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APRESENTAÇÃO
O presente laudo !em por objeto a análise da Defesa apresentada pela Prefeitura da Cidade do Recife
referente à contratação manifestamente indevida de
serviços de recuperação da Ponte Paulo Guerra. A
contratação deu-se através de uma dispensa ilegal de
licitação- por meio de uma emergência fabricada; houve, assim, favorecimento ilegal da empresa Concrepo,_i, contratada para a realização dos serviços. O presente laudo de apreciação de Defesa, bem como a
Análise Técnica da dispensa (acostado aos autos às
páginas 385 a 433), foram elaborados por equipe técnica do NÚCLEO DE ENGEN II ARIA deste Tribunal
de Contas (TCEIPE).
A empresa contratada para a execução. Concrepoxi Engenharia Ltda., foi escolhida após dispensa de
licitação, em novembro de 2002, pela Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura da Cidade do Recife. Algumas semanas depois, foi encaminhada ao TCEIPE
uma denúncia contestando o caráter emergencial da
dispensa. O laudo de Análise da Dispensa do TCEIPE
constatou a inexistência do caráter emergencial que
deu azo à dispensa. A Defesa npresentada pela Prefeitura, assinado pelo Secretário de Serviços Públicos,
Sr. DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO, não apresenta quaisquer argumentos que possam levar à caracterização da alegada emergêncin. Ao contrário, a
Defesa apresentada, que pelo seu conteúdo deixa
trnnsparecer que foi escrita por alguém com parcos
conhecimentos de engenharia, somente fornece mais
evidências de ilegalidade da contratnção.
Os problemas da Ponte Paulo Guerra são de conhecimento da presente gestão da Prefeitura da Cidade do Recife desde, pelo menos, o início do ano de
2002 (e.g., páginas 20 I, 366 do processo). H~ na verdade, farta evidência de que o problema é do conhecimento da presente gestão desde o seu início, pois
existe um projeto de recuperação da Ponte desde a

gestão anterior (e.g., pp. 196,447 e 448). Ainda assim,
mesmo tendo tempo mais que hábil para realizar uma
licitação, a Prefeitura insiste em tentar fabricar uma
emergência onde não há. Admitir uma emergência agora, caso houvesse, somente caracterizaria a desídia, a
inércia, a incúria, a negligência da Administração atual da Prefeitura. Vê-se, entretanto, que a despeito da
obrigação de realizar a licitação a que Administração
está submetida. a Prefeitura insiste em não realizar o
procedimento licitatório devido, procrastinando a tomada dos procedimentos cabíveis (abertura de licitação) e podendo sujeitar-se até às penas cabíveis pelo
crime de dispensa de licitação e de prevaricação.
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1. INTRODUÇÃO
Novamente instado a manifestnr-se acerca da dispensa indevida de licitação das obras da Ponte Paulo
Guerra, o Núcleo de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco discorre no presente
laudo acerca da Defesa apresentnda pela Prefeitura da
cidade do Recife (pp. 443 a 518 do processo). No mês
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de novembro de 2002, a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura da Cidade do Recife, alegando indevidamente a aplicação do inciso rv,art. 24, da Lei 8.666/
93, reconheceu a dispensa de licitação e procedeu à
contratação da Concrepoxi Engenharia Ltda. (p. 376
do processo) para a realização de serviços de recuperação da Ponte Paulo Guerra. Posteriormente, aos 10
dias do mês de dezembro de 2002, o Sr. Zoroastro Maia
Soares encaminhou uma denúncia ao Presidente do
TCE, na denúncia o Sr. Zoroastro contesta a premência da siruação alegada pela Administração para dispensar a licitação. A denúncia do Sr. Zoroastro foi
reconhecida como procedente pelo corpo técnico do
NEG que fora encarregado de amllisá-la.
Para tl aprecinção da Defesa apresentada pela Prefeitura os técnicos do Núcleo de Engenhalin novamente procederam à análise da documentação referente à dispensa da licitação e à contratação da Concrepoxi; foram também analisados os novos documentos inseridos no processo. Vale salientar que à época
da feitura da Análise da Dispensa pelos técnicos do
NEG, houve uma esclarecedora reunião com um representante da prefeitura - Sr. Alberto Neves Salazar,
então secretário de Serviços Públicos - e um representante da Tecomat, Sr. Tibério Andrade. Tais esclarecimemos prestados serão oportunamente relatados
(item 5- Conclusão c Recomendações).
Para proceder à análise da Defesa apresentada. a
exemplo do que se fez na Análise da dispensa, foi
imprescindível a consulta a normas, artigos. livros técnicos c jurisprudência acerca do assunto. Destarte,
na apreciação da defesa. foram levados em consideração tanto os aspectos técnicos (avaliação dos argumentos acerca do estado da obra) quanto os aspectos
legais (subsunção dos fa tos às hipóteses de dispensa de licitação da lei de 8.666/93, a artigos do Código
Penal, à lei de improbidade administrativa e ao Código
de Ética do Engenheiro).
2. SUCfNTA DFSCIUÇÃODA DEFESA APRESENTADA

Em termos gerais a Defesa se mostra prenhe de
argumentos vazios facilmen te contraditáveis; há. na
defesa, uma séria de sofismas, de argumentos absurdos; pela forma como são apresentados, apenas se
pode constatar que o laudo foi escrito por alguém
cujos conhecimentos acerca de engenharia e da legislação relativa às licitações públicas é mui ou muito
escasso. Além dos argumentos vazios que apresenta.
o Defendente procurou - pode-se inferir pela leitura
do laudo- desqualificar o trabalho e capacidade dos
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técnicos do NEG. Em diversas passagens há referências depreciativas ao trabalho do TCE e ao seu corpo
técnico: chama os sólidos argumentos do NEG de contrafação (p. 447), diz que os técnicos não consideram
a complexidade da questão técnica (p. 454), alega que
a equipe se valeu de argumentos subjetivos e opiniões pessoais no relatório (p. 454), chama as ressalvas
da equipe técnica de infundadas (p. 460) e tenta fazer
crer que a atitude dos técnicos do TCE é antiética e
irresponsável (p. 467). .Enfim, tenta desacreditar os técnicos do TCE. chegando a inserir ao final de sua defesa alguns currículos de profissionais da Tecomat (pp.
507 a 515)- que o defendente acredita serem extensos
(p. 481 ), aparentemente num ufà de desacreditar a equipcdo NEG. Ressalte-se que a equipe do NEG , quando
da análise da dispensa, não fez quaisquer críticas pessoais aos engenheiros da Tecomat ou aos funcionários da Prefeitura envol vidos direta ou indiretamente
na dispensa indevida.
Em síntese, o Defendentc insiste em tentar perpetrar uma flagrante ilegalidadc.lgnom. sistematicamente,
as orientações do TCE; e agride, a um só tempo, diversos preceitos legais. O Dcfcndente, através de sua
Defesa, quer justificar uma contratação manifestamente superfaturada com preços chegando até 3 vezes os
valores de referência adotados pela EMLURB (p. 432).
A Administração Municipal parece ignoraras leis aplicáveis à licitação, parece ignorar a própria Constituição Federal, quer dar guarida a um procedimento danoso ao Erário. quer contratar- sem licitação -uma
obra com preços superfawrados sem que tenha havido situação emergencial.

Faz-se, aqui. mister repetir: os problemas da Ponte
Paulo Guerra são de conhecimento da presente gestão da Prefeitura da Cidade do Recife desde, pelo menos, o início do ano de 2002 (e.g. püginas 196,201,366
do processo) e há evidência de que o problema é do
conhecimento da presente gestão desde o início. Alheia
a isso, i.e. ao fator tt'mpo decorrido sem que a Ponte
apresentasse quaisquer problemas, a Aclmin istração
municipal insiste em alegar uma emergência para garantir à Concrepoxi uma obra contratada sem licitação.
Em face dos ratos, i.e. a inexistência de emergência
real, no interesse em bem gerir os poucos recursos
públicos da municipalidade, deveria, a Administração
Municipal. ter aberto processo licitatório desde o início de 2002.
Apesar de todos os argumentos apresentados pela
Defesa. o interesse espúrio da Administração Municipal é facilmente caracterizável e plenamente demonstrado através de documentos exarados pela própria
administração c acostados aos autos desde as suas

primeiras páginas. Veja-se, por exemplo, o que declarou o então Secretário de Serviços Públicos Sr. Salazar, à página 5 do processo: "Tendo ciência da costumeira demora que um processo de licitação leva para
ser conclufdo... vislumbramos a possibilidade de executar a obra através de contratação direta. "Vê-se, claramente, que a Administração Municipal usa a sua
própria inépcia para preparar um processo licitatório
hígido e eficaz para tentar justificar a dispensa ilícita.
Posteriormente, numa frustrada tentativa de justificar
a inexistente situação emergencial alegada, a Prefeitura usou um relatório técnico produzido pela Tecomat
Tecnologia da Construção e Materiais Ltda. O relatório da Tecomat (pp. 221 a 364 do processo) e a ponte
Paulo Guerra foram objeto de uma minuciosa análise
técnica por parte da equipe técnica do TCE. Conforme
exposto no laudo produzido pela equipe do NEG, pp.
385 a 433, constatou-se o seguinte: (I) A ponte Paulo
Guerra não apresenta problemas estruturais que justifiquem a dispensa de licitação. A deterioração da ponte é processo lento e não requer medidas que ensejem
a dispensa; (2) O relatório da Tecomat, que ensejou a
dispensa de licitação, utiliza alguns métodos questionáveis para a inspeção da ponte e apresema conclusões que não caracterizam, à vista da lei de licitações,
a premência da situação; (3) A deterioração da ponte
Paulo Guerra é fato conhecido peJa Administração
Municipal desde antes de 1999. Já houve, inclusive, a
contratação de estudos acerca do problema e a elaboração de um outro projeto de recuperação. Tal fato é,
inclusive, referido nos autos do processo (p. 196). A
desídia da Administração não pode justificar a alegada dispensa; (4) A dispensa da licitação no caso da
ponte Paulo Guerra enseja, portanto, a aplicação das
sanções legais; (5) Um procedimento licitatório deveria ter sido instaurado, de forma que pudessem dele
participar diversas empresas de recuperação de estruturas, e de modo a respeitar os princípios da licitação
pública: (6) Em vista das intervenções realizadas pela
empresa indevidamente contratada, tendo esta - através de sua intervenção - vulnerabilizado pequenas
partes da estrutura, a prefeitura deve tomar medidas
para mitigar os efeitos deletérios da intervenção (e.g.
e exposição ainda maior das armaduras); (7) Os preços apresentam indícios de superfaturamento.

