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São Caetano do Sul, 14 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
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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 - Dos Fatos 
 
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, o Pregão Presencial de nº 

08/2022, da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, cujo Processo Administrativo tramita 
sob o nº 827/2022. Seu objeto é a: 
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 “Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de 
Vigilância e Segurança Patrimonial com a finalidade de exercer preventivamente 
a proteção do patrimônio e das pessoas que se encontram nos limites da localidade 
a ser vigiada, com a efetiva cobertura dos postos existentes na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, pelo período de 12 (doze) meses. “ 
 
Na análise do procedimento, foi identificada irregularidade que, em tese, 

afronta à Lei nº 8.666/93 e princípios basilares do direito administrativo, os quais 
prejudicam a validade jurídica do instrumento convocatório, indicando que no caso em 
comento houve superfaturamento do valor estimado. 

 
Isso porque o valor máximo estimado para a contratação objeto da licitação é 

de R$ 1.279.212,52 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e doze reais e 
cinquenta e dois centavos, o que representa o valor mensal de R$ 106.601,04 (cento e seis 
mil, seiscentos e um reais e quatro centavos) - (Clausula 5.3 do Instrumento Convocatório)  

 
Segundo o Anexo I – Termo de Referência, são descritas as seguintes 

especificações a serem atendidas pelo fornecedor: 
 

 

Local de prestação de serviços: Câmara Municipal de São Caetano do Sul localizada na 
Avenida Goiás, 600, Centro, CEP: 09521-300, São Caetano do Sul/SP 
Regime do posto: VIGILANTE DESARMADO 
Escalas: 
- 12 (doze) horas diárias – diurno – de 2ª feira a domingo; 
- 12 (doze) horas diárias – noturno – de 2ª feira a domingo. 
Quantidade: 4 (quatro) postos de serviços. 
Funcionamento: 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptos, de segunda à domingo, 
inclusive feriados e pontos facultativos. 

 

 No mesmo anexo, consta que a unidade de medida utilizada para a 
contratação dos postos de serviços é o Posto/dia, entendendo-se por Posto/dia, o trabalho 
de 1 (um) vigilante desarmado em (um local determinado por certo período). 

 
O corpo de voluntários do OSB-SCS entendeu por bem pesquisar contrato 

firmado no âmbito da administração pública, no intuito de verificar os preços praticados. 
 
Por amostragem, selecionou-se o contrato firmado pela Prefeitura do Município 

de São Paulo – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, pelo prazo de 12 meses, 
decorrente do Processo de nº 6027.2020/0004353-5, cujo objeto cuida-se de: 
 

. “Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços 
de Vigilância/Segurança Patrimonial desarmada para o parque municipal 
Ibirapuera: Edifício sede da Umapaz, divisão de produção e herbário municipal-
DPHM, divisão da fauna silvestre- DFS e divisão de arborização urbana – DAU)”. 
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O valor global deste contrato é de R$ 983.290,93 (novecentos e oitenta e três 

mil duzentos e noventa reais e noventa e três centavos) o que representa o valor mensal de 
R$ 81.940,91 (oitenta e um mil novecentos e quarenta reais e noventa e um centavos), 
correspondentes à remuneração dos seguintes itens: 

 
A) Posto diurno, 12 horas diárias, das 7h às 19h, de segunda-feira a domingo, 

para ronda. 
Quantidade: 3 postos. 
Preço unitário: R$ 322,19 (trezentos e vinte e dois reais e dezenove 
centavos). 
Quantidade de dias trabalhados:365. 
Subtotal: R$ 352.798,05 (trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e 
noventa e oito reais e cinco centavos). 
  

B) Posto diurno, 12 horas diárias, das 7h às 19h, de segunda-feira a domingo, 
com bicicleta. 
Quantidade: 1 posto. 
Preço unitário: R$ 322,24 (trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos). 
Quantidade de dias trabalhados:365. 
Subtotal: R$ 117.617,60 (cento e dezessete mil seiscentos e dezessete reais 
e sessenta centavos). 
 

