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I- DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRI O - CPI
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida em 05 de

março do ano de 2015, por meio do Requerimento de n.º 027614/2015, para investigar
irregularidades na Concorrência Pública n.º 01/2014. Sendo requerida pelo vereador
presidente a instalação imediata desta CPI, mediante Requerimento de n.º 027615, na Sessão
Ordinária do dia 05 de março de 2015. Porém, a base aliada da então Prefeita Darcy Vera

negou a instalação com a justificativa de que já tramitava na casa legislativa 5 (cinco) CPI's,
dentro do limite regimental.

Em 13 de setembro de 2016, foi requerida a abertura desta CPI

novamente para apuração das irregularidades existentes nos atos realizados no bojo da
CONCORRÉNCIA PÚBLICA N.º 01/2014, revelando fortes indícios de mau emprego de recursos
públicos, falta de planejamento adequado, estabelecimento de condições que restringem a

concorrência, claros indícios de sobrepreço, bem como a superestimativa de serviços
dispensáveis, além de tudo O que a Operação Sevandija apura acerca da contratação da

AEGEA, ou seja, possível corrupção envolvendo agentes públicos e particulares, tudo a

importar em riscos de lesão aos cofres públicos, com infração a princípios constitucionais da

Administração Pública e aptos a ensejar o enriquecimento de terceiros, típicos da Lei de
improbidade Administrativa, sem contar nos reflexos na Lei Anticorrupção.

Em continuidade aos trabalhosdesta CPI, em 14 de fevereiro de 2017

por meio do Ato da Presidência de n.º 08 de 14 de fevereiro de 2017, tendo como membros os
vereadores Marcos Papa, Bertinho Scandiuzzi, Orlando Pesoti, Eliseu Rocha e Marinho
Sampaio, foi reaberta e reinstalada, em 21 de fevereiro de 2017, com a presença do vereador
presidentee dos demais membros da Comissão.

II — DAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS

As provas pré—constituídas que embasaram a abertura desta CPI são:
planilha comparativa da Concorrência n.º 01/2014 e das Concorrências n.9 02, 03 e 04 de
2012, indicando a elevação desarrazoada de preços unitários e superestimativa de
quantitativos; Edital de Concorrência n.º 01/2014, do DAERP e anexos; Documentos
envolvendo as Concorrências n.“—º 02, 03 e 04 de 2012 do DAERP; Cópia da Ação Civil Pública.
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Por ser função deste Legislativo o controle político dos atos
praticados pelo Poder Executivo, que é, sem dúvida, nenhuma uma das principais
contrubuuçoesdestaEgrégia Casa de Leis ao processo político, como forma de
questionamentos dos atos do Executivo, em acesso ao funcionamento de sua máquina

-...btirocraticaa fan,; de analisar a gestão da coisa pública, no exercício de seu poder de
,. investigar, requereu-se a abertura desta CPI.

'“ “zt '.. .' Esta comissão Parlamentar de Inquérito constitui um importante
instrumento do Poder Legislativo na consecução deste fim, que, no presente caso, é a
apuração das irregularidades no âmbito da autarquia municipal DEPARTAMENTO DE ÁGUA E

ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO, que foram supostamente praticadas por sua Superintendência,
Diretoria, órgãos técnicos, além da participação de uma pessoa jurídica de direito privado, na
execução da CONCORRÉNCIA PÚBLICA N.º 01/2014, revelando mau uso de recursos públicos,
a falta de planejamento adequado, estabelecimentos de condições que restringiram a
concorrência, com a aplicação de sobrepreços, bem como a superestimativa de serviços
dispensáveis, de modo a causar lesão aos cofres públicos, no valor de R$ 18.330.545, 00.

Em continuidade aos trabalhos desta CPI, em 14 de fevereiro de
2017, por meio do Ato da Presidência de nº 08 de 14 de fevereiro de 2017, tendo como
membros os vereadores Marcos Papa, Bertinho Scandiuzzi, Orlando Pesoti, Eliseu Rocha e
Marinho Sampaio, foi reaberta e reinstalada, em 21 de fevereiro de 2017, com a presença do
vereadorpresidentee dos demais membros da Comissão.