3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EQUIPE
~CADATECO~EDAEQUWEDONEG

À guisa de introdução, é importante salientar aqui
que os técnicos do TCE não têm por objetivo depreciar os profissionais da Tecomat. As informações abai-

xo apresentadas são uma resposta às colocações do
Defendente. O objetivo aqui não é, tampouco, enaltecer as qualidades profissionais dos membros do Núcleo de Engenharia; algumas das informações acerca
do currículo de um dos membros da equipe do NEG
são aqui expostas para que se possa melhor avaliar a
qualidade do trabalho dos técnicos do TCE.
O relatório técnico da Tecomat que pretendeu justificar a emergência (pp. 221 a 364) baseou-se, principalmente, na aplicação de ensaios não destrutivos para
a avaliação do estado da ponte. Conforme relatado na
Análise Técnica do NEG (pp. 385 a 433), os métodos
não destrutivos aplicados pela Tecomat são muito
questionáveis e não servem para caracterizar uma situação emergencial. Na defesa, o Defendente tenta
dar força aos questionáveis procedimentos usados
pela Tecomat enaltecendo as qualidades dos profissionais daquela empresa. Assim, à página 448, pode-se
ler "para o desenvolvimento dessas atividades, foram
reunidos... profissionais da mais elevada expressão
local, nacional e até mesmo reunidos ... profissionais
da mais elevada expressão local , nacional e até mesmo
internacional, com (sic) é o caso dos Drs. (sic) Joaquim Correa e 1íbério Andrade". À página 481 o Defendente continua: ''E a comprovação dessa urgência
foi efetuada à exaustão, in duvidosamente, através dos
relatórios colhidos dos mais renomados experts, cuja
expertise sequer pode ser posta em dúvida, mormente
diante de seus extensos currículos, aqui acostados
(anexo 3)". O Defendente anexou aos autos, às páginas 502 a 515, os extensos currículos do corpo técnico
da Tecomat. Ocorre que, uma breve análise daqueles
currículos logo revela isso, os membros da Tecomat
não têm currículos tão extensos; nenhum deles sequer tem doutoramento. O engenheiro que subscreve
as considerações da Tecomat (p. 499) acerca da apreciação da defesa (pp. 484 a 499) sequer possui mestrado. Ademais, nenhum dos dois "doutores" supra-referidos possui doutoramento.
Um critério idôneo para avaliar a qualidade técnica
do trabalho de engenheiros, critério esse até mesmo
usado em concursos, leva em consideração as suas
publicações em congressos e revistas técnicas. Os
membros da Tecomat listaram suas publicações em
seus currículos às páginas 51 1, 513 e 514 do laudo. Há
um total de 6 publicações (note-se que há 3 publicações listadas simultaneamente nos currículos do Sr.
Tibério e do Sr. Ângelo). Entretanto, nenhuma das
publicações apresentadas é relacionada à aplicação
de ensaios não destrutivos usados pela Tecomat.
A equipe do TCE, por sua vez, é composta por 3
engenheiros civis, todos concursados, que trabalham
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com tiscalização de obras há anos. Ademais, um dos
membros da equipe possui mestrado e doutoramento
-ambos realizados na Universidade do Colorado, nos
Estados Unidos- exatamente acerca do terna: aplicação de ensaios não destrutivos em concreto. O mestrado desse engenheiro não poderia ser mais apropriado para qualificá-lo para os trabalhos que realizou, o
tema da dissertação foi aplicação de técnicas de ensaios não destrutivos em inspeção de pontes. O seu
doutoramento levou à publicação de uma tese acerca
de ensaio ultra-sônico em materiais compostos e caracterização de dano mecânico em concreto. Assim,
esse membro da equipe do NEG possui diversas publicações acerca da aplicação de ensaios não destrutivos em pontes e em concreto:

I. Nogueira, C. L., Application ofNondestructive

2

3.

4.

5.

6.

7.
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Evaluation Techniques in Bridge Inspections
as a Tool for Bridge Management Systems,
Tese de Mestrado, Universidade do Colorado,
1997,EUA.
Rens, K.L., Nogueira, C.L., Neiman Y.M, Gruber,
T. and Johnson, L.E., Bridge Management
System for the City and County of Denver,
Periodical on Structural Design and
Construction. Vol. 4, N. 4. nov. 1999, pp. l31136,EUA.
Nogueira, C.L. App1ication ofNondestructive
Eva1uation in Concrete Bridge Inspections in
BMS's. Structura1 Faults + Repair 99. 1999,
Reino Unido.
Rens, K.L. Neimann, Y.M., and Nogueira, C. L.,
Applic:Hion of a Geographic Information
System for Bridge M::magement, Detcrioration
Modeling, and Condition Assessment for lhe
City and County of Denver, Colorado,
Structural Fault+ Repair99, 1999, Reino Unido.
Nogueira, C.L .. Bridge Eva1uation Using
Nondestructive Testing in Bridge lnspections
as a Tool for Bridge Management System,
Structural Faults + Repair99, 1999, Reino Unido.
Smolarkiewicz. P.P.. Nogueira, CL., and Willam.
K.J., Ultrasonic Evaluation of Damage in
Heterogencous Concrete Materiais, European
Congress on Computational Methods in
Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS
200, 11-14 de setembro, 2000, Barcelona, Espanha.
Nogueira C.L.. Ultrasonic Wave Propagation

in Two-Phase Composite Materiais and
Characterization of MechanicaJ Damage in
Concrete, Tese de Doutoramento, Universidade do Colorado, 2000, CO, EUA.
8. Xi, Y., Willam, K., Frangopol, D. M., Ababneh.
A .. Nakhi, A., Kong, J .S .. e Nogueira, C.L.,
Accelerated Testing and Modeling o f Concrete
Durability Subjected to Coupled Environmental
and Mcchanical Damage, Berkcley, EUA. 2000.
9. Nogueira, C.L. and Willam, K.J., Ultrasonic
Testing o f Damage in Concrete Under UniaxiaJ
Compression, ACJ Structural Joumal, Vol. 98, o
3, maio-junho de 200 I, EUA.
10. Nogueira, C. L., Ensaios Não Destrutivos: Novas Ferramentas Para Auditoria de Obras Públicas, VI Simpósio Nacional de Auditoria em
Obras Públicas, VI SfNAOP, 2001, Florianópolis,SC.
11. Nogueira, C. L., Análise ulu·a-sônica da distribuição dos agregados no concreto através de
wavelets, XI Congresso Nacional de Ensaios
Não Destrutivos, agosto de 2002, Salvador,
BA.
Enquanto a equipe da Tecomat não apresentou
nos seus currículos nenhum trabalho acerca de ensaios não destrutivos, somente acerca desse tópico o
técnico do TCE apresenta li trabalhos publicados.
Na área de ensaios não destrutivos aplicados a pontes de concreto, é licito afirmar que a equipe do NEG
conta provavelmellle com uma das maiores autoridades no Brasil, sendo certamente muito mais qualificada que o corpo técnico da Tecomat.
Vê-se assim, claramente, que os argumentos dos
técnicos do NEG nada têm de contrafação (como escreveu o Defendente à página 447); são resultados
dos profundos conhecimentos da equipe do NEG na
área de ensaios não destrutivos. A insinuação de que
os técnicos do NEG não consideram a complexidade
da questão técnica (p. 454) é completamente descabida: a equipe do NEG entendeu as questões em sua
completude e sabe que os métOdos usados pela
Tecomat são inapropriados. A reiterada afirmação de
que a equipe do NEG se valeu de argumentos subjetivos e opiniões pessoais no relatório (e.g., pp. 454,
471) é totalmente improcedente: nada houve de pessoal ou subjetivo no laudo produzido pelo NEG. Todas as críticas feitas pelos técnicos do NEG foram
acompanhadas de referências bibliográficas de diversos autores. Ademais, a referência a trabalhos de um
dos técnicos do NEG que ajudou a elaborar o relatório

não toma as opiniões pessoais ou subjetivas. Nada
houve de subjetivos nas dezenas e dezenas de corpos de prova que o técnico do NEG moldou e rompeu
para estudar sinais de ultra-som enquanto fazia seu
doutoramento nos EUA, nada houve de pessoal nas
inspeções de pontes que o técnico do NEG fez enquanto estava nos EUA. Da mesma forma, não houve
subjetivismo ou pessoal idade quando a equipe do NEG
constatou a impropriedade dos trabalhos da Tecomal.
Um argumento levantado pelo Defendente, à página 453, tenta fazer crer que o laudo do NEG é questionável por se fundamentar parcialmente em trabalhos produzidos por um dos membros. Ora, não poderia E.instein usar a Teolia da Relatividade que ele mesmo criara? Seria defeso a Hans Kelsen fazer uso de
argumentos fundamentados em sua Teoria Pura do
Direito? Estaria Heisenberg proibido de alicerçar seus
trabalhos no Princípio da Lncertez.a de Heiscnberg?
Como se vê, os argumentos do Defendente até soam
pueris. Ver-se-á abaixo que o fato de serem menciona-

