
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE TUPÃ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

Todo o cidadão tem direito 
subjetivo ao governo honesto. 
(Hely Lopes Meirelles) 

 

 

 

  ANDRÉ GUSTAVO ZANONI BRAGA DE CASTRO, brasileiro, 

casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o número 161.963, portador do 

RG. nº 23.963.728-8, residente e domiciliado na rua Adolfo Dantas, nº 

247 – Bairro Vila Abarca – Tupã/SP, respeitosamente, vem à presença de 

Vossa Excelência requerer seja analisada a presente representação e, caso 

verifique que existam subsídios, sejam tomadas as medidas cíveis e 

criminais que o caso requer. 

 

Pretende este peticionante levar ao conhecimento de Vossa 

Senhoria, para que nas suas atribuições e poder investigativo, analise a 

fática a seguir ante aos indícios de IMORALIDADE, IMPESSOALIDADE E 

SUPERFATURAMENTO do procedimento licitatório já em vigor, Edital de 

Pregão 48/2018. 

 

Neste momento, até mesmo por este peticionante ser apenas 

qualquer um do povo não acompanha este petitório provas robustas 

enquanto às infrações que aparentemente encontram-se prosperando no 

contrato de nº 386/18, todavia os elementos que acompanham este 

pedido, no mínimo, demonstram a razoável probabilidade de atos 

incompatíveis com a regra de gestão pública no exercício de contratação e 

aquisição de bens e serviços entre o ente público e o privado, 



demandando de melhor análise e diligências para constatação das 

aparentes infrações perpetradas. 

  

DOS FATOS 

 

A Prefeitura Municipal de Tupã/SP por intermédio do Edital de 

Pregão (edital nº 48/2018), realizou na data do dia 16/10/2018 a 

busca de empresa especializada, por 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por mais 12 (doze) meses, até o limite máximo permitido, 

ao exclusivo critério da Administração Pública para Implantação de 

Sistema de imagens CFTV e Alarmes Monitorados, com fornecimento 

de todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento do 

sistema, na forma de COMODATO! 

 

No tocante ao cumprimento do Edital, foi realizada uma sessão 

pública para a contratação de uma empresa especializada que atendesse 

os serviços acima descritos (ata de sessão pública anexa). 

 

Como se observa no teor da ata, apenas uma empresa participou 

do pregão, empresa esta que ganhou o processo licitatório no valor de R$ 

828.576,00 (oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis 

reais) que será a despesa anual. 

 

Observando a ata da sessão pública, a empresa SERVICE 

TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA ME (CNPJ: 04.187.648/0001-70), 

vencedora do procedimento, cobrará R$ 137,00 (cento e trinta e sete 

reais) mensais POR CÂMERA, totalizando uma despesa mensal aos cofres 

públicos de R$ 69.048,00 (sessenta e nove mil e quarenta e oito reais). 

 

No edital de pregão, consta que serão instaladas 504 câmeras 

de monitoramento, utilizando-se recursos das seguintes secretarias (item 

12.1): 



 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02.04 – Secretaria Municipal de Administração 

Dotação: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Conta 66 

 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02.12 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Dotação: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Conta 319 

 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde 

Dotação: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Conta 177 

 

Órgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade: 02.10 – Secretaria Municipal de Educação 

Dotação: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Conta 227 

 

 

Procedimentalmente o Pregão realizado aparenta-se dotado de 

legalidade, pois, supostamente, seguiu a risca todos os requisitos legais 

exigidos, todavia, restam alguns indícios da possibilidade de simulação de 

ato jurídico celebrado pela Administração Pública do Município de Tupã e a 

empresa vencedora. 

 

DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

 

Conforme se depreende do incluso Edital de Pregão (Presencial) 

nº 48/2018, as câmaras serão instaladas nos seguintes pontos: 

 



 

 

Após breve leitura nos locais de instalação, percebe-se que não 

se tratam de locais de grande trânsito de pessoas ou veículos, mas sim de 

ESCOLAS e INSTALAÇÕES PÚBLICAS! 

 

É no mínimo estranho ao homem comum tantas câmaras 

instaladas nos lugares supramencionadas, com as funcionalidades 

exigidas. 

 

Ademais, as câmaras estão sendo instaladas, inclusive, dentro 

de salas de aulas, como, por exemplo, na CMEI Irene Resina Migliorucci, 

conforme fotos anexas, em total desacordo com as normas legais 

vigentes.  



