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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

O Observatório Social de São Caetano do Sul – OSB SCS 

representou a esta Promotoria de Justiça narrando possíveis irregularidades no 

ato convocatório visando a contratação de empresa especializada em serviços de 

endoscopia e disponibilização de equipamentos e materiais em consignação para o 

complexo hospitalar municipal de São Caetano do Sul e para o hospital de emergência 

Albert Sabin/UPA engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho pelo período de (12) doze meses, 

da FUNDAÇÃO DO ABC, cujo Processo Administrativo tramita sob o nº 0087/2022. 

 

Com efeito, sustenta o representante que identificou uma série 

de irregularidades envolvendo o referido certame, cuja empresa ECCO Centro 

de Endoscopia sagrou-se vencedora ao final.  

 

De início, ressaltou que foi noticiado na imprensa local (doc. 

anexado) que um dos sócios da empresa vencedora, Álvaro Moura Seraphim, é 

filho do atual vice-prefeito de São Caetano do Sul, Carlos Alberto Moura 

Seraphim, o que poderia configurar violação aos princípios da moralidade e 

impessoalidade, pontuando ainda que o favorecimento de parentes em licitações 

é vedado pela súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. 

 

Além disso, levantou questionamento acerca da ata de 

julgamento das propostas. Aduziu que o valor global do serviço objeto da 

contratação foi previamente orçado pela representada em R$ 4.095.540,00 (quatro 

milhões noventa e cinco mil quinhentos e quarenta reais) para ser utilizado como 
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parâmetro para desclassificar a melhor proposta apresentada, de autoria da 

empresa concorrente FGC Serviços Médicos Ltda., no valor de R$ 2.497.680,00 

(dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil seiscentos e oitenta reais), sendo 

acolhida a proposta da empresa ECCO Centro de Endoscopia na monta de 

R$ 3.670.020,00 (três milhões seiscentos e setenta mil e vinte reais). 

 

O representante ainda questionou os critérios estipulados para 

apurar o valor global do serviço, apontando que seriam genéricos, segundo 

consulta realizada. 

 

De fato, os fatos narrados na representação e a documentação 

anexada são suficientes para revelar a necessidade de aprofundamento das 

investigações. 

 

Malgrado seja de conhecimento desta Promotoria que a 

representada, Fundação do ABC – FUABC, se trata de pessoa jurídica de direito 

privado qualificada como Organização Social integrante do Terceiro Setor, 

condição esta que afasta a necessidade de observância estrita ao regramento 

licitatório ordinário disposto pela Lei nº 8.666/93 (Lei nº 14.133/21) em seu regime 

de contratação de terceiros, cumpre ressaltar o seguinte ponto do julgamento da 

ADI 1.923/DF que conferiu interpretação conforme à Constituição à Lei nº 

9.637/98: 

 

“15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem 

parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela 

qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de 

licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor 

privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído 

pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores 

públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente 

informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da 

Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca 

o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem 

observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, 

VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos 

públicos.” 

  

Outro trecho da decisão paradigmática em comento que merece 

destaque diz respeito à submissão das Organizações Sociais ao sancionamento 

por eventual prática de improbidade administrativa (grifo nosso): 
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“Ao contrário do que aduzem os autores, também não há afastamento 

do controle do Tribunal de Contas pela Lei impugnada acerca da 

aplicação de recursos públicos. O termo “privativo”, ao tratar, no art. 

4º da Lei, das competências do Conselho de Administração, diz respeito 

apenas à estrutura interna da organização social, sem afastar, como 

sequer poderia, o âmbito de competência delimitado 

constitucionalmente para a atuação do Tribunal de Contas (CF, arts. 

70, 71 e 74). Além disso, as Organizações Sociais estão 

inequivocamente submetidas ao sancionamento por 

improbidade administrativa, caso façam mau uso dos recursos 

públicos. A própria Lei nº 9.637/98 faz menção a diversas formas de 

controle e de fiscalização, conforme se infere da redação dos art. 2º, I, f, 

art. 4º, IX e X, art. 8º, §§ 1º, 2º e 3º, art. 9º e art. 10. De outro lado, não 

há igualmente restrição à atuação do Ministério Público, já que o art. 

10 só menciona um dever de representação pelos responsáveis pela 

fiscalização, o que não impede, evidentemente, a atuação de ofício do 

parquet no controle da moralidade administrativa à luz dos arts. 127 e 

seguintes da Constituição Federal.” 