C) Posto noturno, 12 horas diárias, das 19h às 7h, de segunda-feira a domingo, 
para ronda. 
Quantidade: 3 postos. 
Preço unitário: R$ 350,15 (trezentos e cinquenta reais e quinze centavos). 
Quantidade de dias trabalhados:365. 
Subtotal: R$ 383.414,25 (trezentos e oitenta e três, quatrocentos e quatorze 
reais e vinte e cinco centavos). 

 
D) Posto noturno, 12 horas diárias, das 19h às 7h, de segunda-feira a domingo, 

com bicicleta. 
Quantidade: 1 posto. 
Preço unitário: R$ 350,08 (trezentos e cinquenta reais e oito centavos). 
Quantidade de dias trabalhados:365. 
Subtotal: R$ 127.779,20 (cento e vinte e sete mil setecentos e setenta e nove 
reais e vinte centavos). 
 
Guarita Dupla Instalação. 
02 unidades. 
Valor Unitário: R$ 110,91 (cento e dez reais e noventa e um centavos). 
Subtotal: R$ 221,82 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos). 
Obs.: O valor cobrado apenas no 1º mês da execução dos serviços. 
 
Guarita Dupla Manutenção. 
02 unidades. 



 

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 

Valor Unitário: R$ 2,00 (dois reais) 
Subtotal: R$ 1460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais). 
Subtotal Anual: R$ 1681,82 (mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e 
dois centavos). 
 

Pois bem, a Administração Pública deve possuir, previamente à abertura do 
processo licitatório, um conjunto de informações seguras e o mais precisas possível a 
respeito dos preços dos serviços que pretende contratar. Estas informações, que compõem 
o orçamento prévio a ser apresentado pelo órgão licitante por ocasião da abertura do 
processo licitatório, servirão de parâmetro para a oferta de preços pelos futuros 
concorrentes, sendo fator decisivo no julgamento das propostas. 

 
Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto Dotti3 asseveram que: 
 

“o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 64/04, 
Segunda Câmara, assentou o entendimento de que os preços estimados e o 
critério de aceitabilidade de preços são fundamentais para o futuro julgamento 
das propostas, e que contratar com valores superiores ao orçado, sem 
justificativa ou comprovação, é falta grave, atraente de sanção. Admite-se, uma 
vez fixado o valor estimado para a contratação, decorrente de ampla pesquisa 
de mercado, o exame de compatibilidade entre o preço estimado e o proposto, 
devidamente justificado pela Administração. Preço estimado, segundo o 
Tribunal de Contas da União, é o parâmetro de que dispõe a Administração para 
julgar licitações e efetivar contratações, desde que reflita o preço de mercado”.  

 
Neste ambiente, algumas fraudes incidentes sobre os preços constantes das 

propostas dos licitantes têm sido comumente constatadas, delas resultando considerável 
prejuízo aos cofres públicos. 

 
Em regra, os órgãos licitantes apresentam uma estimativa de preços para a 

contratação do produto ou serviço. As ofertas apresentadas durante o processo de licitação, 
qualquer seja seu tipo ou modalidade, devem ser, em regra, inferiores ao orçamento 
apresentado pelo órgão licitante. 

 
Propostas com preços superiores devem ser imediatamente rechaçadas, sob 

pena de caracterização de dano ao erário e improbidade administrativa, salvo em situações 
excepcionais, tal como nas licitações do tipo melhor técnica. A respeito do tema, Evelise 
Teixeira Prado Vieira4 destaca que: 

 
 “constitui indício de excessividade do preço o fato de ele ser 

superior ao preço médio orçado pela Administração. Na pesquisa de mercado 
realizada, obrigatoriamente, na fase interna da licitação, deve o Poder Público 
consultar o mercado para obter os valores dos bens e serviços que pretende 

                                                
3 Políticas Públicas nas Licitações e Contratações Administrativas, Editora Fórum, 2ª edição, p. 207.] 
4 Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública comentada. São Paulo: Verbatim, p. 267.] 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_cidadania/caopublicacoes/caopublicacoes_AcordaoFraudeLic/caopublicacoes_AcordaoFraudeLic_Cap4/TCU%20-%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%20n%C2%B0%2064-2004%20Segunda%20C%C3%A2mara.doc
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contratar. Tais elementos deverão possibilitar a obtenção aritmética, que 
representará o valor médio da contratação”. 

