
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despacho Autorizatório

INTERESSADA: VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES VISUAIS, CNPJ/MF nº 13.659.947/0001-50 E TOTEN
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ/MF nº 15.315.346/0001-56

ASSUNTO: Processo Administra�vo de Responsabilização de Pessoa Jurídica – Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei
An�corrupção), regulamentada pelo Decreto Municipal nº 55.107/2014 – Determinação de instauração con�da
no inciso II do despacho do Controlador Geral do Município proferido no processo nº 2016-0.181.551-0, que
tratou de prévia sindicância instaurada para apurar irregularidades relacionadas ao procedimento licitatório nº
01/15 – SMPED, cuja subsunção caracterizou a infração �pificada pelo ar�go 5º, inciso IV, “a” da Lei Federal nº
12.846/2013  e ar�go 88, II da Lei nº 8666/93.

 

I – Relatório

 

O presente Processo Administra�vo para Apuração de Responsabilidade Administra�va de Pessoa Jurídica (PAR)
foi instaurado pela Portaria nº 116/2018-CGM (011802464), em face de VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES
VISUAIS, CNPJ/MF nº 13.659.947/0001-50 E TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ/MF nº 15.315.346/0001-56, em
atendimento ao con�do no inciso II do despacho do Controlador Geral do Município proferido no processo nº
2016-0.181.551-0, que tratou de prévia sindicância instaurada para apurar irregularidades relacionadas ao
procedimento licitatório nº 01/15 – SMPED. Em suma, a imputação apontou  que as empresas VIAVEL BRASIL
TELECOMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME e TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, agindo em conluio, por determinação ou
com ciência da IMF TECNOLOGIA, deixaram o procedimento licitatório nº 01/15 – SMPED sem apresentar
explicação ou fazendo alegações incoerentes, após par�cipação que permi�u fosse dado ao procedimento uma
efe�va aparência de concorrência, causaram diretamente a contratação da empresa IMF TECNOLOGIA PARA
SAÚDE LTDA, terceira colocada e única remanescente no certame, para implantação e gestão da Central de
Libras de SMPED, cuja subsunção caracterizou  a infração �pificada pelo ar�go 5º, inciso IV, “a” da Lei Federal nº
12.846/2013 bem como do ar�go 88, II da Lei nº 8666/93.

Citada a empresa TOTEN (SEI 013664599), não apresentou defesa e foi decretada sua revelia, nos termos do
ar�go 9º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014, alterado pelo Decreto Municipal nº
57.137/2016, conforme despacho anexado em SEI 014958487 publicado no DOC de 23/02/19 (SEI 015025771).

Por sua vez, a empresa VIAVEL, após citação, apresentou defesa escrita (SEI 013769804 ). Posteriormente
houve citação das sócias ANA PAULA MOYSES (SEI 013386155) e MARIA IONE MOYSES ( 013386265) e, 
sobrevindo a juntada de documentos, a representante jurídica da empresa VIAVEL foi in�mada a se
manifestar (SEI017068307).

O relatório da Comissão Processante (SEI 018924500) propôs, quanto à VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA ME, CNPJ 13.659.947/0001-50, a aplicação de multa correspondente a 0,7% do faturamento
bruto auferido pela pessoa jurídica no ano de 2017, descontados os tributos, ou seja, R$ 6.946,79 (seis mil,
novecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos); e, quanto à TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ
15.315.346/0001-56, a aplicação de multa também no valor de R$ R$ 6.946,79 (seis mil, novecentos e
quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), respeitado o quanto previsto no art. 6º, parágrafo 4º, da Lei
12.846/2013 (mínimo de R$ 6.000,00), ambas as multas aplicadas em razão da prá�ca dos atos lesivos previstos
no art. 5º, inciso IV, alínea “a”, da Lei, relacionados ao procedimento licitatório nº 01/15 – SMPED, com
fundamento no ar�go 6º, caput, inciso I, da Lei Federal nº 12.846/2013, e nos ar�gos 21 e 22, § 1º, ambos do
Decreto Municipal nº 55.107/2014, sem cumulação com a pena de publicação extraordinária da decisão
condenatória e sem desconsiderar a personalidade jurídica das empresas acusadas.