13: publicada no American Concrete Institute (ACI) Materiais Joumal, certamente o
mais autorizado periódico técnico sobre
concreto do mundo. A aceitação de um artigo para publicação neste periódico é um
prêmio de reconhecimento de qualidade ao
qual qualquer profissional que trabalhe com
concreto almeja. Observe-se que o próprio
Defendente alega que a Tecomat usou normas do American Concrete lnstitute (p. 462),
normas que o técnico do NEG ajuda a criar
através de suas publicações.
Ensaios Não Destrutivos: Novas ferramentas Para Auditoria de Obras Públicas, pp.
A-14 a A-26: nesse artigo o Defendente
poderá informar-se acerca das dificuldades
inerentes à aplicação de ensaios não destrutivos em obras como a ponte Paulo Guer-

das a1gumas publicações de um dos próprios mem-

Concrete Bridge lnspections in BMS 's, pp.

bros da equipe do NEG, longe de minarem a confiabilidade no laudo, somente servem para corroborar os resultados expostos. Até porque a qualidade desses trabalhos foi reconhecida através da sua aceitação em renomados peliódicos internacionais e foram até premiados. Note-se ainda que o próprio laudo da Tecomat tem
diversas referências a trabalhos de um dos membros da
equipe que produziu o Relatório Técnico daquela empresa (pp. 252, 254, 257); ressalte-se, entretanto, que
enquanto o relatório do NEG faz referências completas a trabalhos publicados (autores, local de publicação, ano, etc), possibilitando a consulta a tais documentos por qualquer interessado, muitas referências
usadas pela Tecomat são lacônicas, e.g. " 10HELENE,
Paulo R.L' ' (p.252)" " 15HELE.NE, Paulp R.L" (p. 254),
•<n HELENE, Paulo R.L" (p. 257) e "52 ???" (p. 303).
Com o objetivo de educar o Defendente nas complexas questões relacionadas à aplicação de ensaios
não destrutivos em pontes, o ANEXO A (Publicações
Acerca de Ensaios Não Destrutivos em Pontes) traz
uma série de artigos técnicos sobre o tema. No ANEXO A o Defendente poderá encontrar fotos de pontes
cujos problemas eram semelhantes aos da Ponte Paulo Guerra (páginas A-29, A-30 e A-31) e nem por isso
requereram intervenção imediata. Talvez a leitura daqueles artigos lhe arrefeça o ímpeto de tentar desqual.iíicar o trabalho de profissionais sérios e preocupados com o Interesse Público. O ANEXO A traz, ainda,
as seguintes publicações:
Ultrasonic Testing of Damage in Concrete
Under Uniaxial Compression, pp. A-2 a A-

A-27 a A-36, e Bridge Evaluation Using
Nondestructive Testing in Bridge
Inspections as a Tool for Bridge
Managernent Syste, pp. A-37 a A45: estes
artigos tratam da aplicação de ensaios não
destrutivos em pontes, podendo ser bastante úteis para que o Defendente melhor
entenda as limitações do método empregado pela Tecomat, merecem destaque as informações à página A-41 acerca das limitações dos métodos de ensaios não destrutivos.
Bridge Management System for lhe Ciry
and County of Denver, pp. A-46 a A-51:
este trabalho poderá orientar a Administração Pública Municipal no sentido de melhor gerenciar as pontes da cidade do Recife.
Análise ultra-sônica da distribuição dos
agregados no concreto através de
wavelets, p. A-52 a A-61: tra'Z. inovadoras
aplicações de ensaios ultra-sônicos para
caracterização dos agregados no concreto.

ra.
Apljcation ofNondestructiveEvaluation in

O último trabalho listado acima e apresentado na
63 Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos,
em Salvador, Bahia, foi escolhido- entre as centenas
de trabalhos apresentados- como o melhor trabalho
técnico da conferência. Tendo o autor, integrante da
equipe do NEG, recebido o PRÊMIO AGFA DE END
(ensaios não destrutivos). Mister informar que a
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AGFA, uma empresa alemã, produz os equipamentos
de ensajos não destrutivos da Krautkramer, certamente a melhor empresa de equipamentos de ultra-som do
mundo. Portanto, enquanto o Defendente se esforça
em tentardesqualificaro trabalho dos técnicos do TCE,
a comunidade científica de END nacional eintemacional concede prêmios a um deles.
Além de todas as qualificações supra, salienta-se
que durante a sua pós-graduação (mestrado e dou(oramento) nos EUA o técnico do NEG procedeu a diversas inspeções de pontes; não sendo, portanto,
nenhum teórico ou neófito nessa seara (fotos abaixo).

Vê-se, portanto, claramente que as conclusões da
equ ipe do NEG não foram fundamentadas em opiniões
pessoais ou subjetivas, ao contrário, são alicerçadas
nos melhores trabalhos já publicados em todo o mundo acerca da aplicação de ensaios não destrutivos*
(alguns dos quais já citados na Análise Técnica do
NEG), além de fundamentado, é claro, na vasta experiência da equipe do NEG no tocante à fiscalização de
obras. Em resumo, a equipe técnica do NEG é muito
melhor qualificada que a Tecomat para manifestar-se
acerca da aplicação de ensaios não destrutivos em
pontes.

Fígtlra 1: Inspetor de obras do TCE realiumdo inspeções em pomes em Deilvet; EUA,
d11rante o seu doutommento e mestrado (data das fotos: 30.12. :"3).
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4. ASPECTOS TÉCNICOS E ASPECTOS LEGAIS
Superadas as descabidas colocações depreciativas aos técnicos do NEG feitas pelo Defendente, farse-á nesta epígrafe uma análise dos argumentos técnicos por ele apresentados no seu documento de defesa:
1- P ágina 446: O Defendente salienta, no último
parágrafo d esta página, que o ato administrativo que
reconheceu a dispensa é ato motivado e merecedor da
proteção tutelar do Estado. Seguindo a clássica conceituação dos e lementos consti tuintes do alto administrativo (agente, objeto, forma, motivo e fi m) é im-

portante lembrar que o ato administrativo só é válido
se os motivos forem verdadeiros 1• Ademais, de acordo com a teoria dos motivos determinantes o Poder
Judiciário poderá examinar os motivos, os pressupostos de fato às provas de sua ocorrência2• Deve existir
uma perfeita correspondência entre os motivos que
justificam a realit.ação do ato e a realidade1 . Conforme
Celso Bandeira de Mello, "a análise dos pressupos-

ros de fato que embasaram a atuação administrativa é
recurso impostergávcl para a aferição do di reito e o
juiz, neste caso, mantém-se estritamente na sua função quando procede ao cotejo entre o enunciado legal e a situação concreta 4 ". O laudo dos técnicos do
TCE mostrou que o motivo alegado pela administração. i.e. a situação emergencial da ponte, não existiu.
2 - Páginas 447 a 450: A administração mostra
ao longo d essas 4 páginas que estava ciente do prob lema da p onte já há muitos meses, refere-se a um
projeto já existente cujo orçamento chegava a 12 milhões de r eais; r efere-se ainda à viabilidade de reduzir o custo da obra em mais de 50 % (p. 450). Seguindo o canhestro raciocínio do Defendente, caso exista
para uma determinada obra um projeto orçado, por
exemplo, em I00 milhões de reais, por mais inadequado que esse projeto seja, um outro projeto orçado,
e.g., em 80 milhões, mesmo que também inadequado e
superfaturado, traria redução ao custo da obra. Ocorre que a Administração Pública se deve orientar pela
economicidade nas suas contratações, os técnicos da
Prefeitura devem sempre verificar se os projetos das
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obras são adequados. se as soluções adotadas são as
melhores e se os preços contratados são compatíveis
com os preços cobrados no mercado. Destarte, não se
deve considerar que houve uma redução nos custos
da obra a ser contratada somente porque havia na
prefeitura um projeto inadequado orçado com um custo
maior. A Administração Municipal certamente dispõe
de corpo técnico competente para fazer análises críticas de projetos contratados pela Prefeitura.
3- Páginas 450 e 451: O Defendente faz uma
alusão ao posicionamento da Procuradoria do M unicípio. À página 216 do processo, muito embora o Defendente não tenha mencionado esse fato, a Procuradoria salienta que "é preciso quant.iticar os prazos"
para verificar a viabilidade do procedimento licitatório. A procuradoria sugere ainda, à página 21 8, que o a
Administração PúblicaCONSULTEOTRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO. Desnecessário dizer que a
consulta não foi realizada e o TCE somente tomou
conhecimento do problema da Ponte Paulo Guerra através de uma denúncia.
4- Página 453 a 455: O Defendente faz críticas
ao posicionamento dos técnicos do TCE, alega serem
pessoais e subjetivas as manüestações do NEG e ainda diz que a complexidade técnica da questão não foi
devidamente considerada pela equipe. Conforme mostrado no item 3 acima (3. Considerações Acerca da
Equipe Técnica da Tecomat e da Equipe do NEG), as
alegações do Defendenre são levianas, infundadas e
descabidas. É até lamentável e contraproducente a
atitude do Defendente.

