serviços, nota fiscal
e registro de ordem de pagamento relativos a

• contratos corn a Montreal Informática)
• Loteria do Estado de Minas Gerais - (contratos)	 31-835	 I e II
• Loteria do Estado de Minas Gerais (resposta ao 16.982 - 17.013 XXXVIII
• OfIcio n° 1.739/00 e documentos referentes a

incineração de cartães)
• Loteria do Estado de Minas Gerais (relaçâo de 16.512 - 6.758 	 1 XV
w

•
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	•	 contratos)

	

•	 MGS (resposta ao OfIcio n° 1.739/00) 	 16.733- 16.734 XXXVIII

	

•	 Minas Gerais Participacoes S.A - MGI (contrato e 16.764 - 16.798 XXXVIII

	

S	 termo de ratificação do presidente da MGI, relativo a
contrato celebrado corn a Montreal Informática)

	

•	 Ministério Püblico do Estado de Minas Gerais 18.548 - 18.555 XLII

	

•	 (relação de denüncias recebidas pela

	

.	 Geral de Justica, envolvendo irregularidades em
processos Iicitatórios nos Ultimos 5 anos)

	

•	 Petrobrãs (levantamento de preços praticados nas 14.584 - 14.587 XXXIII

	

•	 refinarias a partir de janeiro de 1995)

	

•	
Petrobrás Distribuidora S.A. (relacao das empresas 13.873 - 13.875 XXXI
credenciadas para realizar transporte de asfaltos e

	

•	 emulsOes asfálticas nos Estados de São Paulo, Rio

	

•	 de Janeiro e Minas Gerais)

	

•	 Petrobrãs Distribuidora S.A (planilha de precos da 8.335 - 8.340 	 XIX

	

-	 Petrobrás)
Procuradoria Geral de Justiça (peticão inicial da 14.340 - 14.372 XXXIII

	

•	 Ação Civil Püblica em face da dispensa de Iicitação

	

•	 para reforma das estradas do Sul de Minas)

	

.	 Companhia de Processamento de Dados do 14.603 - 14.652 XXXIII
Estado de Minas Gerais - PRODEMGE

	•	 (informaçôes sobre a contratacão corn a Montreal

	

•	 Inforrnática)

	

•	 Radio Inconfidência (resposta ao Oficio no 16.745 - 16.746 )(XXVIII

	

.	 1.739/00)
Secretaria de Assuntos Municipais (contrato e 14.934 - 15.529 X)(XIV e )O(XV

	

•	 justificativa, conforme reguerimento da CPI)

	

•	 Secretaria de Estadq de Transportes e Obras 1.940 - 2.374	 V

	

•	 Püblicas (contratos e publicaçaes)

	

I	 Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçao 9.064 - 9.314	 XXI
Social (contratos, pareceres e publicacoes)

	

•	 Secretaria de Estado da Cultura (contratos e 14.374 - 14.580 XXXIII

	

•	 justificativas)
Secretaria de Estado da Cultura (resposta ao OfIcio 17.915 - 17.916 XXXVIII
n°1.739/00)

	

•	 Secretaria de Estado da Cültura (relacao de 8.322 - 8.334	 XIX

	

•	 contratos)

	

•	 Secretaria de Estado da Educaçao (urn contrato 17.040 - 17.058 XXXVIII

	

I	 celebrado entre a Escola Estadual Bento Goncalves,
de Matozinhos e a Montreal Informática)

	

•	 Secretaria de Estado da Educaçao (contrato, 9.315 - 11.733	 XXI,	 XXII,

	

•	 parecer, ratificacao da inexigibilidade/dispensa, 	 XXIII,	 XXIV,

	

•	
publicaçöes e pedidos de compra) 	 XXV e XXVI

	

•	 Secretaria de Estado da Educacão (planilha de 3.422 - 3.563 	 VIII
contratos)

	

•	 Secretaria de Estado da Fazenda (contrato e 18.560 - 18.959 XLII e XLIII

	

•	 processo de dispensa de licitação)
Secretaria de Estado da Fazenda (resposta ao 17.027 - 17.028 XXXVIII
OfIcio n° 1.739/00)	 1

	•	 Secretaria de Estado da Fazenda (relacão de 8.265 - 8.289	 XIX

	

•	 contratos)