3.1.a — Da suspensãoda Concorrência n.º 01/2014 pelo Poder Judiciário

Em 01 de outubro de 2015 o Poder Judiciário, diante das
irregularidades apresentadas na CONCORRÉNCIA PÚBLICA N.º 01/2014, objeto desta CPI,
determinou a suspensão imediata do procedimento licitatório, inclusive para impedir a
assinatura do contrato, ou de seus efeitos, caso já houvesse a época sido formalizado, sob
pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00.

”(...) há fortes indícios de que tenha havido, de fato, aglutinação
desnecessária de serviços distintos em um único objeto e de que tal
aglutinação tenha restringido o caráter competitivo da licitação,
tanto que apenas uma concorrente restou habilitada no certame, a
que aparentemente não atende ao interesse público. (...) as obras
licitadas, contemplavam a execução de serviços distintos em locais
diversos e, poderiam ter sido cindidas, com o escopo de permitir a
participação do maior número possível de interessados, o que
aumentaria a competitividade e, consequentemente, contribuiria

para a redução do preço, em atendimento ao comando inserto nos
parágrafos lº e 29 do art.23 da Lei de Licitações”.



Isto decorrente de uma representação protocolada junto aO

Ministério Público com os apontamentos das irregularidades, passando estes a serem objeto
de Ação Civil Pública, bem como das investigações iniciadas pela Operação Sevandija.

3.1.b — Órgãos que foram oficiados pela CPI

Esta CPI oficiou para solicitar colaboração e encaminhamento de documentos que poderiam
subsidiar os seus trabalhos, sempre resguardado o sigilo, os seguintes órgãos:

,

« POLICIA FEDERAL (IPL N.9270/2016 - DPF/POR/SP);
GAECO/MINISTE'RIO PÚBLICO - (IPC N.ºlO/2016);
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS/SP;
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL, REQUERENDO o ENCAMINHAMENTO INTEGRAL DA
DENÚNCIA E DOCUMENTOSENVOLVENDO OS FATOS AQUI APURADOS;
COMISSÃO DE VALORES lMOBILiÁRlOS, NOTADAMENTE POR SER O GRUPO AEGEA

UMA COMPANHIA ABERTA, SUJElTA A FISCALIZAÇÃO E CUMPRIDORA DE DEVERES

INTERNOS E INTERNACIONAIS ATINENTES As BOAS NORMAS CORPORATIVAS;

« FITCH RATINGS BRASIL LTDA, RESPONSÁVEL PELO RATING E EMISSÃO DE OPINIõES E A

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE CRÉDITO, PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO

GRUPO AEGEA;

« COMITÉ BRASILEIRO DE PACTO GLOBAL, RESPONSÁVEL PELA REDE BRASILEIRA DO

PACTO GLOBAL DA ONU, VISTO QUE, O GRUPO, ORA INVESTIGADO, SE DECLAROU
SIGNATÃRIO DO PACTO ANTICORRUPÇÃO.

«xxx

&

3.1.c — Da apresentação de pedido de bloqueio de bens da empresa AEGEA pela CPI

Trabalho importantedesta CPI foi ter logrado êxito quanto ao pedido
de bloqueio de bens e ativos lançados contra a AEGEA ENG. E COM. LTDA, estendidos para a
controladora AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÓES S.A, visto que, esta é detentora de 99,99
% de seu capital, como forma de se resguardar O prejuízo ao erário.

Isto porque, em relação à primeira empresa, pouquíssimos valores
foram bloqueados e absolutamente incapazes de garantir a reposição do prejuízo.

Sendo que, de acordo com O que apurado até o momento, foram
desviados efetivamente dos cofres públicos, nO mínimo, R$ 18 milhões.

Acertadamente, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto,
deferiu o pedido de Bloqueio de bens e valores da empresa AEGEA SANEAMENTO E

PARTICIPAÇÓES S.A até o limite de R$ 18330545, 00.