5 - Páginas 455 a 462: O Defendcnte sucintamente descreve alguns pontos do relatório da Thcomat
O relatólio da Tecomat já foi analisado pela equjpe do
NEG em sua Análise Técnica, o documento de Defesa
não apresenta nessas páginas nenhum fato novo ou
argumentação nova. Há menções a uma série de normas técnicas e publicações, quase todas velhas, com
IO, 15, 20 c até mais de 30 anos.
6- Página 462: O Defendente vê uma contradição na afinnativa da equipe do NEG, p. 405, no item 8
do laudo, que traz recomendações acerca da necessidade de inspeções periódicas das pontes do Recife.
Pode-se ler : "As inspeções podem ser visuais, uma
vez que este tipo de inspeção constitui um método

simples, barato e seguro para detenninar o estado de
obras civis. Entretanto, caso seja constatada a existência de algum problema de natureza grave em alguma ponte, um exame mais minucioso deve ser realizado- até mesmo com uso de ensaios não destrutivos." Ensaios não destrutivos podem ser usados na
inspeção de pontes, desde que empregados com propriedade. Desde que se saibam as suas aplicações e
limitações. Quem quer que aplique ensaios não destrutivos precisa saber de suas limitações, cada ensaio, cada método fundamenta-se em uma teoria que
lhe é própria. No tocante ao arcabouço teórico sobre
o qual se fundamenta o desenvolvimento de uma tecnologia, há de se considerar a possibilidade da teoria
estar errada em sua inteireza e a possibilidade das hipóteses para a aplicação da teolia terem sido desrespeitadas. Acerca dn validade de uma teoria, a história
do conheci mento científico está coalhada de exemplos de teorias científicas que angariaram a adesão de
grandes cientistas e que foram tomadas como válidas
durante algum tempo para mais tarde mostrarem-se
esdrúxulas, absurdas, c até ridículas. Tome-se, por
exemplo, a possibilidade de gerar ratos a partir do trigo
por meio de geração espontânea. Segundo esta teoria,
para que ratos pudessem ser gerados, um pouco de
trigo deveria ser colocado num vasilhame com sua abertura devendo ser fechada com uma camisa suja de suor.
Após t.rês semanas, por causa do cheiro emanado do
suor, o trigo se transformaria em ratos. A teoria da geração espontânea da vida propunha que criaturas vivas
poderiam ser geradas a partir da matéria bruta. A idéia
foi defendida e aceita desde Aristóteles (384-322 "C.)
até meados do século XVII c a receita para gerar ratos
a partir do trigo fora proposta pelo famoso médico
belga Yan Hclmont ( 1577- 1644 "D.). Ao contrário do
que possa parecer nos dias atuais, dias em que receitas para obter ratos parecem absurdas até para leigos,
Yan Helmont não era um louco desajuizado, ao contrário, era um respeitado cientista à sua época que,
dentre outros fei tos. mostrou a existência de outros
gases além do ar e cunhou a própria palavra gás a
partir do grego cháos. Da mesma forma, diversas outras teorias foram propostas, testadas, aceitas e mais
tarde provou-se que estavam erradas ou incompletas.
Diversas explicações teóricas antigas para fenômenos da natureza não vingaram até os dias atuais e,
diga-se de passagem. algumas delas foram muito bem
elaboradas. Alguns exemplos: a teoria corpuscular da
luz (hoje, sabe-se que a luz tem uma natureza dual
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onda-partícula), a teoria termodinâmica do calórico
(nuido que seria responsável pelos fenômenos térmicos) e a teoria gravitacionaJ newtoniana (destronada
pela teoria geral da relatividade do alemão Albert Einstein).
Teorias são, muito embora quase nunca vistas
como tais, temporárias, efêmeras; são quase sempre
degraus para novas e mais completas teorias que hão
de vir no futuro. Uma teoria sobrevive enquanto consegue prever o que propõe prever. À medida que mais
e mais vezes um determinado experi me mo é repetido e
segue o que a teoria previra, a teoria se fortalece e
ganha mais e mais confiabilidade. No entanto, caso as
previsões da teoria falhem uma única vez ela é imediatamente posta abaixo. devendo ser substituída ou, ao
menos modificada, de forma que o experimento que
fugiu à sua previsão possa ser justificado.
Há casos também em que, apesar da validade da
teoria para explicar determinado fenômeno, a teoria é
aparentemente falha porque as hipóteses para a sua
aplicação não se verificam. Veja-se, a titulo de exemplo. uma das primeiras teorias que surgiram no âmbito
das engenharias mecânica e civil que possibilitou o
desenvolvimento racional de projetos: a teoria da elasticidade linear. De acordo com esta teoria uma tensão
aplicada a um corpo induz uma proporcional deformação e quando a tensão é retirada o corpo- dito elástico- volta à sua posição inicial. Tal teoria somente se
aplica quando se tem um material elástico e quando a
tensão aplicada é muito pequena. A aplicação de teoria da elasticidade linear para materiais inelásticos
(plásticos, viscoelásticos ou viscoplásticos) certamente levará a resultados errados, bem como levará a equivocadas conclusões a tentativa de usar a teoria da
elasticidade linear para prever o comportamento de
corpos elásticos submetidos a grandes tensões. Portanto. deve-se sempre ter em mente as restrições para
a aplicabilidade de teorias; ou seja. os critérios para
que a teoria possa ser aplicada.
O disposm nos parágrafos acima sobre teorias e
sua validade aplica-se, vale salientar, mais precisamente, às Ciências Naturais, onde se incluem os fenômenos usados nos ensaios não destrutivos (i.e. a física,
a química, a astronomia. a geologia, a biologia). No

ramo das Ciências Jurídicas o desenvolvimento de
teorias é bem menos criterioso. Aos borbotões, surgem teorias para explicar conceitos jurídicos; é comum a aceitação simultânea de duas ou mais teorias
para explicar o mesmo conceito e não é raro o desenvolvimento de teorias de conveniência para explicar
decisões políticas que se refletem nas ciências jurídicas. No direito processual civil tem-se, por exemplo, o
conceito de coisa julgada, que toma a sentença imutável dentro de um processo judicial. Para fundamentar o conceito de coisa julgada as seguintes teorias já
foram propostas~ : teoria da presunção da verdade,
teoria da ticção da verdade, teoria da força legal da
sentença, teoria da eficácia da declaração, teoria da
extinção da obrigação jurisdkionaJ, teoria da vontade
do Estado, teoria de Carnelulli e a teoria de Liebman.
No direito internacional público há, ao menos, lO teorias para explicar o fundamento do direito internacional6; teoria da auto I imitação, teoria da vontade coletiva, teoria do consentimento das nações, teoria da delegação do direito interno, teoria dos direitos fundamentais dos Estados, teoria da norma-base, teoria da
norma ''pacta sunt servanda", teorias sociológicas,
teorias modernas italianas e a teoria do Direito Natural. É freqüente, ainda, no direito, o aparecimento de
teorias ecléticas que simp1esmente misturam outras
teorias e formam um monstro quimérico7 com pedaços
de algumas das teorias pré-existentes.
Em suma, ensaios não destrutivos podem ser usados na inspeção de pontes, desde qrte empregados
com propriedade, dentro das suas limitações técnicas e teóricas.
7- Página 463: O Defendente refere-se especificamente ao uso de "pacômetro", alega não haver possibilidade de erros, e diz que a Tecomat levou em consideração os efeitos da elevada concentração de armaduras. Não há como levar em consideração os efeitos de barras adjacentes nesse tipo de medição, não
sendo possível, portanto, levar em consideração os
efeitos das elevadas concentrações de armaduras. O
uso de "pacômetros" fornece respostas satisfatórias
quando usado em peças de armaduras leve, mas em
peças com muita arn1adura (como é o caso das partes

' Amaral Santos. M.. Primeiras Unhas de Direito Processual Ci••il. 3" Vol.., 14' cd .. Ed. Saraiva. São Paulo. 1994.
• Mello. C.D. de ', Curso de Direito lmemncional Público, l' Ed .. Renovar. Rio de Janeiro. RJ. 1997.
' Na Mi tologia Gregu. a quimera era um monstro fabuloso com cabeça de leão. corpo de bode c rabo de serpente que exalava fogo
pelas ventas c matava pessoas para delas se alimentar. A quimera foi mona por Belerofontc. o herói grego que cavalgava Pégaso.
o cavalo aludo (Grimal, P.. Dictionary of Clussical Mythology, Penguin Books, Lond res. 1990).
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da ponte em questão) o ef..:ito de barras mais internas
não pode ser eliminado c é virtualmente impossível
obter resuiLados confiávcis8 • O defendente escreve
ajnda, pretensiosamente: ·'não há possibilidades de
erros". Há sempre possibilidade de erro nesse tipo de
ensaios. às vezes o fato de serem usados dois métodos simultaneamente que fornecem a mesma resposta
somente mostra que ambos estão errados. Ademais,
não haveria como corroborar todas as medidas do
pacômetro a menos que toda as armaduras estivessem expostas e não houvesse qualquer concreto de
recobrimento nil ponte.
8- Páginas 463 c 464: O Oefcndente remete-se
ao uso do potencial de corrosão e escreve: " infelizmente a equipe não compreendeu" a aplicação de ensaios, e diz que o uso do método oão foi "improfícuo"
como avaJiaram os técnicos do NEG. Remetendo-se
aos autos, ao relatório dH Tccomat, pode-se ler à página 250: "Por essa tabela poder-se-ia concluir erroneamente, neste caso, que há uma probabilidade muito
pequena de corrosão das armaduras. (... ) A ruvergência entre a realidade de armaduras expostas e a expectativa de pouca corrosão por este critério da ASTM,
pode ser explicada em pane pois não é possível medir
o potencial de corrosão de armaduras expostas nem
onde o recobrimento já está deteriorado. (. ..) Resumindo. o principal é que na região de maior interesse
a.c; armaduras têm pequeno recobrimento e estão elCpostas e também já bastante corroídas." Ora o defendente admite claramente que na região de interesse o
método não se aplica, o método somente poder-se-ia
aplicar em locais onde não há interesse em aplkú-lo.
Veja-se a definição da palavra "profícuo": útil, proveitoso, vantnjoso, proficiente (segundo o Aurélio) ou
que dá provei to, de que resulta o que se esperava,,
frutífero, proveitoso, úül, proficiente (segundo o dicionário Houaiss). Destarte, visto que o método não
pode ser aplicado na área de maior interesse, ele é útil ,
não é proveitoso, é infrutífero, em resumo: é improfícuo. O defcndente faz ainda algumas estranhas ilações, referindo-se a ensaios clínicos em seres humanos, pnreccndo sugerir que se uma pessoa tem uma
fratura na perna o médico lhe deveria examinar obra-