 
Entretanto, mesmo nas propostas com preços inferiores ao orçamento do ente 

licitante, o dano ao erário poderá ocorrer. Diversas são as formas em que este expediente 
fraudulento se materializa. Procuraremos comentar algumas delas, sem, contudo, esgotar 
as hipóteses de fraude, o que pensamos ser praticamente impossível. 

 
É possível que o orçamento apresentado pelo ente licitante esteja 

superfaturado, ou seja, contenha estimativa de preços que não se coaduna com os 
praticados pelo mercado. 

  
Nesta hipótese, a fraude pode ocorrer na colheita de informações para 

elaboração do orçamento estimativo de preços pelo ente licitante, o que pode se dar 
mediante prévio ajuste entre agentes públicos (a comissão de licitação ou alguns de seus 
membros) e as empresas que forneceram os orçamentos superfaturados; ou também pode 
ocorrer fraude na oferta de preços pelos competidores, o que se dá em decorrência de 
conluio entre os potenciais prestadores de serviços para superfaturar o orçamento inicial.  

 
Em qualquer dos casos, o resultado é um orçamento superfaturado para que a 

proposta ao final vencedora seja aparentemente vantajosa ao erário do ente licitante, mas, 
de fato, prejudicial a ele, pois fixada em preço acima da média de mercado.  
 

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. 
 
Além disso, no intuito de auxiliar as investigações, o OSB-SCS sugere as seguintes 

diligencias quando da instrução do Inquérito Civil: 
 
1. Requisitar cópia integral do processo administrativo que precedeu a abertura da 

licitação e no bojo do qual se deu a estimativa orçamentária dos serviços ou 
produtos a serem contratados; 

 
2. Identificar as empresas que forneceram orçamento para o ente licitante. Efetuar 

pesquisas em nome delas, visando aferir (I) se elas efetivamente existem ou são 
“empresas fantasmas” (Delegacia Regional Tributária - DRT, diligência in loco); (II) 
se elas possuem em seu contrato social objeto condizente com os 
serviços/produtos a serem contratados e se efetivamente prestam o serviço ou 
fornecem o produto colocado em disputa, de modo que tenham parâmetros reais 
e verdadeiros para fornecer orçamento ao órgão licitante (solicitar apoio da DRT); 
(III) se as mesmas empresas já participaram de outras licitações em conjunto, ou 
seja, se atuaram juntas em licitações realizadas pelo mesmo órgão público ou por 
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outros (esta pesquisa pode ser feita mediante identificação dos contratos 
firmados com órgãos públicos diversos, mediante consulta no site do TCE, Portal 
do Cidadão, Consulta de Fornecedores, bem como com pesquisa no SIS-MP, e 
permitirá aferir se agiram em conluio em outras situações); 

 
3. Com base na mesma pesquisa acima, verificar se as empresas fornecedoras de 

orçamento já prestaram os mesmos serviços produtos a outros entes públicos, 
verificando os respectivos preços praticados (pode ser que tenham firmado 
contratos semelhantes com outros entes públicos, mas com preços inferiores);  

 

4. Caso o orçamento apresentado pelo órgão licitante não esteja detalhado 
conforme exige o inciso II, §2º, do artigo 7º, identificar o responsável por sua 
elaboração (Secretário ou Diretor responsável pela pasta interessada, etc.) e 
tomar dele declarações e esclarecimentos a respeito da forma pela qual chegou 
ao preço final apresentado; 

 

5. Efetuar pesquisas de preços de mercado acerca do produto ou serviço objeto da 
licitação. Esta pesquisa pode ser feita com auxílio do CAEX, mediante 
preenchimento de formulário próprio a ser encontrado na respectiva página, no 
sítio eletrônico do MP, bem como por meio de consultas e/ou solicitações de 
informações técnicas a diversos órgãos e entidades que reúnem informações e 
dados desta natureza. 

 
 
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 
 
 

 