I
I
I
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Secretaria	 de Estado da }-Iabitacão e 16.928	 XXXVIII
Desenvolvimento Urbano (resposta ao Oficlo n°
1.739/00)
Secretaria	 de Estado da Habitacao e 6.007	 XIII
Desenvolvimento Urbano (relaçaodecOfltratOS)
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 16.728 - 16.721 XXXVII
Humanos (relacao de contratos)
Secretaria de Estado da Sa(de - Diretoria 5.970 - 5.971	 XIII
Regional de Barbacena (relatOrjo sobre coritratos)
Secretaria de Estado da Satide - Diretoria 5.975 - 5.976	 XIII
Regional de Coronel Fabricjano (relatório sobre
contratos)
Secretaria de Estado da Sa(jde - Diretoria 5.977 - 5.978	 XIII
Regional de Divinôpolis (relaçao de contratos)
Secretaria de Estado da SaCide - Diretoria 5.979	 XIII
Regional de Govenador -Valadares (relacao de
contratos)
Secretaria de Estado da Saüde - Diretória 5.983	 XIII
Regional de Itabira (relaçãode contratos)
Secretaria de Estado da Saüde - Diretoria 8.239 - 8.240	 XIX
Regional de ltuiutaba (relatOrio sobre contratos)
Secretaria de Estado da SaUde - Diretoria 5.980 - 5.983	 XIII
Regional de Juiz de Fora (relacão de contratos)
Secretaria de Estado da SaUde - Diretoria 5.984 - 5.986	 XIII
Regional de Manhumirin (relacab de contratos)
Secretaria de Estado . da.. Satide - Diretoria 8.241 - 8.264	 XIX
Regional de Pedra Azul (relàtó'rio sobre contratos)
Secretaria de Estado da Saüde - Diretoria 5.972 - 5.974	 XIII
Regional de Pouso Alegre.. - Belo Horizonte e
Alfenas (memorando de contratos) 
Secretaria de Estado da * Saüde - Diretoria 5.994 - 5.996	 XIII
Regional de Pouso Alegre (relàcão de contratos)
Secretaria de Estado da .Sa(jde - Diretoria 5.997 - 5.998	 XIII
Regional de São João Del Rel (relacao de contratos)
Secretaria de Estado da .Saüde - Diretoria 6.236 - 6.239	 XV
Regional de SaUde de Ponte Nova (relação de
contratos)
Secretaria de Estado da Saüde - Diretoria 5.999 - 6.000	 XIII
Regional de Sete Lagoas (relacao de contratos)
Secretaria de Estado da Saüde - Diretoria 6.006	 XIII
Regional de Varginha (relacãode COntratos)
Secretaria de Estado da Saide - Diretoria 5.987 - 5.994	 XIII
Regional Passos (rejç e contratos)
Secretaria de Estado da Sacide - Diretoria 6001 - 6003	 XIII
Regional Téofilo Otoj j!Icã0 de contratos)
Secretaria de Estado cia SaUde - Diretoria 6.004 - 6.005	 XIII
Regional Ubá (relaggio de

Secretaria de Estado da . SaUde (contrato e 14.653 - 14.933 XXXIII e XXXIV
justificativa, conformj9.yfld0 peIa CPI) _

