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SÁBADO, 13 DE OUTUBRO DE 2012

● Multa. O vereador eleito Paulo Fiorilo (PT), na foto, e Fernando Haddad

terão de pagar R$ 2 mil, de forma solidária, por propaganda irregular

PF e TCU investigam contratos do Enem
Órgãos apuram supostas irregularidades em licitação, assinada durante gestão de Haddad no MEC, para serviços de informática
FABIO MOTTA/AE-5/12/2009

Alana Rizzo
Fabio Fabrini / BRASÍLIA

A Polícia Federal investiga supostas fraudes em contratos
de informática para a segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) firmados pela gestão do ex-ministro da
Educação e candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando
Haddad (PT). O inquérito, em
andamento na Superintendência da PF em Brasília, apura
suspeitas em licitação no Instituto 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 sigilos 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
gestãoHaddadestãosendoconvocados para prestar depoimento.
A ofensiva da CGU avança sobre conclusões de auditoria feita
pelaárea de controle do MEC, obtida pelo Estado. O relatório que
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Em nota, o ex-ministro Fernando Haddad afirmou que, ao to-

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

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

interna do órgão fossem enviados ao tribunal e à Controladoria-Geral da União para as devidas providências.
O MEC alega ter tomado a ini-
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Enem. Inquérito apura suspeitas em licitação do Inep, o órgão responsável pelo teste no MEC
g
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aCGU tomou como base para no- parte, entre outros,
ar a diretora de noMEC,quenãoerameu,ecomevas investigações diz que o Inep TIdoInep,AndreadeMirandaRae e o diretor de TI do çaramafalar.Estavasócurtindo”.
não conseguiu justificar a compra mos Kern,
Couraassumiuocargoporindit
s
e que na licitação foram inclusos MEC,BrunoSagratzkiCoura.AmcaçãodeHaddad, apósproblemas
e
itens que seriam consumidos por bosdeixaramocargoapósoinício
no Enem. “Deixei o cargo porque
d
outros órgãos do MEC.
das investigações.
eracomissionadoefuiestudarpao
As aquisições foram orientadas
ACGUrecebeudenúnciadeenraconcurso.Queriaalgofixo.”Soã
pelo Comitê de Informaçãoç
e In- riquecimentoilícito deCoura. Ele bre as irregularidades, o ex-direa nega: “Apareci com um Camaro tor diz que prestou os esclareciformáticadoMEC,da qualfaziam
z
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de pagamentos às empresas e a tas da União é a “continuidade
A
do caso pela equipe de de apuração interna do Inep”.
MEC diz que pagamentos e análise
auditoria do Instituto de Estu- Haddad informou que, quando
e Pesquisas Educacionais ministro, deixou determinado
contratos foram suspensos dos
que os resultados da auditoria
Anísio Teixeira (Inep).
BRASÍLIA

mentosàCGUequeoComitênão
tinhapoderesparafazerascontratações. “Eram só deliberações.
Aquelas contratações podem ser
estranhas, mas uma empresa de
TInãoprecisaterfachada.Ésócolocar um notebook no braço. Não
tínhamos conhecimento das irregularidades.”
ApropostadaGestãoInteligênciaemInformáticaLtda.,usadapara formar os preços de referência
do pregão, teria sido forjada, segundo a investigação. Os documentos de outras empresas não
detalham os produtos ofertados,
impossibilitando comparação de
valores. Vencedora de dois lotes
dalicitação,novalordeR$12,4milhões, a Monal Informática apresentouatestadodecapacidadetécnica emitido pela Verde Source
Tecnologia.Consultada,aempresa informou que a assinatura de
um de seus sócios era falsa.
Ontem,reportagemdaFolha de
S. Paulo mostrou que auditoria
do Tribunal de Contas da União
(TCU)encontrouindíciosdefraudenalicitação.Segundoosauditores, há irregularidades na redação
doedital,comsuspeitadedirecionamentopara determinadas marcasde produtos. Asassinaturasde
um dos sócios da Monal e da Jeta
Soluções e Serviços em Tecnologia, contratada por R$ 6,4 milhões, apresentavam diferenças

ciativa de instalar investigação
interna tão logo foi informado
de possíveis irregularidades no
pregão. E que a presidência do
Inep acionou os órgãos de controle e a Polícia Federal para
constatar a originalidade de documentos apresentados. “Neste momento, o ministério aguarda as conclusões para tomar as

● 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

degrafiaemváriosdocumentos,o
quemotivoupedidodelaudopericialàPF.AMonalrecebeuporserviçosdeinstalaçãoqueforamprestados por consultores do Inep.
Contratada para executar dois
lotesde R$8,8milhões,aDNASoluções Inteligentes em Tecnologia obteve pagamentos antecipados por suporte técnico. Conforme a auditoria, a análise de documentos apresentados pelas concorrentes ao Inep foi deficiente.
NumdoscontratoscomaDNA,
ofiscal designadopelo órgão seria
parente de funcionário da Jeta.
Suspeita-se que consultores do
instituto atuavam para favorecer
as empresas de informática. EmboraoIneptenhapagadopelainstalaçãodossistemas, os funcionários da autarquia não conheciam
osprodutoscompradosenãosouberam manuseá-los, o que configuraria “situação de dependência
dos fornecedores”.

medidas cabíveis”, diz nota do
MEC, ressaltando que os pagamentos às empresas envolvidas
foram interrompidos. A suspensão só foi determinada 10 dias
após as irregularidades serem
divulgadas.
O Estado não localizou ontem representantes das empresas Monal, DNA e Jeta. / A.R. e F.F.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A6.

UM MOMENTO
INÉDITO PARA O PAÍS.
QUATRO CADERNOS
INÉDITOS PARA VOCÊ.
O ESTADÃO E O GLOBO, JUNTOS, EM UMA PARCERIA QUE DISCUTE
A FORÇA DO BRASIL NO CENÁRIO ECONÔMICO MUNDIAL.

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

PATROCÍNIO:

NESTA SEGUNDA, DIA 15
A Competitividade da Economia Brasileira
Como enfrentar a concorrência internacional,
a crise mundial e os entraves do País para
continuar crescendo.

REALIZAÇÃO:

22 DE OUTUBRO
Mercado de Trabalho e Educação
5 DE NOVEMBRO
Energia e Economia Verde
12 DE NOVEMBRO
Infraestrutura e Logística