E ainda há O seguro caução no valor de R$ 4 milhões, o que significa
dizer que o DAERP poderá ainda acionar O seguro e O bloqueio de bens para ver o seu
patrimônio ressarcido.
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3.1.d — Das informações prestadas à CPI pela empresa UNIEPER e pela Associação Paulista
das Empresas de Perfuração de Poços Profundos

Esta CPI também recebeu informações por meio dos representantes
legais da Empresa UNIPER e da Associação Paulista das Empresas de Perfuração de Poços
Profundos.

De acordo com o representante da UNIPER (fls.163/164), que
participaram da CONCORRÉNCIA 01/2014, também contestaram o Edital licitatório e a Sessão
pública de abertura do Envelope de Documentos, mas teve todos os seus recursos negados
pela Administração, que chegou a ajuizar Ação Cautelar contra o DAERP, mas teve a sua
liminar indeferida.

De acordo com o representante legal da Associação Paulista das
Empresas de Perfuração de Poços Profundos, estes ingressaram com representação junto ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contra o Edital de Concorrência 01/14, objeto de
investigação por esta CPI, requerendo a anulação da Licitação e do Contrato, cópia da
Representação anexo (fls.169/204).

3.1e — Da informação prestada ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado — GAECO

Em 05 de setembro de 2017, esta CPI deliberou pela expedição de
ofício ao DAERP solicitando informações sobre alguns serviços em poços realizados no bojo do
contrato, ora investigado. Tais como: Poço Recanto das Palmeiras; Jd. Jamil Seme Cury;
Manoel Pena; Parque dos Lagos, da Costa e Silva, da City Ribeirão; Major Ricardo, Primavera II

e do Loteamento João Said Sobrinho.

Em atenção ao Ofício citado o DAERP juntou cópia da Sindicância
Administrativa aberta após a deflagração da Operação Sevandija e, por meio do Ofício de n.º
337/2017/DSUP, respondeu aos questionamentos desta CPI sobre os poços, documentos estes
que integram os autos desta CPI.

Atenção mereceu a construção do POÇO QUINTA DA PRIMAVERA lI.

Trata-se de um poço na área de expansão urbana das mais valorizadas da cidade — zona Sul, no
Jd. Olhos d'Água, na região imediatamente subsequente à Avenida João Fiúsa, cujo preço
médio do poço é de R$ 2,2 mi. Poço este construído pela ENGEPAV.

A construção foi feita em uma área de 500 metros quadrados, em
março de 2016. Atualmente encontra-se desativado. Está pronto para uso, porém inoperante,
porque não possui ligação de energia elétrica.

O que é preocupante é que o DAERP, na época sob o comando do
superintendente Marco Antônio dos Santos e sob a chefia técnica de Luiz Alberto Mantilla
(ambos réus na Operação Sevandija), autorizou que o poço fosse perfurado e integralmente



construído dentro de uma área particular, pertencente à TAMBAÍBA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.

No entanto a referida área não goza de aparência de uma área
percelável e não há propriedades em seu entrono, sendo baixissimo o adensamento
populacional.

Portanto, uma obra desnecessária.

De outra feita, caso necessário, por se tratar de área particular e
parcelável, a obrigação da construção do referido poço é de exclusiva e direta
responsabilidade do loteador, como contrapartida urbanística.

Sendo agravante, que os recursos empregados na construção do
poço QUINTA DA PRIMAVERA Il sejam totalmente públicos.

Sendo assim, foi encaminhado representação ao GAECO para
apuração de eventuais ilegalidades quanto a autorização pelo DAERP de construção do poço
em questão com recursos públicos.