 

Acrescenta-se que está em trâmite perante a 6ª Vara Cível de São 

Caetano de Sul o Mandado de Segurança nº 1003489-16.2022.8.26.0565, que 

aborda os mesmos fatos descritos pelo representante, figurando como impetrante 

a empresa FGC Serviços Médicos Ltda., a qual impugna a sua desclassificação do 

certame mesmo tendo apresentado a melhor proposta. A impetrante acostou 

notícia dando conta que a FUABC teria suspendido a execução do contrato com 

a empresa vencedora. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que o Ministério Público de São Paulo 

e a FUABC entabularam Termo de Ajustamento de Conduta objetivando 

fortalecer o planejamento, eficácia e execução de Programa de Compliance 

tendente à promoção de maior legalidade, eficiência, moralidade e 

impessoalidade na gestão administrativa do ente fundacional, de modo que os 

elementos contidos na representação inicial podem denotar possível 

descumprimento ao avençado, especialmente ao quanto estipulado em seu 

“Capítulo 5 – Das compras e contratações de obras e serviços”. 

 

Dessa forma, considerando que:  

 

• Há a necessidade de averiguação do que foi questionado 

pela representação, e possíveis outras questões que possam vir a surgir com o 

prosseguimento do feito; 
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• Há obrigação de observância aos parâmetros estipulados na 

ADI 1.923/DF, especialmente os princípios constitucionais lá destacados; 

• O descumprimento do TAC entabulado entre o Ministério 

Público de São Paulo e a representada prevê a aplicação de sanções;   

 

• A inobservância de tais princípios, assim como o 

enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, configuram atos de improbidade 

administrativa (artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92); 

 

• O Ministério Público, diante de suas incumbências fixadas 

constitucionalmente e funções institucionais (artigos 127 e 129, inciso III, da 

Constituição Federal, e Art. 103, incisos I e VIII da Lei Complementar Estadual n. 

734/93), possui interesse na cabal apuração e equacionamento dos fatos acima 

expostos (artigo 23 e seus parágrafos, da Resolução n. 484-CPJ, de 05 de outubro 

de 2006); 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

seu Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de São Caetano 

do Sul, que esta subscreve, no exercício de suas funções constitucionais, instaura 

o presente INQUÉRITO CIVIL tendo como objeto:  

 

“Apurar possíveis irregularidades no Processo Administrativo tramita 

sob o nº 0087/2022 da Fundação do ABC, notadamente a possível violação aos princípios 

da impessoalidade e moralidade na contratação da empresa ECCO Centro de Endoscopia, 

com caracterização de dano ao erário, além de eventual descumprimento ao TAC 

entabulado com o Ministério Público de São Paulo” 

 

E DETERMINA: 

 

1) Autue-se a presente portaria inaugural como INQUÉRITO 

CIVIL, em cuja capa deverá constar como representante “Observatório Social de 

São Caetano do Sul – OSB SCS” e como representada a “Fundação do ABC - 

FUABC”. 

 

2) Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria 

desta Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social. 
 

3) Registre-se a presente portaria no SIS MP INTEGRADO (art. 

20 do Resolução n. 607/2009-PGJ-CGMP), arquivando-se cópia em pasta própria. 
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4) Junte-se cópia da inicial e das decisões preferidas no âmbito 

do Mandado de Segurança nº 1003489-16.2022.8.26.0565, impetrado pela FGC 

Serviços Médicos Ltda, contendo como anexo a notícia dando conta da suspensão 

do contrato, bem como cópia do TAC entabulado entre o Ministério Público de 

São Paulo e a FUABC. 

 

5) Oficie-se à representada para prestar as informações cabíveis 

no que tange ao objeto da presente investigação, esclarecendo sobre a pesquisa 

de preço para definição do orçamento prévio ao certame, e para apresentar cópia 

integral do Processo Administrativo nº 0087/2022. Devem, ainda, serem 

prestados esclarecimentos acerca da noticiada suspensão do contrato com a 

empresa vencedora do certame e como vem sendo prestados os serviços em 

questão nessas circunstâncias. 
 

6) Com cópia da representação e da presente portaria, oficie-se 

à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul para que preste os esclarecimentos 

que entender cabíveis, informando eventuais providências adotadas em relação 

à contratação em questão. 
 

7) Oficie-se à FGC Serviços Médicos Ltda solicitando que 

informe se mantém contrato com ente público, organização social ou qualquer 

outro prestador de serviços com valores compatíveis com o ofertado no 

procedimento questionado, esclarecendo a viabilidade de execução contratual 

pela proposta apresentada.  

 

8) Realize-se pesquisa na JUCESP acerca da empresa ECCO 

Centro de Endoscopia 
 

9) Comunique-se o representante e o representado sobre a 

instauração do presente inquérito civil. 
 

10) Nomeio a Oficial de Promotoria Renata Aparecida de Lima 

para secretariar os trabalhos desta apuração. 
 

Consigno, desde já, que faltando resposta de algum ofício 

expedido, deve ser certificado o decurso do prazo, bem como deve ser reiterado 
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com prazo pela metade. Se necessária for a segunda reiteração, que conste a 

advertência de que o descumprimento pode traduzir-se no cometimento do 

crime previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/85, além da redução do prazo mais 

uma vez pela metade. 

 

 

São Caetano do Sul, 12 de junho de 2022. 

 

 

 

José Roberto Fumach Junior 

Promotor de Justiça 
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