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São Caetano do Sul, 06 de junho de 2022.   
   
À Promotoria de Justiça do Ministério Público de São Caetano do Sul 

  
O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL - OSB SCS, pessoa 

jurídica de direito privado, na forma de associação sem fins econômicos, por seu Presidente 
Armando Arrais Júnior, endereço eletrônico saocaetanodosul@osbrasil.org.br, na 
qualidade de entidade representativa dos interesses da sociedade civil vem, 
respeitosamente, relatar os seguintes fatos que ensejam a atuação do Ministério Público: 

 
I - Da atuação e escopo do OSB-SCS 
 
O OSB-SCS é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, 

totalmente apartidária, cujo escopo é exercer o Controle Social, na defesa dos direitos 
da Sociedade Civil. O OSB-SCS faz parte do Sistema OSB - Observatório Social do Brasil, 
que dissemina uma metodologia padronizada para o monitoramento das atividades 
governamentais e da gestão dos recursos públicos, fazendo-se presente em 150 Municípios, 
em 17 Estados brasileiros, contando com mais de 3.500 voluntários.1 

 
Foi fundado em 2004, em Maringá/PR, por empresários e moradores da cidade 

para conter uma onda de desvios de recursos públicos que assolava o município, trazendo 
enormes prejuízos para a economia local, como fechamento de empresas, aumento da taxa 
de desemprego, diminuição na arrecadação de impostos e demais receitas, dentre outras 
consequências. Com a atuação dos cidadãos no monitoramento da gestão das contas 
públicas e das atividades administrativas, de forma totalmente desvinculada de qualquer 
órgão público e em parceria com o Ministério Público, o Município de Maringá foi 
recuperando os prejuízos causados pelos maus administradores e retomando a 
prosperidade econômica, na mesma medida em que agentes públicos eram 
responsabilizados pelos danos ao erário cometidos. 

 
Com o sucesso no combate à corrupção local, passou a disseminar a 

metodologia da iniciativa a outros municípios, onde a Sociedade Civil, de forma organizada, 
identifica a necessidade de monitoramento da Administração Pública e passa a exercer o 
Controle Social, colaborando para uma maior lisura e probidade na gestão dos recursos 
públicos, como é o caso em São Caetano do Sul.  

 
O OSB-SCS foi fundado em 2014, por cidadãos sul-caetanenses que, ao 

tomarem conhecimento da iniciativa, enxergaram, igualmente, a necessidade de monitorar 
a administração municipal para combater casos de corrupção e promover a cidadania e a 
participação social na gestão pública. Desde então, vem exercendo de forma imparcial, 
independente e transparente o Controle Social na gestão pública do Município, suas 
Autarquias e Fundações. De 2014 a 2021, gerou uma economia de, aproximadamente, R$ 
37.509.895,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e noventa e 

                                                
1Disponível em <http://osbrasil.org.br/o-que-e-o-observatorio-social-do-brasil-osb/> 

http://osbrasil.org.br/o-que-e-o-observatorio-social-do-brasil-osb/
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cinco reais) aos cofres municipais, que seriam despendidos de forma irregular pela 
Administração Municipal.  

A prestação de todas as contas do OSB-SCS encontra-se publicada em seu 
Portal oficial na internet.2 

 
Dentre as atribuições do OSB-SCS, definidas no artigo 2º de seu Estatuto Social 

(doc. 02), destacam-se as dos incisos VI e VII, transcritas a seguir: 
 

“ VI. Contribuir, diretamente, para que haja maior transparência 
na gestão dos recursos públicos, de acordo com o previsto no artigo 5º, incisos 
XIV e XXXIV; no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988; Lei nº 
12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012; 

 
VII. Estimular a participação da sociedade civil organizada no processo 

de avaliação da gestão dos recursos públicos, visando defender e reivindicar a 
austeridade necessária na sua aplicação, dentro de princípios éticos com vistas 
à paz e à justiça social; ” 

 
Contudo, no exercício de tais disposições, é indispensável a harmonia entre o 

OSB-SCS e a Promotoria de Justiça do Ministério Público local, vez que a este incumbe a 
defesa da ordem jurídica, do estado democrático de direito e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do caput do artigo 127, da Constituição Federal. 