Também foi proposto pela Comissão Processante o encaminhamento dos autos à autoridade competente para
providências de responsabilização das pessoas jurídicas VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME,
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CNPJ 13.659.947/0001-50 e TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 15.315.346/0001-56, com base na Lei
8666/93, em razão de ter restado configurado o previsto no inciso II do ar�go 88 da mesma Lei, nos termos do
permi�do pelo §7º do ar�go 3º do Decreto 55.107/2014, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
57.137/2016.

Em cumprimento à determinação do ar�go 14 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, os autos foram
subme�dos à análise jurídica da Procuradoria Geral do Município - PGM (SEI 018959411), sobrevindo
o parecer do Departamento de Procedimentos Disciplinares - PGM/PROCED (SEI 019006209 ) no sen�do de não
haver vícios formais no presente procedimento, diante do cumprimento dos ditames da Lei Federal nº
12.846/2013 e Decreto n° 55.107/2014, regentes da matéria, destacando que há procedimentos conexos aos
mesmos fatos em tramite naquele Departamento, tendo havido o ulterior acolhimento da manifestação
jurídica por parte da Procuradora Geral do Município (SEI 020568906 ).

Na sequência, a teor do ar�go 15 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, a empresa VIAVEL foi in�mada a
apresentar alegações finais (SEI022058519 ), o que fez tempes�vamente, alegando que se encontra sob nova
direção e que mesmo com a dilação do prazo para apresentar alegações finais "não alcançou plenas condições de
esclarecer o ocorrido à época dos fatos, bem como de se manifestar sobre os mesmo, nem evidendiar além do
que já foi alegado e/ou demonstrado" (SEI 022058519). Ademais, reiteirou os argumentos iniciais e não juntou
nenhum documento. 

Por fim, os autos vieram para decisão, nos termos do ar�go 17 do Decreto Municipal nº 55.107/2014
(SEI 022312012).

É a síntese do quanto basta para o devido relato dos autos.

 

II – Dos pontos rela�vos à comprovada ocorrência da infração prevista no ar�go 5º, inciso IV, "a" da Lei
Federal nº 12.846/2013

 

A instrução desenvolvida demonstrou que as pessoas jurídicas VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES VISUAIS e
TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, primeiras colocadas no procedimento licictatório nº01/15 - SMPED, que �nha como
obje�vo a implantação e gestão da Central de Libras,  desis�ram do certame, uma após a outra, sem mo�vo ou
apresentando explicação incoerente, permi�ndo que a empresa IMF TECNOLOGIA, terceira colocada, fosse
declarada vencedora, restando claro que as duas acusadas não estavam efe�vamente concorrendo. 

Com efeito, na sindicância, o denunciante forneceu gravação de audio onde o dono da empresa vencedora da
licitação, IMF, conversa  sobre ocorrência de conluio entre os par�cipantes do certame licitatório visando fraudá-
lo. 

Ademais, a análise do processo licitatório revela inúmeros indícios do conluio entre as duas empresas acusadas,
pois já na pesquisa de preços, três empresas apresentaram orçamentos, mas delas, apenas uma havia sido
consultada, a VIAVEL BRASIL LTDA. As empresas AARON RUDNER CONSULTORIA LINGUISTICA LTDA (sócios
Francisco Das Chagas De Brito Veras e William Aaron Rudner) e a CTECH SYSTEMS AND TECHNOLOGY LTDA
(sócios Cris�ane Aparecida Paladino Souza e Diego De Paula Souza Brito, tendo o orçamento sido encaminhado
por e-mail de Gilmar Perini) não foram consultadas, mas encaminharam orçamentos, entretanto, na reunião
realizada em SMPED, (ata juntada à  fls. 54 da Sindicância)  Gilmar Perini se apresentou juntamente com Aaron
Rudner como representantes de uma terceira empresa  RBCOBE- INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA e, na fase de lances do pregão, nem a empresa AARON RUDNER
CONSULTORIA nem a RBCOBE deram lances, de modo que a aparente disputa ficou entre as duas acusadas no
presente processo (VIAVEL e TOTEN) e a IMF TECNOLOGIA LTDA. Entretanto, a empresa VIAVEL, mesmo após
negociar valores com a pregoeira, não encaminhou a documentação exigida pelo Edital, e a segunda classificada,
TOTEN, chamada a negociar, em apenas 2 minutos depois, responde que não poderia atender integralmente o
Edital (vide fls. 217 da sindicância), deixando assim caminho livre para a IMF.