ço. Tais inferências não parecem ser merecedoras de
majores comentários.
9- Págin a 464: Referindo-se " "esclerometria"
o Defendeo te admjte inicialmente que a equipe tem
razão ao afirmar que esse método de ensaio refiete a
dureza superficial do concreto; posteriormente escreve que os comentários da equipe do NEG foram
equivocados. Inicialmente cabe aqui uma ressalva, o
relatório da Tecomat (p. 254) faz referência a uma tabela proposta pelo Sr. Paulo Helene - que participou,
segundo a Tecomat, da feitura do relatório sob escrutínio. Observe-se que a Tecomat, que criticou severamente a equipe do TCE por ter feito referências a trabalhos publicados por um de seus componentes (chamou as conclusões do TCE de pessoais e subjetivas),
fez também referência a trabalhos de um dos seus componentes. Há uma diferença importante porém: todas
as referências aos artigos usados pela equipe do NEG
são de trabalhos publicados, com referências completas, possibilitando aos integrantes da Tecomat
consullá-las. Por outro lado, a TecomM. em seu laudo,
mostrou que tem por hábito fazer referências incompletas. À página 254 a tabela usada pela Tecomat traz
como referência: "15 HELENE, Paulo R.L." A que publicação referir-se-ia a Tecomat? Em que ano ter-se-ia
dado essa publicação? A referência é, realmente, a uma
publicação? Não há como saber... (mais interessanteé
a referência que a Tecomat faz à lei de Suer, p. 303 do
processo, um lacônico "52????."). Visto que a tabela
usada pela Tecomat (que, segundo o próprio Defendente, estaria COIISpurcada devido ao seu caráter
pessoa f e subjetil·o por ter sido produzida por um dos
componentes da equipe da Tecomat) não pode ser
avaliada pela equipe do NEG. Uma vez que não há
referência ao periódico onde fora publicada. a equipe
se reportou a normas e trabalhos publicados.
Os resultados da aplicação do esclerômelro apenas renetem a situação do concreto na superfície das
peças. A própria norma da Associação Brasileira de
Nom1as Técnicas (ABNT- NBR 7584/1995) salienta que
o método esclerométrico apenas fornece uma boa medida da dureza relativa da superfície do concreto9 • Ademais, os métodos superficiais devem ser usados em es-

1

Manning. D.G . .. Dt:tcaing De[ects mul Deteriormion in HigJzway Strucwrcs··. NCHRP. Repnrt 118. Washinglon DC .. 1985.
EUA. p. 15.
• Associação 13rasi1cira de Normas Técnicas. NBR 7584/1993. .. Concreto endurecido- Awrliação da dureza superficial pelo
c~clerõmnro tle refltwio ··. 1\m•.m A - Campo de Aplicação: AJ - Este método fomece apenas uma hoa medida da durew
re/minr da superfTcie do cnncrcto. Rio de Janeiro de 1995.
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Lruturas relativamente novas 10• A equipe do NEG. que
pauta seu trabalho por normas e por publicações aUlorizadas, posiciona-se no sentido de que o método foi
inapropriada mente utilizado na Ponte Paulo Guerra,.

1O- Páginas 464 e 465: No tocante à "propagação d e ondas ultra-sônicas" (si c) o dcfcndenle alega
que "através de d iversos ensaios e de observação \>isua I pode-se afinnar, sem questionamentos, que as
fissuras visualizadas na superfície dos blocos são extensas e profundas". A critica da equip<! do TCE acercn do uso de ultra-som para diagnóstico dos problemas da ponte relacionou-se il incompletude dos dados fornecidos pela Tecomat (no tocamc aos equipamentos usados e a detalhes do procedimento)- e à
existência de diversos fatores que não podem ser quantificados e que innuenciam nos resultados. Salientase, novamente que a propagação de ondas de ultrasom no concreto é fenômeno deveras complexo, não
se podem Lira r conclusões diretas como as citadas no
relatório da Tecomat. Diversos fatores innuenciam na
propagação de ondas de ultra-som: o fator água/cimento. o tipo de cimento. o tipo de agregado. a granulometria do agregado, a presença de femgem . a idade
do concreto . etc. A ferragem também pode innuir na
propagação das ondas, aumencando a velocidade do
pulso de 20 a 90% 11 • Se o defendeo te agora alega que
as observações visuais evidenciam a presença de fissuras extensas e profundas. somente se pode concluir que o ensaio com uhra-som foi (a exemplo do
ensaio com o pacômetro) desnecessário.
11- Páginas 465 e 466: O Dcfendcnle tece comcntáJios acerca d o "risco de esmagamento do concreto nos apoios" e afirma que os riscos de esmagamento são uma constatação simples c inequívoca. O
Defendente afirma peremptoriamente que "as cargas
que chegam ao apoio são sempre a<; mesmas. ou seja.
se mantêm no tempo", tu! afirmação é inverfdica. Numa
ponte há cargas móveis. como os carros. pessoas e
caminhões que trafegam sobre ela: as cargas não se
mantêm no tempo. variam. Novamente. a equipe do
NEG posiciona-se no sentido de que há visível corrosão das armaduras nos apoios (pp. 412 e 4 13. Fotos 5
a 8). Entretanto. se há algum risco de esmagamento do

concreto dos apoios. este risco não foi quantificado
pela Tecomal. Salienta-se novamente que os apoios
elastoméricos (locais onde há maior concentrnção de
carga) estão funcionando a contento e que não há
evidências de esmagamento.
J2- Página 466: O Defendente refere-se à Lei de
Sittcr, alega que a equipe do NEG distorceu e equivocou-se no entendimento daqueJa lei; faz uma descabida recomendação para que a equipe do NEG consulte
um artigo técnico e dá um entendimento à lei de Sitter
que ni de encon tro ao projeto de revisão da norma
NBR 61 18 (projeto de estruturas de concreto). À guisa de propedêutica é mister salientar que o Relatório
Técnico da Tecomat, que tratou da lei de Sitter às páginas 303 a 304 do processo, foi omisso em trazer qualquer referência bibliográfica sobre aquela lei. Uma
consulta aos autos, à página 303, revelará a canhestra
e inútil referência fe ita pela Tecomat. escreveu-se ali;
·'52 ????". Apesar disso, a equipe do NEG analisou a
inadequada alegação da Tecomar (fundamentada na
lei de Sitter) de que a intervenção na ponte deveria
ser imediata, à luz da NBR 6118:2000 (projeto de
revi~>iio da norma sobre projeto de estruturas de
concreto). A equipe uo NEG chegou mesmo a reproduzir uma figura da lei de S itter no seu laudo e
fez, também. diversas referências à NBR 6 11 8 (pp.
393 c 394). A f\TBR 6118. que diferentemente do relatório da Tccomat- não se omite em fazer referências bibliográficas de forma apropriada, remete-se ao
trabalho de Sitter (NBR 6118:200. p. 189 e 233). Este
tra ba lho de Siuer era, portanto, desde a e labo ração do laudo do NEG. de pleno conhecimento dos
técnicos do TCE. O conhecimento do trabalho de Siuer
pelos técnicos do NEG pode ser facilmente inferido da
leitura dos autos (pp. 393 c 394). É, portanto, completamente descabida c até ofensiva a sugestão dada
pelo Defcndente que. num arroubo de petulância, escreve: "Recomenda-se que a equipe consulte o tex to
original." Data vêniu, o Defendente, que se refere na
páginn 445 dos autos aos apoios de neoprcne como
apoios elastométrkos 12 (sic). não está certamente
numa posição de recomendar leituras técnicas aos
engenheiros do NEG.
O ~1rgumento levamndo pelo Defcndente, de que a

0

Mmor. J.. Wh1te. K.R .. uml Busch, R.S .. "Condilion Survcys of Concrcic Bridge Componems - Uscr's Manual". NCIIRP. Rcport
312. Washington DC. 1988.

11

l\lanning. D.G ... Octccung Ocfccts and Dctcrioruuon in Righway". r-:CIIRP. Report li S.
A palavra clastométrico não existe no vernáculo pátrio. Os apoios de ncoprenc. são comumcn1e conhecidos como elasiiJmé·
ricos.

'

'

1

264

lei de Sitter não pode ser relacionada ao período de
vida útil da obra. é completamente descabido. Como
mostrado no laudo da Tecomat (p. 303), na Anãlise
Técnica do NEG (p. 393) e na própria norma brasileira
NBR 6118:2000 (p. 189), h:\ referências a períodos de
manutenção preventiva e a períodos de manutenção
corretiva (note-se, Lambém, que o grálico mostrado
no laudo da Tecomat está errado pois mostra dois
períodos de manutenção preventiva, p. 303). pode-se
inferir claramente que esses períodos de tempo estão
relacionados à durabilidade da obra c portanto ao seu
tempo de vida útil. Ademais. a NBR 6118-2000 explkita, às páginas 189 e 190 a relação entre a lei de Sirtere
a vida útil da obra:

"c) fase de manutenção preventiva: as
operações isoladas de manwençào... necessárias a assegurar as boas condições
da estrutura durante o perfodo de vida
útil da obra...

d) fase de mamaençiio corretiva: corresponde aos trabalhos de diagnóstico. reparo, reforço e proteção das estruturas que
já perderam sua vida úti I de projeto... ··
Os argumentos do Defendentc surpreendem por
absurdos que são.
Tecomat apresenta argumentos baseados na lei
de Siller para justificar a emergência da intervenção
na ponte; nns suas conclusões finais. às páginas 303
e 304. escreve que os problemas encontrados requerem intervenção imediata para aumentar a vida útil da
obra e assevera: Portanto, não só do ponto de vista
técnico é conveniente e necessário agir imcdjatamente, mas também do ponto de vista econômico, é recomendável a intervenção corretiva imediata sobre a
estrutura. Ora, o manutenção preventiva sempre é recomendável, mas o imediatismo na adoção dessas
medidas corretivas raramente se justifica. Causou espécie a omissão da Tecomat no tocante à magnitude
dos intervalos de tempo a que Siuer se refere em sua
lei. O projeto de revisão da NBR 6118:2000, entrelallto, não é omisso. fazendo claras referências aos intervalos de tempo da lei de Sitter: para pontes e outras
obras de caráter permanente. podem ser adotados
períodos de 50, 75 ou aré mais de I 00 anos. A Tecomat
quer justificar o caráter imediato da intervenção na
po11 te ntravés da lei de Sitter que se aplica a intervalos
de tempo de 50, 75 ou até mais de I00 anos. Não há

também, como justificar a d ispensa de licitação com
base na lei de Sitter.