IV - OITIVAS REALIZADAS PELA CPI:

( Do dia 24 de novembro de 2016

Neste dia foi ouvido o Dr. Daniel Moraes Brondi, assessor jurídico do
DAERP a época. Na oportunidade esclareceu a CPI que o DAERP realizou um trabalho após a
deflagração da Operação Sevandija, que comprovou a deficiência na execução contratual,
responsável pela rescisão contratual com a empresa AEGEA, com a penalidade de proibição de
contratar com a administração pública por dois anos e multa de 20% do contrato, que seriam
propostas medidas judiciais para resgatar todos os prejuízos sofridos pelo Daerp. Perguntado
se acreditava que a Concorrência, ora em investigação, tinha algum vício, informou que na

parte formal e jurídica, o TCESP fez algumas indagações e que o processo licitatório foi

readequado e não houve mais nada que poderia prejudicar o processo licitatório. Afirmou,
ainda, que acredita que o problema se deu “na execução contratual, após a ordem de serviço,
tanto que foi reconhecido um possível déficit de R$ 16 milhões. informou que o TCESP julgou
irregular o contrato com a empresa AEGEA e multou o superintendente em 2.000 UFESPS. Por
fim, noticiou que o DAERP passou de polo passivo para o polo ativo da ação que tramita na 2ª
Vara da Fazenda Pública desta Comarca, que a próxima medida seria levantar o valor real do
prejuízo sofrido pelo DAERP na execução do contrato e efetuar as medidas judiciais cabíveis
para reaver o prejuízo.

Nesta oportunidade também foram ouvidos alguns técnicos do
DAERP, quais sejam: Richard Arthur Valefuogo Junior (engenheiro civil), Tharanty Eiras

(engenheiro civil), Igor de Lucena Marques Asse, Helder Gonçalves Ferreira (engenheiro
mecânico), Danilo Resende (engenheirocivil), dos depoimentospode se extrair que os nomes
de alguns deles estavam no contrato com fiscais e não tomaram conhecimento de que eram os
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deveriam fiscalizar todas as etapas da obra. Que os servidores eram notificados
ocasionalmente para acompanhar a execução do contrato sem parâmetros do que havia sido
contratado.

Os depoentes também foram os técnicos que elaboraram parecer
que apurou o superfaturamento das medições, na ordem de 24,5%, quase R$ 17 milhões e,
que, segundo a apuração o DAERP, pagou mais do que foi medido, que muitos itens que foram
medidos sequer foram executados. Que as planilhas indicaram itens a mais do que o
necessário. Que houve o pagamento de 36 meses de container e a obra durou apenas 6 meses.
Em relação aos preços dos poços, a licitação previa um valor de R$ 2 milhões e que o DAERP já
havia licitado poços iguais no valor de R$ 1.508.000,00. Na visão dos técnicos, o contrato foi
muito amplo, envolvendo vários serviços para uma única empresa e que as diversas exigências
observadas no edital restringiu a concorrência, tanto que, habilitada apenas uma empresa.

! Do dia 01 de dezembrode 2016

Neste dia foram convocados os Senhores: Leonardo Rubens
Cardinale de Moura Cavalcante (gerente de execução do contrato); Rafael Pinto de Souza
Luciano (gerente de execução do contrato DAERP/AEGEA);Marciano Teixeira Correa (fiscal
do contrato DAERP/AEGEA) e Laércio Pereira Cardoso (fiscal do contrato DAERP/AEGEA). Não
compareceram a esta reunião os dois primeiros convocados.

Os dois últimos convocados somente prestaram informações técnicas
a respeito da perfuração e recuperação dos poços objetos do contrato ora investigado. Diante
das alegações pode se concluir que o processo de licitação aglutinado serviços dificulta a
fiscalização na execução do contrato e no andamento da obra e que com os depoimentos dos
servidores e técnicos do DAERP, os indícios de irregularidades na concorrência pública e na
execução do contrato ficam cada vez mais evidentes.

/ Do dia 08/12/2016

Neste dia foram convocados os representantes da AEGEA, Srs
Hamilton Amadeo (CEO AEGEA) e Flavio Martins Tarchi Cribellari (CFO e Relações com
investidores) que estavam acompanhados de seus advogados e amparados por Habeas Corpus
emitido pela 4ª Vara Criminal desta Comarca permaneceram em silêncio e em nada
contribuíram com os trabalhos desta CPI, infelizmente.