Na defesa apresentada, a empresa VIAVEL alega que o sistema exigido pelo Edital não foi entregue pelo seu
fornecedor, razão pela qual deixou de apresentar a documentação de habilitação. Ocorre que não juntou
nenhum documento para comprovar suas alegações (SEI 013769804). 

Do mesmo modo, apresentou singelas alegações finais (SEI 021755495) e não trouxe documentos
comprobatórios per�nentes, insis�ndo no fato de estar sob nova direção e outros pontos já apreciados e
desacolhidos pelo relatório da Comissão Processante (SEI018924500) .     
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De outra parte, a pessoa jurídica TOTEN INFORMÁTICA EIRELI não apresentou defesa, apesar de seu
representante legal ter solicitado vistas dos autos. Assim, teve sua revelia decretada, conforme SEI 014958487 .

Corrobora a ocorrência do conluio entre as empresas, também, o fato da empresa vencedora do certame, IMF
TECNOLOGIA LTDA, ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica emi�do justamente pela VIAVEL. Além
disso, o contrato foi firmado pela SMPED em abril de 2015, com a pessoa jurídica IMF TECNOLOGIA LTDA, cujo
sócio majoritário é Marcelo Fanganiello; no entanto, Gilmar Perini passou a se apresentar como sócio desde o
início da prestação de serviços, tendo atuado a�vamente na implantação e gestão con�nuada do contrato. 

Dessa maneira, houve demonstração cabal da ilicitude pra�cada pelas pessoas jurídicas e o seu enquadramento
no ar�go 5º, inciso IV, "a", da Lei Federal nº 12.846/2013, sobretudo tratando-se de responsabilidade obje�va,
de acordo com o ar�go 2º da mesma lei.

Ademais, tendo em vista o disposto no ar�go 87 III e IV da Lei 8666/93[1],  também restou demonstrada a
infração prevista no ar�go 88, II[2] da mesma lei, de modo que correto o encaminhamento do presente para
providências cabíveis no sen�do de inabilitar as empresas de par�ciparem de futuras licitações, por terem agido
de modo a caracterizar inidoneidade (ar�go 87, IV).

 No que tange ao montante da sanção de multa administra�va proposta pela Comissão Processante, entende-se
que ela está adequada, na medida em que:

1. Sopesou adequadamente: (i) as agravantes, como reprovabilidade, gravidade, consumação e ausência de
procedimentos internos de integridade, não havendo cooperação das pessoas jurídicas para a apuração da
infração vantagem indevida efe�vamente auferida; e (ii) a atenuante, como a inexistência de má-fé em
obstar as inves�gações;

2. Adotou parâmetro justo e razoável, rela�vamente ao quantum da multa administra�va, apta a atender os
critérios es�pulados pelos ar�gos 21 e 22, do Decreto Municipal nº 55.107/2014, tendo sido proposto um
valor suficiente para deses�mular futuras infrações, consistente em uma multa administra�va de R$
6.946,79 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Por outro lado, a proposta da Comissão Processante de não aplicar a penalidade de publicação extraordinária da
decisão condenatória contra ambas as empresas VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
ME e TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 15.315.346/0001-56, em face da ausência de repercussão nega�va
acarretada diretamente por suas condutas, não merece ser acolhida.