Secretaria de Estado da SaUde (resposta ao OfIcio 17.170 - 17.171 XXXIX
n° 1.739/00)
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Secretaria de Estado da SaUde (relacao dos 5.967 - 5.968	 XIII
contratos das Diretorias Regionais de Saüde)
Secretaria de Estado da Sa(,de (consideraçOes do 18.556 - 18.559 XLII
Dep. Federal José Rafael Guerra Pinto Coelho
referentes a processos realizados corn dispensa de
Iicita(;ão)
Secretaria de Estado da SaUde - Diretoria 5.969	 XIII
Regional de Saüde de Alfenas (relatório sobre
contratos)
Secretaria de Estado da SaUde - Diretoria 6.230 - 6.234	 XV
Regional de Saüde de Leopoldina (relatório sobre
contratos)
Secretaria de Estado da Seguranca PUblica 6.423 - 6.493	 XV
(contratos, pareceres e publicaçSes sobre a
construcâo da cadeia püblica do Bairro Nova
Gameleira)
Secretaria de Estado da Segurança Páblica 12.709 - 13.851 XXVIII, XXIX,
(processos de contratação para a construção das 	 XXX e XXXI
cadeias püblicas de Betim, Juiz de Fora e Gameleira,
corn justificativa)
Secretaria de Estado da Segurança PUblica 8.351 - 8.374	 XIX
(relacao de contratos)
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 17.025 - 17.026 XXXVIII
Abastecimento (resposta ao Oficio no 1.739/00)
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuãria e 4.166 - 4.171	 JX
Abastecimento (relaçâo de contratos)
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 16.722 - 16.726 XXXVII
Abastecimento (justificativa e contrato de prestacao
de serviço celebrado corn a Diedro ConstruçOes e
Serviços Ltda.)
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - 6.405 - 6.407	 XV
Superintendência de Administraçao e Finanças
(relacão de contratos)
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 16.341 - 16.962 XXXVIII
(resposta ao OfIcio n° 1.739/00)
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 8.341 - 8.344	 XIX
(relacâo de contratos)
Secretaria de Estado de Esportes (relação de 7.248 - 8.055	 XVI, XVII e
contratos e publicacOes) 	 XVIII
Secretaria de Estado de Esportes (resposta ao 16.940 - 16.941 XXXVIII
Oficio n° 1.739/00)
Secretaria de Estado de IndUstria e Comércio (em 8.235 - 8.237	 XIX
resposta ao Oficio n° 1.297/00 informa que a relação
dos contratos foi enviada em 12/05/00)
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 13.876 - 14.104 XXXI
Desenvolvimento	 S ustentável (contratos e
pareceres)
Secretaria de Estado de Minas e Energia (relacão 4.172 - 4.176	 IX
de contratos)
Secretaria de Estado de Minas e Energia (resposta 8.348 - 8.350 	 XIX
ao OfIcio fi ll 1.297/00 informa que a relaçao dos
contratos foi enviada em 12/05/00)



.
I
I
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Secretaria de Estado do Minas e Energia (resposta 16.799 - 16.8000 XXXVIII
ao Oficio n o 1.739/00)
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 17.036 - 17.039 XXXVIII
Administraçao (resposta ao OfIcio n° 1.739/00)

	

Secretaria do Estado de Recursos Humanos e 8.619 - 8.630	 XX
Administraçao	 (relacao de contratos sem
fundamento legal e disguete)
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 836-1.156	 II e III
Administraçao (contratos celebrados corn dispensa
e inexigibilidade pela SERHA, pela Policia Militar, e
contratos firmados entre a FHEMIG e a Telesat e a
DIMEP)
Secretaria de Estado de Transportes e Obras 17.032 - 17.035 XXXVIII
Püblicas (em resposta ao Oficio n° 1.739/00)

	

Secretaria de Estado de Transportes e Obras 6.011 - 6.026	 XIII
Püblicas (relaçao de contratos)

	

Secretaria de Estado do Planejamento e 4. 1 45 - 4.158	 IX
Coordenaçao Geral (relaçâo de contratos)

	

Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia 8.375 - 8.566	 XIX
Social, da Criança e do Adolescente (relação e
cOpias dos contratos)
Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia 16.926 - 16.927 XXXVIII
Social. da Crianca e do Adolescente (resposta ao

nao celebrou contrato

	

lurismo (relacao de 6.009 - 6.010 	 XIII

urismo (resposta ao 16.949	 XXXVIII

de	 Auditoria 1'- 31	 I
Relatôrio Parcial de

rocessos de dispensa

de	 Auditoria 2.676 - 2.778	 VI
ção de contratos)
do de . Minas Gerais 15.530 - 15.604 XXXV
los pelas entidades da
as e fundacöes, corn
Iicitação, listados por

do de Minas Gerais 17.167-17.169 XXXIX
cOes realizadas pelo
des da entidades da

	

Jo de Minas Gerais- 6.164 - 6.222	 XIV
3 sobre os processos
Câmara corn decisão
ia de procedimentos

inas Gerais - UEMG 16.803 - 16.804 XXXVIII

	

Minas Gerais - UEMG 8.657 - 8.618	 XX
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(relacâo de contratos sem a fundamentacäo legal)
Universidade Estadual de Montes Claros - 6.494 - 6.511	 XV
UNIMONTES (relaçao de contratos)
Universidade Estadual de Montes Claros- 17.918 - 17.919 XXXVIII
UNIMONTES (resposta ao OfIclo n° 1.739/00) 
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