/ No dia 15 [12/2016

Neste dia foram ouvidos os Senhores Leonardo de Moura Cavalcante
e o Sr. Rafael Luciano, que trouxeram informações técnicas importantes a respeito do objeto
do contrato e dos agentes técnicos que participaram da elaboração do projeto de execução
dos poços, bem como sobre as medições realizadas na execução do contrato, que são
integrantes dos autos desta CPl.

( No dia 30 de março de 2017



A CPl ouviu o atual superintendente do DAERP, o Sr. Afonso Reis
Duarte e o Advogado da Autarquia, o Dr. Renato Bim, que prestaram alguns esclarecimentos
sobre as medidas adotadas pela atual administração em relação ao contrato com a AEGEA,

quais sejam:

1. Que foram realizados todos os atos jurídicos necessários para a entrega provisória da
obra; ,

2. Em relação a rescisão contratual, em 28 de janeiro o contrato chegou a termo e não
houve interesse desta Administração na prorrogação do respectivo contrato;

3. Que, de acordo com a empresa investigada, esta teria cumprido 98% do contrato;
4. Que a Autarquia esta fazendo o levantamento correto quanto ao que efetivamente foi

cumprido pela empresa quanto ao objeto contratado;
5. Que não há nenhum processo licitatório em andamento para contratação de nova

empresa ou para complementação das obras;
6. Que a empresa investigada contratou perícia para realizar as medições do que foi

executado e que após apresentação ao DAERP será objeto de análise pela área técnica;
7. Que foi apurado por uma Comissão do DAERP excesso de medição;
8. Que por decisão judicial foi contrato perícia técnica (contador e engenheiro) para

realizar o levantamento de custos com as obras objeto do referido contrato (contábil e
de medição e qualidade da obra), e que os honorários periciais serão suportados na
proporção de 50% para cada parte;

.

9. Que de acordo com a sindicância interna do DAERP houve irregularidades na medição
dos serviços contratados e superfaturamento e de que há indícios de que os gestores
do contrato infringiram o artigo 82 e seguintes da Lei de Licitações, conforme cópia da
sindicância anexo;

10. Que apesar de haver indícios de que os gestores infringiram a lei de licitações, alguns
servidores que foram nomeados como gestores sequer sabiam que tinham tal
responsabilidade e que muitas vezes foram obrigados a assinar documentos e, em
relação as medições estas eram assinadas exclusivamente pelo Sr. Mantilla;

11. Que nenhum servidor de carreira foi envolvido nas irregularidades cometidas com a

contrataçãoda AEGEA, que todos os servidores apontados eram comissionados.

J No dia 04 de maio de 2016 a CPI

A CPI ouviu os Srs. ivo Colichio Jr.; Emílio Ricardo Gerhard; Marília
Cervelle Rúbio.

O Sr. Ivo Colichio que foi diretor técnico do DAERP no período em foi
realizada a licitação para contratação da empresa investigada que prestou as seguintes
informações: '

1. Que a parte técnica e decisão das obras competiu a diretoria técnica, composta pelo
quadro técnico de engenheiros e de operação;



10.

11.

12.

,: '« liª-Que as obras visaram a produçãoe armazenamento de água, para posteriormente
cuidar da distribuição e automação do DAERP;

Que as obras eram necessárias e que garantiriam a produção e armazenamento de
Ribeirão Preto por muitos anos;
Que quanto a aglutinação dos serviços em uma mesma licitação, tecnicamente era
indiferente aglutinar ou não;
Que não participou do planejamento da concorrência, ou seja, da parte administrativa,
que foi responsável apenas pela formulação técnica;
Que fez os levantamentos das necessidades da cidade, conjuntamente com os
técnicos, diagnosticando onde estavam os maiores trabalhos e retrabalhos da

Autarquia; .
.