Na análise dos fatos imputados às empresas, constatou-se a gravidade da infração, que o fato foi consumado,
sendo que, finalmente, não comprovaram a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
controle interno ou código de é�ca que pudessem ter evitado a ocorrência dos atos lesivos, causadores de efeito
nega�vo perante toda a sociedade, de modo que a aplicação da penalidade de publicação extraordinária da
decisão condenatória é de rigor, guardando, portanto, sintonia com os princípios cons�tucionais norteadores da
Administração, sobretudo os postulados da publicidade e moralidade, tendo caráter inibitório da reiteração de
prá�cas contrárias ao interesse público e violadoras da ordem jurídica.

 Há de se registrar que a aplicação de ambas as sanções, de forma cumula�va, está em consonância com os
critérios elencados no ar�go 21 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, bem como com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

 

III – Disposi�vo

 

Ante o exposto, CONDENO as pessoas jurídicas  VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, CNPJ
13.659.947/0001-50, e TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 15.315.346/0001-56, com aplicação de multas
administra�va correspondentes, para cada uma delas, a R$ 6.946,79 (seis mil, novecentos e quarenta e seis
reais e setenta e nove centavos), para pagamento no prazo de 30 dias, com fundamento no ar�go 6º, caput,
inciso I, da Lei Federal nº 12.846/2013, e nos ar�gos 21 e 22, §1º, ambos do Decreto Municipal nº 55.107/2014,
em razão da prá�ca de condutas �pificadas pelo ar�go 5º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal nº
12.846/2013, (ii) bem como à PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, na forma de
extrato de sentença, às expensas das pessoas jurídicas condenadas, com fundamento no ar�go 6º, caput,
inciso II e § 5º, da Lei Federal nº 12.846/2013, e no ar�go 17, parágrafo único, combinado com o ar�go 23,
ambos do Decreto Municipal nº 55.107/2014, em virtude da incursão das referidas pessoas jurídicas infratoras
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em prá�ca cons�tu�va de ato lesivo à Administração Pública Paulistana, �pificada no ar�go 5º, inciso IV, alínea
"a" da Lei Federal nº 12.846/2013.

     

Por fim, após o encerramento da instância administra�va, man�da a condenação, determino a adoção das
seguintes providências:

a) encaminhamento dos autos, ou cópia dele, à autoridade competente para providências de responsabilização
das pessoas jurídicas VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, CNPJ 13.659.947/0001-
50 e TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 15.315.346/0001-56, com base na Lei 8666/93, com vistas à
declaração das respec�vas inidoneidades, em razão de ter restado configurado o previsto no inciso II do
ar�go 88 da mesma Lei, nos termos do permi�do pelo §7º do ar�go 3º do Decreto 55.107/2014, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 57.137/2016.

b) remessa de cópia dos autos à Procuradoria Geral do Município, para os procedimentos cabíveis, em
especial quanto ao ajuizamento de ações e atuação nas ações judiciais em curso que possam envolver a matéria
em exame, inclusive para obter ressarcimento;

c) expedição de o�cio ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para remessa de cópia do presente, nos
termos do ar�go 15 da Lei Federal nº 12.846/2013;

d) in�mação das pessoas jurídicas VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, CNPJ
13.659.947/0001-50 e TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 15.315.346/0001-56, para pagamento,  cada uma
delas, de R$ 6.946,79 (seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente a
multa administra�va, no prazo de 30 (trinta) dias e, na hipótese de inadimplemento, a remessa dos presentes
autos ao Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo, para inscrição do referido débito
na Dívida A�va do Município;

e) in�mação das pessoas jurídicas VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, CNPJ
13.659.947/0001-50 e TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 15.315.346/0001-56  para, nos termos do ar�go 23
do Decreto Municipal nº 55.107/2014, promoverem a publicação do extrato da decisão condenatória, previsto
no ar�go 17, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014, às suas expensas, cumula�vamente, nos
seguintes meios:

