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MEC diz que pagamentos e
contratos foram suspensos

PF e TCU investigam contratos do Enem
Órgãos apuram supostas irregularidades em licitação, assinada durante gestão de Haddad no MEC, para serviços de informática
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A Polícia Federal investiga su-
postas fraudes em contratos
de informática para a seguran-
ça do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) firmados pe-
la gestão do ex-ministro da
Educação e candidato à Prefei-
tura de São Paulo, Fernando
Haddad (PT). O inquérito, em
andamento na Superintendên-
cia da PF em Brasília, apura
suspeitas em licitação no Insti-
tuto de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável pelo teste.

Aberta em novembro de 2011
a pedido do Ministério Público
Federal, a investigação mira
contratos assinados naquele
ano pela gestão de Haddad. Os
dois órgãos atuam em parceria
com o núcleo de inteligência da
Controladoria-Geral da União.

A CGU pedirá a quebra de sigi-
los de alguns dos envolvidos e o
cruzamento de dados fiscais das
empresas. Membros do Inep e do
Ministério da Educação (MEC)
que ocupavam postos-chave na
gestãoHaddadestãosendoconvo-
cados para prestar depoimento.

A ofensiva da CGU avança so-
bre conclusões de auditoria feita
pela área de controle do MEC, ob-
tida pelo Estado. O relatório que

a CGU tomou como base para no-
vas investigações diz que o Inep
não conseguiu justificar a compra
e que na licitação foram inclusos
itens que seriam consumidos por
outros órgãos do MEC.

As aquisições foram orientadas
pelo Comitê de Informação e In-
formática do MEC, da qual faziam

parte, entre outros, a diretora de
TIdoInep,AndreadeMirandaRa-
mos Kern, e o diretor de TI do
MEC,BrunoSagratzkiCoura.Am-
bos deixaram o cargo após o início
das investigações.

ACGUrecebeudenúnciadeen-
riquecimento ilícito de Coura. Ele
nega: “Apareci com um Camaro

noMEC,quenãoerameu,ecome-
çaramafalar. Estavasócurtindo”.

Couraassumiuocargoporindi-
cação de Haddad, após problemas
no Enem. “Deixei o cargo porque
eracomissionado e fui estudar pa-
ra concurso. Queria algo fixo.” So-
bre as irregularidades, o ex-dire-
tor diz que prestou os esclareci-

mentosàCGUequeoComitênão
tinhapoderesparafazerascontra-
tações. “Eram só deliberações.
Aquelas contratações podem ser
estranhas, mas uma empresa de
TInãoprecisaterfachada. Ésóco-
locar um notebook no braço. Não
tínhamos conhecimento das irre-
gularidades.”

ApropostadaGestãoInteligên-
ciaemInformáticaLtda.,usadapa-
ra formar os preços de referência
do pregão, teria sido forjada, se-
gundo a investigação. Os docu-
mentos de outras empresas não
detalham os produtos ofertados,
impossibilitando comparação de
valores. Vencedora de dois lotes
dalicitação,no valorde R$12,4mi-
lhões, a Monal Informática apre-
sentouatestadodecapacidadetéc-
nica emitido pela Verde Source
Tecnologia. Consultada, a empre-
sa informou que a assinatura de
um de seus sócios era falsa.

Ontem,reportagem da Folha de
S. Paulo mostrou que auditoria
do Tribunal de Contas da União
(TCU)encontrouindíciosdefrau-
denalicitação.Segundoosaudito-
res, há irregularidades na redação
do edital, com suspeita de direcio-
namento para determinadas mar-
cas de produtos. As assinaturas de
um dos sócios da Monal e da Jeta
Soluções e Serviços em Tecnolo-
gia, contratada por R$ 6,4 mi-
lhões, apresentavam diferenças

de grafia em váriosdocumentos, o
quemotivoupedidodelaudoperi-
cial à PF. A Monal recebeu por ser-
viçosdeinstalaçãoqueforampres-
tados por consultores do Inep.

Contratada para executar dois
lotes de R$ 8,8 milhões, a DNA So-
luções Inteligentes em Tecnolo-
gia obteve pagamentos antecipa-
dos por suporte técnico. Confor-
me a auditoria, a análise de docu-
mentos apresentados pelas con-
correntes ao Inep foi deficiente.

NumdoscontratoscomaDNA,
o fiscal designado pelo órgão seria
parente de funcionário da Jeta.
Suspeita-se que consultores do
instituto atuavam para favorecer
as empresas de informática. Em-
bora o Inep tenha pagado pela ins-
talação dos sistemas, os funcioná-
rios da autarquia não conheciam
osprodutoscompradosenãosou-
beram manuseá-los, o que confi-
guraria “situação de dependência
dos fornecedores”.

Enem. Inquérito apura suspeitas em licitação do Inep, o órgão responsável pelo teste no MEC
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NESTA SEGUNDA, DIA 15

PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO: 

A Competitividade da Economia Brasileira

Como enfrentar a concorrência internacional, 
a crise mundial e os entraves do País para 
continuar crescendo.

22 DE OUTUBRO
Mercado de Trabalho e Educação

5 DE NOVEMBRO
Energia e Economia Verde

12 DE NOVEMBRO
Infraestrutura e Logística

CONHEÇA O ESPECIAL
DESAFIOS BRASILEIROS:
tudo sobre os principais desafios
econômicos para os nossos próximos anos.

● Multa. O vereador eleito Paulo Fiorilo (PT), na foto, e Fernando Haddad
terão de pagar R$ 2 mil, de forma solidária, por propaganda irregular

BRASÍLIA

Em nota, o ex-ministro Fernan-
do Haddad afirmou que, ao to-

mar conhecimento das suspei-
tas sobre os contratos, por meio
de reportagens, determinou, em
novembro de 2011, a suspensão

de pagamentos às empresas e a
análise do caso pela equipe de
auditoria do Instituto de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).

Segundo ele, sob seu coman-
do, o Ministério da Educação
(MEC) “agiu correta e rapida-
mente”, e que a investigação em
andamento no Tribunal de Con-

tas da União é a “continuidade
de apuração interna do Inep”.
Haddad informou que, quando
ministro, deixou determinado
que os resultados da auditoria
interna do órgão fossem envia-
dos ao tribunal e à Controlado-
ria-Geral da União para as devi-
das providências.

O MEC alega ter tomado a ini-

ciativa de instalar investigação
interna tão logo foi informado
de possíveis irregularidades no
pregão. E que a presidência do
Inep acionou os órgãos de con-
trole e a Polícia Federal para
constatar a originalidade de do-
cumentos apresentados. “Nes-
te momento, o ministério aguar-
da as conclusões para tomar as

medidas cabíveis”, diz nota do
MEC, ressaltando que os paga-
mentos às empresas envolvidas
foram interrompidos. A suspen-
são só foi determinada 10 dias
após as irregularidades serem
divulgadas.

O Estado não localizou on-
tem representantes das empre-
sas Monal, DNA e Jeta. / A.R. e F.F.

● Licitações

R$ 12,4 mi
é o valor dos contratos com a
Monal Informática

R$ 8,8 mi
é o valor dos lotes DNA Soluções
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A6.