Que definiram as obras onde haviam problemas na cidade e que o critério foi onde
mais toma hora de trabalho e gera custos, baseado nas experiência dos servidores;
Informou não saber quem fez a fiscalizaçãodo contrato com a AEGEA;
Que no momento da execução do contrato não estava mais na diretoria, que não teve
qualquer relação com o Sr. Mantilla;

'

Que acompanhou de longe o processo licitatório, mas que acredita que deveria ser
aberta a maior concorrência de outras empresas, mas que poucas conseguiriam
aglutinar todas as competências para participar da licitação;
Que não tinha nenhum relacionamento com os diretores ou engenheiros da
ENGEPAV/AEGEA;

Que não prestou nenhum depoimento ao GAECO e nem a Polícia Federal;

O Sr. Emílio Ricardo Gerhardt — funcionário da autarquia desde 1987
— foi chefe de Sessão, de Setor, de Divisão , na época era Assessor Administrativo do DAERP e

prestou as seguintes informações:

1.

9º>'.ºª.º"

Que o responsável técnico pela elaboração da concorrência 01/14, objeto desta CPI foi

o Sr. Leonardo Cavalcante;
Que era o Sr. Leonardo que fazia a gestão do contrato com a AEGEA;
Que sua participação foi em relação a equipamentos, reservatórios e cadastrados;
Que conheceu o Sr. Mantilla no Departamento, quando foi apresentado como diretor
técnico;
Que não tinha condições de elucidar algum vício na concorrência;
Que não teve qualquer contato com funcionários ou diretores da empresa AEGEA;

Que não prestou depoimento ao GAECO ou a Policia Federal;
Que nunca percebeu nenhuma conduta equivocada ou irregular de algum agente
público, mas que é técnico e que não participava das decisões;
Que foi exonerado em seu período de férias e não sabe o motivo e apenas
compareceu ao órgão para ser formalmente exonerado.

A Sra. Marília Cervelle Rúbio Vendrusculo, Ex Chefe da Divisão de
Planejamento e Projetos do DAERP, que prestou as seguintes informações:

1. Que esteve no DAERP de 01 de setembro—de 2010 até 18/01/2013 por indicação do Sr.

Joaquim Inácio;



2. Que voltou à Autarquia em 15/08/2àf3ªficando até 09/09/2016, por indicação do Sr.

lvo Colichio, no cargo de Chefia de Divisão de gerenciamento e projetos, sendo
exonerada pelo Sr. Tanielson, superintendente na ocasião, com a justificativa de que
precisavam contratar um engenheiroe um advogado para auxiliar nas verificações das
irregularidades apontadas pela Operação Sevandija;

3. Que não teve participação na elaboração da concorrência, já que não estava na
Autarquia na época;

4. Que acompanhou a execução do contrato, mas que não atuou no contrato,
participando apenas na intermediação de pedido de extração de árvores e podas para
execução da obra no Parque dos Lagos junto a Secretaria do Meio Ambiente;

5. Que nunca se reuniu com ninguém da empresa AEGEA;

6. Que as vezes viu o Sr. Marcelo Dall'OAVO Filho, quando ia conversar com os
engenheiros e que teve contato com este apenas uma única vez para tratar do pedido
de extração e poda de árvores para obra;;

7. Que quanto à aglutinação dos serviços em uma única licitação, acredita ser mais fácil
de administrar e para liberação da verba, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo;

8. Que a parte ruim da aglutinação é que diminui a concorrência entre os participantes;
9. Que a questão do direcionamento tem maisia ver com a elaboração do edital;

' 10. Que em relação as medições não sabe afirmar como eram feitas;
11. Que quanto ao recebimento de propinas não sabe informar;
12. Que não tem como trazer muitas informações porque não participou do planejamento

e execução do contrato;

A CPI deixou de ouvir os Srs. Luiz Carlos de Souza e Fernando de
Oliveira Carvalho ex—funcionários do DAERP, por que não foram localizados (mudança de
endereço).

/ Do depoimento do Sr. Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto, ex-Diretor Técnico do
DAERP

Quanto a convocação do Sr. Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto, ex—
Diretor Técnico do DAERP, houve regular convocação deste para prestar depoimento no dia

25/05/17 às 14:30.

Porém não houve o comparecimento deste, com a justificativa da
defesa do ex-diretor que não seria este conduzido espontaneamente, devendo a sua condução
depender de ordem judicial para tanto (fls.214).