no sí�o eletrônico da pessoa jurídica, caso exista, devendo ser acessível por ligação (link) na página inicial
que conduza diretamente à publicação do extrato, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias;

em jornal de grande circulação na Cidade de São Paulo e;

em edital a ser afixado, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de
exercício da a�vidade da pessoa jurídica, de modo visível ao público;

f) inserção das informações necessárias no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, nos termos do
ar�go 22 da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentado pelos ar�gos 45 e seguintes, do Decreto Federal nº
8.420/2015 e, por fim;

g) publicação de extrato desta decisão no sí�o eletrônico daControladoria Geral do Município, nos termos do
ar�go 23, parágrafo único, do Decreto Municipal 55.107/2014.

 

Para os fins do ar�go 23, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014, segue extrato da decisão
condenatória em anexo (Anexo Único).

 

Aguarde-se eventual apresentação de recurso ou o decurso do prazo recursal.

 

Publique-se e in�me-se.

 

GUSTAVO UNGARO

Controlador Geral do Município

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2016/5713/57137/decreto-n-57137-2016-modifica-parcialmente-a-estrutura-organizacional-da-controladoria-geral-do-municipio-e-introduz-alteracoes-no-decreto-n-55107-de-13-de-maio-de-2014-que-regulamenta-no-ambito-do-poder-executivo-a-lei-federal-n-12-846-de-1-de-agosto-de-2013-relativa-a-responsabilizacao-administrativa-e-civil-de-pessoas-juridicas-pela-pratica-de-atos-contra-a-administracao-publica


 

[1] Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garan�da a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

....

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

[2] Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do ar�go anterior poderão também ser aplicadas às empresas
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

.....

II - tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

EXTRATO DE DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DE PESSOA JURÍDICA COM BASE NA LEI ANTICORRUPÇÃO

 

PROCESSO SEI  6067.2018/0015087-5

Por decisão do Senhor Controlador Geral do Município de São Paulo publicada no Diário Oficial da Cidade de São
Paulo de ........../.......... /..............., VIAVEL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES VISUAIS, CNPJ/MF nº 13.659.947/0001-
50 E TOTEN INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ/MF nº 15.315.346/0001-56, foram condenadas às seguintes sanções:
aplicação de multas administra�va correspondentes, para cada uma delas, a R$ 6.946,79 (seis mil, novecentos
e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), com fundamento no ar�go 6º, caput, inciso I, da Lei Federal
nº 12.846/2013 e nos ar�gos 21 e 22, §1º, ambos do Decreto Municipal nº 55.107/2014, em razão da prá�ca de
condutas �pificadas pelo ar�go 5º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 12.846/2013 (ii) bem como
PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, na forma de extrato de sentença, às expensas
das pessoas jurídicas condenadas, com fundamento no ar�go 6º, caput, inciso II e § 5º, da Lei Federal nº
12.846/2013 e no ar�go 17, parágrafo único combinado com o ar�go 23, ambos do Decreto Municipal nº
55.107/2014, em virtude da incursão das referidas pessoas jurídicas infratoras em prá�ca cons�tu�va de ato
lesivo à Administração Pública Paulistana, �pificada no ar�go 5º, inciso IV, alínea "a" da Lei. A condenação
decorre da prá�ca de atos contra a Administração Pública Municipal de São Paulo, previstos na Lei Federal nº
12.846/2013 - LEI ANTICORRUPÇÃO, em razão de referidas pessoas jurídicas terem fraudado o caráter
compe��vo de procedimento licitatório realizado na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Ungaro, Controlador Geral do Município, em
20/12/2019, às 20:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 022677293 e o código CRC 969CD80C.

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=24549421&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004199&infra_hash=ee626921696768cf1437fa93d75b6de9df89b3532c04d4a6bcc5fc0e8a88b001#_ftnref1
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=24549421&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004199&infra_hash=ee626921696768cf1437fa93d75b6de9df89b3532c04d4a6bcc5fc0e8a88b001#_ftnref2
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