 
Ainda sobre as funções institucionais do Ministério Público, destaca-se, para o 

caso em comento, a descrita no inciso III do artigo 129 da Constituição Federal, senão 
vejamos: 

 
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
(...) 
 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos; “ 

 
Nesse mesmo ínterim, dispõe a Lei 8.625/93, em seu art. 25, inciso IV, alíneas a 

e b: 
 

“Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e 
Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:  

(...) 
 
IV - Promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 
 
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 

meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, 

                                                
2Disponível em <https://saocaetanodosul.osbrasil.org.br/?page_id=466> 

https://saocaetanodosul.osbrasil.org.br/?page_id=466


 

Rua Manoel Coelho, 600 - sala 324 - 3° andar - CEP 09510-101 - São Caetano do Sul – SP 
Fone: (11) 2759-2055 - cel. (11) 9.3294-2197 - e-mail: saocaetanodosul@osbrasil.org.br – 

saocaetanodosul.osbrasil.org.br 

histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e 
individuais indisponíveis e homogêneos; 

 
b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, 
de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que 
participem; “.  

 
O artigo 27, por sua vez, ao delegar ao MP a função de defensor dos direitos 

constitucionais, assim dispõe nos incisos de seu parágrafo único: 
 

“Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este 
artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: 

 
I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de 

qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e 
dar-lhes as soluções adequadas; 

 
II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos 

administrativos; 
 
III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de 

irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso I; 
 

O OSB-SCS, enquanto entidade representativa dos direitos da Sociedade Civil 
relativos Controle Social na Administração Pública, tem por escopo, dadas as disposições 
legais supracitadas, monitorar os atos praticados pela gestão municipal e noticiar o 
Ministério Público sobre qualquer irregularidade que possa ensejar sua atuação, provendo-
lhe todas as informações das quais tenha acesso, mediante petição clara e fundamentada, 
visando ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE o estrito cumprimento das normas e princípios de 
nosso ordenamento jurídico. 

 
 
II – Das Considerações de Fato e de Direito 
 
Considerando o escopo do OSB-SCS no que tange ao Controle Social nas 

Licitações Públicas, o monitoramento das contratações e preços praticados nas compras 
realizadas pela Prefeitura e Autarquias Municipais é executado diariamente por 
colaboradores e voluntários, a fim de verificar a estrita observância dos princípios 
norteadores dos procedimentos licitatórios e do Direito Administrativo, sobretudo, o da 
contratação mais vantajosa e o da ampla concorrência nas licitações, visando uma aplicação 
correta e transparente dos recursos públicos à disposição. 

 
Foi monitorado, dentre diversos outros certames, 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 
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Sobrinho pelo período de (12) doze meses, da FUNDAÇÃO DO ABC, cujo Processo 
Administrativo tramita sob o nº 0087/2022.  

 
Na análise do procedimento, foram identificadas irregularidades que, em tese, 

afrontam à Lei nº 8.666/93 e princípios basilares do direito administrativo, os quais 
prejudicam a validade jurídica do instrumento convocatório. 

 
Conforme consta da ata de julgamento anexa, logrou-se vencedora do certame 

a empresa ECCO Centro de Endoscopia, a qual teoricamente apresentou a proposta mais 
vantajosa. 

Ocorre que, conforme reportagem extraída do Diário do grande ABC 
(anexa), o Sr. Álvaro Moura Seraphim, atual sócio da empresa vencedora, é filho do 
atual vice-prefeito da cidade de São Caetano do Sul, o Sr. Carlos Alberto Moura 
Seraphim. 

 
A matéria está diretamente relacionada aos Princípios Administrativos 

Constitucionais, previstos no artigo 37, da Constituição Federal que dispõe: 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte 

 
Pela simples leitura do dispositivo acima transcrito pode-se observar que se 

exige dos administrados e também dos administradores públicos o respeito aos Princípios 
da Impessoalidade e da Moralidade, o que significa afirmar que estes não podem agir de 
acordo com os seus interesses pessoais, devendo, no exercício da função pública, pensar no 
interesse público e não em vantagens pessoais. 