Por ser considerado peça-chave deste processo investigatório, o Sr.
Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto, que a época atuava como Diretor Técnico do
Departamento de água e esgoto de Ribeirão Preto, os membros desta CPI deliberaram pela
Condução Coercitiva do Convocado, para ojdia 29/06/2017, às 14h30, na Câmara Municipal,
conforme despacho e deliberações em anexo.

Sendo realizada nova convocação, com esclarecimento de que o não
comparecimento ensejaria a comunicação ao Ministério Público (GAECO) e a Justiça Criminal

(4ª Vara de Ribeirão Preto), pelo fato de ter firmado pré-acordo de colaboração. j'”



Contudo, em relação ao depoimento do Sr. Luiz Alberto Mantilla
Rodrigues Neto, infelizmente esta CPI pouco pode apurar, ou quase nada, tendo em vista que
o convocado apresentou um salvo conduto, permanecendo em silêncio em todos os
questionamentosrealizados.

( Do depoimento dos membros da Comissão de Licitação do DAERP

A Comissão de Licitação da Autarquia, à época, era composta pelas seguintes pessoas: Paulo
Ferreira Muniz; Solângela Garcia Caetano, André Ricardo Besteti, Flávia Greggi de
Araújo, Adilson Quaglio, Simone ltala Moreira Akamine, Alexandre Derigi, Simone
Cosenza e, João Carlos da Silva Ferreira

Em relação a oitiva dos membros da Comissãode Licitação do DAERP,
pontos importantes foram esclarecidos, principalmente quanto a desnecessária aglutinação
dos serviços em uma mesma licitação, visto que se tivesse sido realizado de forma separada, o
DAERP teria conseguido melhores preços, pois haveria uma maior concorrência. Tanto o é que
apenas três empresas apresentaram propostas e documentações e duas foram inabilitadas no
decorrerdo certame por falta de documentação.

V- DOS ENCAMINHAMENTOS

5.a) Ministério Público Estadual

O primeiro encaminhamento se dá ao Ministério Público Estadual, na
Promotoria da Cidadania, para que tome ciência do tanto aqui apurado e prossiga nas
investigações.

Inicialmente, deve ser apurada a responsabilidade no âmbito cível-
administrativo dos agentes públicos (por cometimento de atos de improbidade, consoante
exposto neste relatório).

Como também a apuração da responsabilização das pessoas jurídicas
envolvidas no certame, objeto desta CPI, nos termos da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção
Empresarial), já que há fortes indícios da prática de ato de corrupção, para que sejam
devidamente punidas nos exatos termos da Lei.

5.b) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Consoante apontamentos realizados nas Representações que
tramitaram neste Tribunal acerca da Contratação da empresa ENGEPAV Engenharia e
Comércio Ltda/AEGEA pela Administração Municipal de nossa cidade e, demais provas
produzidas na Operação Sevandija, requer que seja processada análise, nos termos
regimentais, recebendo o presente relatório como representação, para abertura de
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procedimento de Declaração de lnidoneidade para contratar com a Administração "Pública da
em face da empresa retro mencionada.

Tendo em vista, pelo que se pode apurar, que a conduta dos
dirigentes e/ou gestores da empresa teria violado preceitos constitucionais — em especial, os
princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência -, regras de ordem pública e a isonomia
entre candidatos à consolidação de liame obrigacional com Poder de Estado.

5.c) DAERP

Deve o DAERP tomar ciência do tanto quanto aqui apurado, para as
providências que se fizerem necessárias para ressarcir aos cofres públicos os valores

«uu;despendidos com o contrato, com a interposição de Ação de Ressarcimento aoqgrªriojpgbl'
;x“. ., “l
.em face de todos os envolvrdos nesta contrataçao fraudulenta. gg c;...v
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5.d) PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto

Fica cientificado do presente o Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal sobre todas as irregularidades ora apontadas, as omissões, as faltas fiscalizatórias e
a leniência no atendimento dos interesses públicos, razão pela qual, por dever de gªlo, deve
diligenciar, no escopo de suas competências, para fazer o que for necessário para ressarcir o
erário público dos prejuízos sofridos com a contrataçãoora objeto desta CPI.