13- Páginas 466 e 467: O Defendente faz uma
estranha comparação entre os apoios da ponte e os
elos de uma corrente ("é fácil perceber que se pode
fazer uma associação direta desses apoios da Ponte
com os elos de uma corrente, ou seja, basta um a poio
falhar para toda a P onte ficar interditada"). Urge salientar que estruturas de engenharia c ivi I não são projetadas como correntes. Numa corrente, a falha de um
elo pode levar ao rompimento. Em estruturas de engenharia civil há redundâncias no caminho das cargas.
i.e. as estruturas são projetas de forma a tolerar o rompimento de alguns de seus elementos. A comparação
da estrutura da Ponte Paulo Guerra com uma corrente
formada por elos é completamente inapropriada.

14-Página 467: O Defendente insiste em que há
riscos efetivos e atuais no caso da Ponte Paulo Guerra e completa: " nenhum profissional da área pode se
furtar de declarar e de recomendar intervenção imediata, no pleno exercício da ética profissional e responsabilidade social". Inicialmente vale salientar que
a equipe do NEG, em seu laudo referente à análise da
dispensa. não fez quaisquer críticas pessoais aos engenheiros da Tecomat ou aos funcionários da Prefeitura envolvidos direta ou indiretamente com a dispensa indevida. Apesar disso, a declaração do Defcndente leva ao entendimento de que os técnicos do TCE,
por se terem oposto à alegação do caráter emergencial, estariam agindo sem ética profissional e sem responsabilidade social. A tltulo de introdução convém
lembrar que a equipe do NEG foi instada a analisar o
problema em cumprimento de seus deveres constitucionais (Constituição Federal, artigos 71 e seguintes).
Assim, não grassou q ualquer interesse espúrio nas
análises feitas pelo NEG: não houve qualquer ofensa
à ética profissional do engenheiro nem irresponsabilidade social por parte da equipe do NEG. Cena mente,
se houve desrespeito a preceitos éticos profissionais,
ou qualquer irresponsabilidade social, não foi por pane
dos técnicos do NEG.
Ética profissional: O Código de Ética Profissional
do Engenheiro foi adotado através da Resolução 205,
de 30 de setembro de 197 L, do CONFEA. Suas normas
prescrevem deveres e vedações aos engenheiros no
exercfcio de sua profissão (Código de Ética. Resolução205n l ):
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Art. 1° Jnteressar-se pelo bem público;
An. 2° c) não aceitar tarefas que se prestem
à ma !feia ou dolo;
An. 6° Atuar dentro da melhor técnica e do
mais elevado espírito público:
Re~ponsabilidade social: Cenamente não age com
responsabilidade social quem dispensa licitações sem
que haja emergência, nem quem insiste em contratar
uma empresa cuja proposta tem, incontestavelmente.
preços superfaturados. No tocante à dispensa da licitação. vale salientar que, segundo entendimento do
TJSP, ·'Comete o delito de prevaricação o chefe do
executivo municipa l que ordena a construção de obra
pública sem a pr~via t.:oncon·ência, favorecendo, aberLamente, lim1a na qual tem intcressc 13." Não se pode
dizer que quem prcvurica '·'aja com responsabi lidade
social. É, assim. imporwnte que se proceda à apuração dos envolvidos no ilícito processo de dispensa
aqui analisado. Ademais, a Tecomat. que foi contratada pela Emlurb para avaliar as condições da ponle,
tem como diretor técnico um funcionário da própria
Emlurb. Tal fato, que pode ser faci lmente verificado a
partir de um exame dos autos (pp. 509 c 51 0). não está
de acordo com a lei de licitações e contratos 1s (Lei
8.666/93 ). A Tecomat não poderia sequer ter sido contratada pela Emlurh- pois um de seus membros é simuhaneamente diretor técnico da Tecomat e engenheiroda Emlurh. Não age com responsabilidade social
quem afronta a lei.

15 - Páginas 467 u 469: O Defendente mostra
tabelas do CEB c insiste argumetando que a interven-

ção na ponte deve ser imediata. Tais tabelas e argumentos em nada contribuem para a caracterização do
problema. não têm- cais tabelas- o condão de alterar
a realidade fática que é a inexistência da situação emergencial.
16- Página 469: O Defendente aJcga existir uma
incoerência entre as conclusões da equipe e as soas
recomendações. Às páginas 42 1 a 425 a equipe do
NEG faz recomendações para que a Admirústração
Municipal proceda a inspeções periódicas das pontes do Recife. Apresenta, inclusive, uma tabela para
avaliar o estado das pontes rccifenses (p. 423). Confronrando a tabela com as conclusões da equipe o
defendente vislumbrou uma contrad ição. na verdade
o Defendentc deteve-se em uma afirmação isolada tirando-a do contexto e distorcendo seu entendimento.
A equipe do NEG escreveu (p. 403): "A ponte Paulo
Guerra não apresenta problemas estruturais que justifiquem a dispensa de licitação. Quase toda a estrutura
apresenta-se em perfeitas condições. a exceção ocorre
nas regiões acima dos apoios elastoméricos assentados nos blocos próximos às margens, que apresentam
sinais de deterioração. A deterioração da ponte é processo lento c não requer medidas que ensejem a dispensa. É fácil inferir que, para efeito de dispensa de licitação, quase toda a ponte se encontra em perfeiras condições. Mesmo a exisrência de partes deterioradas não
dá ensejo à dispensa". O pclfeiras condições aqui
referido diz respeito à possibilidade de dispensar a licitação. A equipe do NEG não teve por objeLivo, quando
escreveu as suas conclusões, classificar a ponte na

" Mirahetc, J.F.. "Cótligo Penal lnlerprctado". Arlll.f. SP. 1999. p. 1731.
" Có digo Pe n a l, decreto-lei N" 2.1!48. de 7 de dezemb ro de 1940. Prevarícaçtio Art. 3 19 - Retardar ou deixar de pra ticar.
indevidamente. ato de ofício, ou pra ticií-lo conlríl disposição expresso de lei, pur;l sntisfnzer interesse ou senti mento pessoal:
Pena - dctcnçilo. de 3 (trCs) meses a l (um) ano. c multa.
' j A Lei !1.666/93. de 21 de junho ue 1993. assevera, em ~eu artigo 9: An. 9° Niio podern Jlfl r lici pur, d ireta ou indiretamen te,
da lic, ração ou dn execução de obra ou ser viço e do fornecimento de bens 11 e les ncces~:\rios:
I - o auttlr do projeto. bflsico ou execu tivo. pessoa fisicll ou jurídica;
11 - empresa, lsoladumcn tc ou em consórcio, responsável pela elabornção do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja d1ri~cntc, ncionislll ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) dt~ capi tal com direito n voto ou controlador.
responsável técnico ou subcontrurado;
111 - ~crvidor ou dirigente de órgão ou entidade contralante ou responsável pela licitnçiio.
§ I" E permitida n panicipuçilo do autor do projeto ou da empresa a que se r'dcre o inciso ll r.lc&~c anigo. na licimção de obra ou
scrv1ç0. ou na exccuçüo. como consultor ou técnico. nas funções de fiscalização. supcrvis:ío ou gerenciamento. excluslvamcnre
:1 serviço da Administração interessada.
§ 2" O dispo~to neste nnigo não impede a licnação ou contr:ltaçilo de obra ou serviço que mclua a elaboração de proJelo executivo
como encargo do contratado ou po:lo preço previamente fixado pela Administração.
§ 3• Considera-se puruc itlnção indi reta, para fins do dispo~to neste artigo. a cxistênci:t de qun lc1uer , [n r ulo d e na tureza
técnica. comercial, econúmicu. fi.nanccira ou trabalhista entre o :1utor do projeto. pessoa ffsica ou jurfdica. e 0 licitante ou
rcspons:lvel pelos sen IÇO!~. fomcc1mcntos e obras. incluindo-se os fornecimentos de bens c serviços a estes necessários.
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tabela proposta à página 423. O Defendente distorceu
o entendimento natural da assertiva da equipe do NEG.
17- Páginas 470 e 471: O Defendente a lega não
ser possível q u e a equipe d o NEG tenha concluído
" tão categoricamente" sobre o estado da ponte; escr eve que há evidência da deterioração dos blocos e
das reações álcali-agregados c chama as conclusões
do NEG precipitadas, inconsistentes, subjetivas e pessoais . A equipe do NEG afirmou categoricamente que
o estado da ponte à data da visita não ensejava dispensa de licitação. E realmente não há como concluir
que a equipe do NEG estava errada. Observe-se que a
visita do NEG ocorreu aos 22 dias de janeiro de 2003 e
que a ponte, apesar de o início ilegal dos trabalhos da
Concrepoxi ter certamente vulnerabilizado a estrutura, não apresentou nesse ínterim qualquer problema
que suscite a dispensa. Poucos dias após a visita do
NEG à ponte uma obra na Av. Herculano Bandeira levou a um gigantesco e constante engarrafamento sobre
a ponte Paulo Guerra, ainda assim. como toda essa sobrecarga. a ponte não apresentou nenhum problema. A
equipe do NEG se manifestou categoricamente: "a situação da ponte não suscitava a dispensa", e estava correta em seu diagnóstico. Há, realmente, evidência de
deterioração na ponte- deterioração é processo lento e
que ocorre em qualquer estrutura- mas não há como
justificar a dispensa. As conclusões dos engenheiros
do TCE não foram precipitadas. inconsistentes, subjetivas e pessoais; ao contrário, foram precedidas de
muitos estudos. são conclusões consistentes e abalizadas (citando, inclusive, as referências usadas). São,
também, conclusões objetiva e imparciais.
18 - Página 471: O Defendente faz a lgumas observações acerca d e fatores d e segurança e escreve
10
é a bsolutamente inexplicá vcl que a equipe proponha
que se esp ere o aparecimento d e fissuras para julgar
a iminência de colapso d a p onte". A equipe do NEG
está plenamente ciente dos fatores de segurança aplicáveis às estruturas no Brasil, despiciendos são, portanto. os comentários do Defendente acerca daqueles
fatores. No que tange aos comentários que o Defendente julga absolutamente inexplicáveis (comentários
da equipe do NEG às páginas 398 e 399), houve uma
"absurda distorção do que foi escrito pela equipe do
NEG. Nunca houve qualquer proposta da equipe no
NEG no sentido de que era necessário esperar a iminência da ruptura nos apoios da ponte para que a