 

DA MÍDIA ANEXA 

 

Em meados de abril p.passado, o Chefe do poder Executivo 

Municipal e seu vice, em visita ao município de Ourinhos, divulgou na 

página da rede social Facebook da Prefeitura da Estância Turística de Tupã 

o vídeo de visita a central de monitoramento 24 horas da cidade de 

Ourinhos, conforme mídia que acompanha este petitório, demonstrando 

sua intenção de adotar a tecnologia neste município. 

 

Insta destacar que o prefeito de Ourinhos, Lucas, aos 1:10 do 

vídeo supramencionado, explica o funcionamento do sistema adotado por 

aquela municipalidade, empregando grande ênfase na ajuda para o 

trânsito em lugares de grande movimento de pedestres e veículos, bem 

como menciona o sistema “detecta”, que funciona em conjunto com a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, demonstrando 

total incompatibilidade com finalidade do serviço e equipamento para os 

pontos de instalação destes. 

 

A alta tecnologia do sistema adquirido empenha-se em controle 

de trânsito, e em futura parceria com a Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de São Paulo, poderá agir no combate e controle de furtos de 

veículos e outras atividades perigosas, caso que dentro dos locais onde 

pretendem/estão instalando e operando o sistema, não se demonstra 

válido e compatível com a finalidade esperada de tal tecnologia. 

 

Ainda sobre o vídeo em questão, o prefeito de Tupã aos 

2:51/3:00 faz menção à presença do empresário “César” e demonstra o 

interesse em adquirir sistema parecido para esta cidade. 

 

O empresário mencionado é sócio da empresa vencedora em 

sociedade com sua filha Nicolle Ferraz de Andrade Cesar, representada 



por sua genitora Camila Mello Ferraz de Andrade Cesar, esposa do 

empresário mencionado, conforme se infere na inclusa ficha cadastral 

completa extraída da JUCESP e certidão de casamento que seguem 

anexas. 

 

Destaca-se que, analisando a ficha cadastral completa da 

empresa, ocorreram várias alterações de denominações, finalidades, 

objetivos, sócios e localidade de maneira contínua, realizando aberturas e 

fechamentos de filiais. Os fatos mencionados são legais, contudo causam 

certa estranheza, principalmente no fato da abertura da filial em 23 de 

agosto de 2017 e seu respectivo fechamento em 07 de junho de 2018, 

somado ao fato da visita do prefeito de Tupã foi realizada em abril deste 

ano e o procedimento de pregão deu início em outubro de 2018. 

  

 

DOS VALORES 

 

Chama a atenção alguns pontos cruciais em relação aos valores 

e também a contratação da referida empresa. 

 

Conforme já dito neste petitório, o contrato de comodato custará 

aos cofres públicos a quantia ANUAL de R$ 828.576,00 (oitocentos e 

vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais). 

 

Através de consultas simples de mercado, foi constado que, caso 

a aquisição dos mesmos bens e serviços contratados não passaria de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), lembrando que seria para 

AQUISIÇÃO, não para COMODATO e, mesmo que se pese a manutenção 

e contratação para o funcionamento dos equipamentos, é lógico para o 

homem médio que não custaria aos cofres públicos o bizarro valor anual 

que será pago à título de comodato, ou seja, no primeiro ano o gasto 

realmente seria alto, todavia o equipamento seria de propriedade da 



Prefeitura, que gastaria muito menos nos próximos anos, pois gastaria 

apenas com a manutenção e gestão dos próprios equipamentos. 

  

Embora não robusto de prova, haja vista o peticionante ser 

apenas um cidadão preocupado com a destinação de valores da 

municipalidade, que está passando por “cortes de gastos”, conforme 

anunciado recentemente em mídia local, é tão simples o exercício da 

presunção da ilegalidade, imoralidade e superfaturamento na contratação 

do poder público com particular, em detrimento de tantas outras 

necessidades da cidade, como fornecimento de medicamentos à 

população e precário asfaltamento da cidade, tornando-se irracional o 

gasto do dinheiro público com o comodato com câmaras de “alta 

tecnologia” para as finalidades desejadas, que não serão extraídas, em 

meio ao caos da atual administração e precariedade dos serviços básicos.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, tendo em vista a limitada capacidade 

investigatória deste peticionário para apurar os indícios 

supramencionados, requer que sejam tomadas as medidas cabíveis e 

necessárias para a apuração de eventual simulação do ato jurídico do 

pregão nº 48/2018, a fim de resguardar os interesses coletivos, bem 

como a existência de infrações nas garantias e exigências para os atos 

tomados pela Administração Pública. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Tupã/SP, 10 de janeiro de 2019. 

 

_____________________________________ 

ANDRÉ GUSTAVO ZANONI BRAGA DE CASTRO 

OAB/SP   -   161.963 