Noutro giro, deve a mesma autoridade, promover a abertura das
sindicâncias competentes para a apuração interna dos fatos ilícitos já descobertos, assim como
a colaboração com os órgãos estatais competentes, tais como Tribunal de Contas e Ministério
Público.

5.e) Ministério Público Estadual / GAECO
O encaminhamento se dá ao Ministério Público Estadual/GAECO

(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), para que tome ciência do tanto
aqui apurado e prossiga nas investigações relacionadas à Operação Sevandija.

5.f) Comissão de Valores Imobiliários

O encaminhamento se dá para que tome ciência do tanto aqui
apurado para as providências que julgar necessárias diante de seu objetivo de fiscalizar,
normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, na condição
de autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.



5.f) Comitê Brasileiro de Pacto Global. e',em“

O encaminhamento se dá para que tome ciência do tanto aqui
apurado para as providências que julgar necessárias considerando que o Comitê Brasileiro de
Pacto Global é responsável pela Rede Brasileira do Pacto Global na ONU e que a AEGEA se
declarou signatária do Pacto Anticorrupção.

Vl - CONCLUSÃO

Pelo exposto, esta CPI concluiu pela irregularidade da Concorrência
n.º 01/2014 e da contratação decorrente, ante a ausência de um projeto básico
individualizado de cada poço, em desatendimento às exigências mínimos da Lei Federal n.º
8.666/93, o que levou a imprecisão na planilha orçamentária; a vedação ao somatório de
quantitativos em atestados diferentes para a qualificação técnica dos licitantes e
aglutinação do objeto pretendido, gerou restrição à competitividade, tanto que atraiu
apenas três empresas e duas foram inabilitados por não cumprimento das exigências
técnicas; houve evidente prejuízo quanto a compatibilidade dos preços contratados com os
preços correntes no mercadopara os itens de poços profundos e reservatóriosmetálicos, nos
termos do inciso IV do artigo 43 da Lei federal n.º8666/93, apontamentos estes que
comprometerama legalidadedo certame e consequentementedo contrato.

Concluímos, ainda, que a Administração Pública e os agentes que
atuaram no certame violou sobremaneira os princípios constitucionais que regem a

Administração Pública, elencados no Artigo 37 caput da Constituição Federal de 1988, que
devem nortear as práticas dos administradores públicos, quais sejam: o princípio da
legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e
princípio da eficiência.

Configurado que está a ilegalidade dos atos praticados na
Concorrência 01/2014, visto que, contrários a lei, a moral pública, aos bons costumes, as
regras de boa-fé, aos princípios de justiça e equidade e a ideia comum de honestidade.

Portanto, merecem pelos órgãos competentes a apuração quanto à

prática de atos de improbidade administrativa pelos servidores públicos envolvidos, já que as
condutas ilícitas resultaram em prejuízo patrimonial ao erário na ordem de mais de R$ 18
milhões.

Necessário se faz também a apuração da responsabilização das
pessoas jurídicas envolvidas no certame, objeto desta CPI, nos termos da Lei n. 12.846/2013
(Lei Anticorrupção Empresarial), já que há fortes indícios da prática de ato de corrupção, para
que sejam devidamente punidas nos exatos termos da Lei, ainda que, o combate à corrupção
represente um dos maiores desafios da sociedade contemporânea.

Nestes termos, estas são'as razões que fundamentam o respectivo
RELATÓRIO FINAL que, apresento a deliberação, com encaminhamento de remessa às
Autoridades e Órgãos Indicados no item 5, certos de que cumprimos o nosso dever de



fiscalização e investigação dos atos do fªde? Executivo, para que tomem as medidas
administrativas e jurídicas cabíveis à espécie.

Em sendo aprovado o presente no âmbito desta CPi, seja o mesmo
apresentado ao Douto Plenário desta Egrégia Casa de Leis, para apreciação regimental.
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