 
Tal exigência deve ser observada em qualquer tipo de ato administrativo e 

ganha relevância quando se trata de licitações públicas. Isso porque, o objetivo de tais 
procedimentos é obter a mais vantajosa contratação para a Administração Pública. 

 
Ocorre que, para a realização de uma licitação, além do respeito aos 

procedimentos previstos na Constituição Federal e especificados na Lei Federal nº 
8.666/93, faz-se necessário garantir que todos os que direta ou indiretamente envolvidos 
possam agir com total imparcialidade. 

 
Verifica-se, contudo, que a imparcialidade dos Administradores Públicos 

envolvidos no procedimento licitatório ficaria seriamente comprometida, se admitíssemos 
a participação um de seus parentes de até o terceiro grau ou dos ocupantes destes em 
igualdade de condições com os demais participantes. 

 
Acerca do parentesco de até terceiro grau, ressalta-se que a Súmula Vinculante 

de nº 13, do Supremo Tribunal Federal, ao tratar do nepotismo, proibiu a nomeação de 
cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos e afins, até o 3º grau, da autoridade 
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, 
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chefia ou assessoramento, para o exercício de cargos comissionados ou funções 
gratificadas na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações reciprocas. 

 
A referida súmula impede que parentes de até terceiro grau de ocupantes de 

cargos de chefia, direção e assessoramento, privilegie-se desta relação de parentesco 
próxima para obterem vantagens na ocupação de cargos ou funções na Administração 
Pública. 

 
Assim, a contratação da empresa do filho do vice-prefeito, em tese, afronta o 

que preconiza e Constituição Federal, Lei nº 8666/93 e sumula 13, do Supremo Tribunal 
Federal. 

 Outro ponto que chamou a atenção do voluntariado deste OSC-SCS, diz 
respeito ao fato de que a primeira colocada foi desclassificada por apresentar proposta 
supostamente inexequível. 

 
Segundo consta da ata de julgamento das propostas, a administração 

pública orçou previamente o valor global em R$ 4.095.540,00. 
 
A empresa contratada (2ª colocada) apresentou proposta de R$ 

3.670.020,00, contudo, a empresa desclassificada FGC Serviços Médicos Ltda. (1ª 
colocada), apresentou proposta de R$ 2.497.680,00,00. 

 
Nesse sentido, não parece razoável a pesquisa orçada previamente pela 

administração pública, a qual para contratar tem de, obrigatoriamente, conhecer o preço 
de mercado do bem ou do serviço3. 

 
Como é de conhecimento dessa D. Promotoria, o preço de mercado pode ser 

obtido através de tabelas oficiais ou através de cotação de preços em orçamentos. Não é 
incomum que a fraude tenha início com orçamentos superfaturados, que elevam o preço da 
contratação. 

 
Na tentativa de obter um orçamento do objeto do edital, este OSB-SCS 

obteve resposta da empresa GFE do Brasil, informando que o descritivo no anexo está 
genérico, impossibilitando a correta cotação dos preços. 

 
Nesse sentido, se faz necessário que a administração pública seja intimada para 

apresentar as fontes de seu orçamento para este certame. No mais, é preciso esclarecer que 
o orçamento deverá citar a fonte citada, não bastando a mera informação nos autos. 

  
Caso o orçamento não coadune com a legislação vigente, temos que a 

desclassificação da primeira colocada aconteceu de maneira ilegal, dado que, a sua 
proposta foi considerada inexequível em função de ser 70% inferior entre o valor orçado 
previamente pela administração pública. 

                                                
3 Art. 6º, inciso IX, alínea “f” e art. 7º, § 2º, inciso II, c.c. os arts. 14 e 43, inciso IV da Lei nº 8.666/1993. 
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III - Do Requerimento 
 
Ante o exposto, requer o acolhimento do presente requerimento, para que esta 

Douta Promotoria providencie a instauração de Inquérito Civil e sua devida apuração.  
 
Requer, ainda, com o escopo de prestar auxílio à instrução do procedimento, o 

recebimento dos documentos em anexo. 
 
Por fim, no intuito de acompanhar o deslinde da presente representação, requer 

intimação desse Requerente de todos os atos do procedimento. 
 
 Na expectativa, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração.  

  
  

____________________________________ 

Observatório Social de São Caetano do Sul 

Armando Arrais Junior 