dispensa fosse possível". A foto mostrada no Laudo
do NEG. à página 399, foi ali inserida para mostrar o
estado de uma peça de concreto submetida a 95% de
sua carga de ruptura. evidenciando que os apoios da
ponte não estão próximos à ruptu ra. O Defendente
distorceu, de forma absurda, o entendimento do NEG.
19-Páginas 471 a 473: O Defendente discorre
acerca de a cidentes em pontes no Bras il e n o exterior, e escreve ''não cabe aos ór gãos públicos esperar
o acidente e os prejuízos para então tomar decisões''.
É verdade que a Administração Municipal se deve
esforçar para evitar problemas e acidentes na estrutura viária da cidade, com esse intuito- de evitar acidentes e problemas- a equipe do NEG preparou diretrizes para que a Prefeitura fizesse inspeções periódicas nas pontes do Recife (pp. 420 a 425). A Ad ministração deve tomar sempre medidas preventivas para
evitar acidentes e prejuízos ao Erário e à população. O
problema da Ponte Paulo Guerra era do conhecimento
da atual Administração Municipal desde, pelo menos,
o início de 2002. Houve mais que tempo hábil para que
fosse preparada uma licitação pública, a desidiosa
gestão municipal não a fez; posteriormente açodouse em entregar a obra à Concrepoxi sem licitação e
com preços superfaturados. É óbvio que a Administração não deve esperar acidentes para tomar decisões, entretanto não pode ela- por causa de sua desídia-dispensar uma licitação, favorecer uma empresa. e contratar uma obra superfaturada. A Administração Pública, num Estado de Direito como o Brasil, não
pode desdenhar da lei e gerir os bens públicos a seu
talante, ao arrepio da legislação pátria. Uma obra contratada sem licitação traz prejufzos a toda comunidade: cada real gasto com os preços superfaturados
poderia ser usado para alimentar uma criança pobre,
tapar buracos pelas ruas da cidade, fazer obras assistenciais, etc.
20 - P áginas 474 e 475: O Defendente novamente apresenta argumentos técnicos tentando justificara dispensa. A situação emergencial não se caracterizou, os argumentos apresentados nessas duas páginas são inócuos e já foram abordados nos itens anteriores.
21 -Página 475: Ao iniciar seus comentários
acerca dos aspectos legais, o Defenden te alega que a
divergência entre o laudo do NEG e o laudo da Thcomat
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deve ser atribuída à falta de meios dos técnicos do

NEG. Tal alegação é descabida, os técnicos do NEG,
em sna análise, detiveram-se na análise do relatório da
Tecomal e realizaram uma inspeção in loco, de barco,
na Ponte Paulo Guerra. Quanto aos meios usados pela
Tecomat, a .t,rrande maioria deles mostrou-se inadequado - confonne relatado supra. Mesmo que os ensaios usados peta Tecomat tivessem sido apropriadamente empregados, eles não fornecem informações
acerca da dinâmica dos processos de deterioração.
Não há. ponanto, como precisar quão imediata deve
ser a intervenção na ponte através daqueles ensaios.
Note-se. portanto, que há um "duplo grau de inadequação" dos ensaios usados pela Tecomat: (L) os ensaios foram inadequadamente empregados: (2) mesmo que os ensaios tivessem sido adequadamente
empregados eles não forneceriam informações acerca
da dinâmica dos processos de deterioraÇão, ou seja,
da iminência de problemas. Com o uso daqueles ensaios não é possível responder a questionamentos
do tipo: Quanto dias mais a estrutura manter-se-á
em pé? Qual a velocidade de crescimen to das rachad uras? Os ensaios da Tecomar são, portanto,
duplamente inadequados . Destarte, não há de se
cogitar falta de meios da equipe do NEG. Os meios
usados pelo NEG (inspeção visual e máquina fotográfica) são adequados para inspeções em pontes.
Em inspeções de estruturas não se deve descurar a
importância das inspeções visuais: "80% dos defeitos podem ser encontrados por meio de inspeções visuais 16 ." Ensaios não destrutivos devem ser
um suplemento às inspeções visuais 17 • À equipe do
NEG não faltaram meios para o estudo do problema, a
equipe da Tecomat é que usou meios questionáveis,
aliás, duplamente questionáveis.
Mesmo que a equipe do NEG sequer tivesse visitado a ponte, somente pela leitura do relatório da
Tecomat. diversas incongruências ficariam nítidas. O
uso da lei de Siucr para justificar a dispensa- a lei de
Sitter foi a única ferramen ta usada pela Tecomat que
alude ao fator tempo. favor importantíssimo para caracterização de emergências-compromete todo o laudo. Nesse aspecto, a exemplo das chamadas "sentenças suicidas•· mencionadas pela doutrina italiana -

onde a parte dispositiva não é logicamente decorrentes do relatório e da motivação- o laudo da Tecomat
é suicida e não tem argumentos consistentes para justificar a dispensa.
22- Página 475 a 476: O Defendente traz alguns
excertos do relatório do NEG (retirados das páginas
400 a 402 do processo}, curiosamente o D efendente
omite a parte mais importante dessas páginas, qual
seja: os pressupostos para aplicação da dispensa de
licitação adotados por doutrinadores pátrios e peJo
TCU. Doutrinadores pátrios não se furtam a fornecer

elementos para a caracterização legal da dispensa de
licitação. O artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, dispõe:
Art. 24-Édispensável a licitação: IV - nos
casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuí.zo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou
calamidade e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados àa
ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivo-s contratos.

A dispensa da licitação é uma exceção, e deve ser
corretamente caracterizada. A doutrina pátria esclarece, exemplificando, esses casos emergenciais 18 : o rompimento do conduto de água que abastece a cidade, a
queda de uma ponte essencial para o transporte coletivo, etc. É gritante a diferença entre o exemplo usado
por Meirelles e o caso alegado pela prefeitura: o eminente administrativista diz que a queda de uma ponte
justificaria a emergência, diferentemente, o Defendeote lança mão de argumentos como o aumento do custo de intervenção (página 303) para não licitar. Certamente não se deve esperar por tal acontecimento, mas

•• Bray. D.E. and Sranley, R.K .. Nondestrucril'C Evaluarion: A Toa/ in Dcsign, Manufacturing, mui Sen-ice. reviscd eclirion, CRC
Press. 1997, p. 4 .
17
Hanle. R.A .. Amrhein. WJ .. Wihon m. K.S .. :md Baughman. O.R., Bridge /nspecror's 1'raining Marrual 90, Federal Highway
AdminiSiralion. U.S. Depanmcnl of Transportation. July 1991. p. 15.1
11
Meirelles, H.L. Uciraçiio t! Conrraro Adminis1rarivo, ll. cd., São Paulo. Malhciros Editores. 1996. p. 90.
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a ponte não apresentava risco de ruptura, muito menos iminência de problema que dê azo à dispensa por
emergência. Ademais, a Administração atual já conhece o problema da ponte desde. pelo menos, o início de
2002 (e.g. páginas 20 t. 222, 366 do processo), o projeto básico para a recuperação é de maio de 2002 (p.
201).
Jessé Torres Pereira Júnior 19, em alusão a um exProcurador-Chefe junto ao TCE do Município do Rio
de Janeiro, esclarece critérios para afastar a aplicação
descriteriosa do permissivo da emergência. Assim, a
emergência deve ser (i) reconhecida e declarada em
cada caso e (i i) imprevisível, dentro de um quadro de
mediana percepção do administrador. A imprevisibilidade da situação emergencial no caso da ponte Paulo
Guerra é de afastar-se de logo: a Administração atual
tem, inclusive, o projeto de recuperação desde maio
de 2002. E sabia do problema desde o início de sua
gestão. Houve prazo mais do que suficiente para licitar a obra. Caracterizadas estão a desídia e a inércia da
Administração que quer se valer, agora, de uma situação de emergência inexistente.
Ainda reportando-se ao ex-procurador, Jessé Torres exemplifica: "Se, em virtude de um abalo sísmico
ocorrido em uma cidade, ou de um desastre ferroviário
de grandes proporções, vem a faltar material cirúrgico
no hospital público, não há dúvida de que poderá a
administração recorrer à dispensa de licitação para
adquirir o material faltante. Mas, se o mesmo hospital
tem necessidade de recuperação dos pisos da sala de
cintrgia por desgaste de corrente do uso, certamente
será i legal o ato de dispensa de licitação para aquela
obra com idêntico fundamento legal". Não há, à luz do
direito pátrio. como justificar a emergência da intervenção na ponte Paulo Guerra, pois se sabe que a
deterioração é processo comum em estruturas de concreto expostas a ambientes agressivos e às intempéries.
O mesmo Jessé Tones cita ai.nda uma esclarecedora decisão do Tribunal de Contas da União: "São pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV: (i) que a situação adversa,
dada como de emergência ou de calamidade pública,
não se tenha originado, t<;>taJ ou parcialmente, da falta
de planejamento, da desídia administrativa ou da má
19

l>l

gestão de recursos disponíveis, ou seja, que ela não
possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou
dolo do agente público que tinha o dever de agir para
prevenir a ocorrência de tal situação; (ii) que exista
uma urgência concreta e efetiva do atendimento da
situação decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar (sic) riscos de danos a bens ou
à saúde ou à vida das pessoas; (iii) que o risco, além
de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e especialmente gravoso". No concernente à
ponte Paulo Guerra, nenhum dos pressupostos se afigura. (i) A situação adversa - caso existisse - seria
decorrente de desídia da administração, pois houve
tempo hábil para que a atual gestão licitasse a obra, há
muitos meses sabe-se da necessidade de reparos na
ponte. (i i) A urgência concreta e efetiva inexistia à época da dispensa, a ponte se apresentava sólida e não
havia riscos de ruína. Mesmo os engarrafamentos criados pelas obras na Av. Herculano Bandeira, algumas
semanas após a inspeção pelos técnicos do TCE, trouxeram qualquer abalo à ponte. (i ii) Resta cabal e plenamente mostrado que, à época da dispensa, não havia
qualquer iminência de problemas estruturas sérios na
ponte.
Citando mn outro decisum do Tribunal de Contas,
decisão rl0 397/96- TCU DOU de 23 de julho de 1996,
p. 13.661, referida por Geraldo Mendes 20: a alegação
de emergência é descabida quando a Administração
não adota. no prazo hábil, as medidas necessárias para
reaJjzar a regular licitação. Claramente, a gestão atual,
que sabia do problema da ponte Paulo Guerra, desde
os primeiros meses de 2002 foi omissa em adotar medidas necessárias para licitar regularmente os serviços
de recuperação da ponte.
23- Página 476: O Defendente afirma que a argumentação dos técnicos do TCEestá ''completamente
superada'' no tocante à existência de riscos de segurança na pon te. Tal entendimento é absurdo, não há
um só argumento levantado pela equipe do NEG que
tenha sido derrubado, total ou parcialmente, pelos
novos argumentos apresentados. Ademais, salientado que a ponte continua sem apresentar quaisquer
problemas, mesmo tendo sido submetida a um gigantesco e constante engarrafamento poucos dias após a

Pereira Júnior, J.T., Comentários à lei das licitações e contrMos da administração Pública. 4' ed.. Rio de Janeiro. Renovar, 1997.
p. !72.
Mendes. R.G .. Lei de /lei/ações e comraros anoradas. 3' edl., Cu.ritiba, ZNT editora, 1998, p. 67.
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vista dos técnicos do NEG, as conclusões do NEG
somente foram corroboradas pelos fatos . Não houve
situação emergencial que justificasse a dispensa.
24- Páginas 476 a 478: O Oefendente faz referências à Constituição Federal e à Lei 8.666/93, dando um absurdamente elástico entendimento à aplicabilidade da dispensa de licitação. O Defendente refere-se a risco de segurança de pessoas, obras, etc.,
como justificativa para dispensar a licitação. Pelo que
se depreende do que o Defendente escreveu, todas
as pontes da cidade do Recife, pelo fato de se estarem
deteriorando com o tempo e uso. deveriam ser recuperadas em caráter emergencial; visto que no futu ro elas
nprescntaram, naturalmente, riscos de segurança. Tal
entendimento, muito embora pareça ter sido amplamente adotado pela Prefeitura (veja-se, por exemplo,
as diversas dispensas de Licitação feitas pela prefeitura referida à página 440 do processo: "serviços emergenciais de limpeza urbana", "serviços emergenciais
de coleta de resíduos", "serviços emergenciais ... de
varrição e capinação"), não está em sintonia com o
entendimento de doutrinadores pátrios nem em sintonia com o entendimento do TCU. Como visto acima, o
TCU somente admite a dispensa preconizada no art.
24. lV, quando: (i) a situação adversa, dada como de
emergência ou de calamidade pública, não se tenha
originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da me gestão de
recursos disponíveis; (ii) existia uma urgência concreta c efetiva do atendimento da situação decorrente do
estado emergencial ou calamitoso, visando a afastar
riscos de danos a bens ou à saúde ou à vida das pessoas: (iii) o risco, além de concreto e efetivamente
provável. se mostre iminente e especialmente gravoso. Vê-se, assim, que o entendimento da Administração Municipal, quanto às dispensas de licitação, está
equivocado c segue produzindo danos ao Erário e
afrontando a lei de Iicitação e contratos.
25- Páginas 478 a 481: O Ocfendente tenta culpar as gestões antecedentes, que "ao longo de 24

anos" não faeram manutenção na ponte, alega ainda
que somente com a entrega do relatório da Tecomat a
presente gestão tomou conhecimento dos problemas
da ponte. É completamente absurda a tentativa de culpar a~ gestões passadas pela dispensa ilegal que agestão atual perpetrou. A determinação do momento da prática delitiva - tempus delicit- pode seguir 3 orientações principais21 : 1 -teoria da atividade ou da ação; 2teoria do resultado ou do evento; 3 - teoria mista ou
unitária. O Código Penal brasileiro adotou a te.oria da
ação ou da atividade 21• A dispensa ilegal de licitação é
o tema que se discute na denúncia, na defesa e nesse
laudo; não se pode culpar gestões passadas pela desídia e posterior infração à lei da gestão atual.
A alegação de que a atual gestão tornou conhecimento dos problemas da ponte após a entrega do laudo da Tecomat não está de acordo com diversas informações nos autos. À página 4, há, em documento produzido pelo Sr. Salazar- Secretário de Serviços Públicos à época, referência clara a um projeto que existia
na prefeitura desde o início da presente gestão. Sendo o problema da ponte Paulo Guerra, portanto, do
conhecimento da presente Administração Municipal
desde o início da atual gestão. Além disso, o relatório
técnico da Tecomat é datado do infcio de março de
2002 (p. 222), o termo de dispensa de licitação (p. 376)
é datado de 18 de novembro de 2002. Houve, claramente, tempo mais que hábil para que fosse aberto um
processo licitatório.
O Oefendente alude a doutrinadores nacionais
(Antônio Carlos Cintra do Amaral e Marçal Justen Filho), citando-os. Ao final da página 480 o Defendente
transcreve: "A desídia administrativa não poderá redundar na concretização de danos irreparáveis ao interesse público, mas se resolverá por outras vias." O
trecho transcrito, longe de poder atingir gestões passadas que nunca se envolveram com a dispensa da
licitação da ponte Paulo Guerra. é muito oportuna e
aplica-se plenamente aos gestores atuais. Certamente
as outras vias supra-referidas incluem as vias penais:
pois houve ofensa às disposições legais, ensejando a
aplicação do artigo 89 da lei 8.666/93v. Também mere-

: o Prado, L.R., "Curso de Direito Ptmal Bra.filciro", Vol. 1.. 3'. Ed .. RT, 2002. p. 164.
t1 Cód igo Pe nal , decreto-lei N" 2.848. de 7 de dezembro de 1940. Tempo do crime
Art . 4" - Cons idera-se pra1icndo o crime no momento da açào ou omiss~o. ainda que omro seja o momento do resultado.
(Retlaçtio dada pela Lei 11" 7.209, de 1/.7.198-1)
ll Lei 8.666/93. Seção lll Dos Crimes c das Penas:
Art. 89. Dispensar ou inexiglr lieitnç11o rora das hipóteses previstas em lei. ou deixar de observar as rormolidadcs pertinentes à
di s~nsa ou à inexigibilidade: Pena - detenção de 3 (trés) a 5 (cinco) anos. c multa.
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ce destaque. por se afigurar aplicável à administração
atual, outro trecho transcrito à página 480: "A questão apresenta relevância especialmente no tocante à
comumente denominada emergência fabricada, em que
a Administração deixa de tomar tempestivamente as
providências necessárias à realização da licitação previsível''.
26- Páginas 481 e 482: O Defendente faz algumas alusões aos "renomados experts" da Tecomat
que acostaram currículos aos autos, discorre sobre o
fluxo de veículos sobre a ponte para tentar fazer valer
seus argumentos e diz ser induvidosa a emergência
dos serviços (que são do conhecimento da prefeitura
desde, pelo menos, março de 2002). Como mostrado
anteriormente (item 3: Considerações Acerca da Equipe Técnicu da Tecomat e da Equipe do NEG), os cun·ículos da equipe de Tecomnt, no que tange à publicação de trabalhos relacionados a ensaios não destrutivos a pontes, não são tão ricos (mesmo tornando-os
todos juntos) quanto o currículo de um dos membros
da equipe do TCE. Mas a apresentação daqueles currículos tem relevância, no sentido de que caracterizam
a ilicitude da própria contratação da Tecomat: pois há
um funcionário da Emlurb (contratante) que é diretor
técnico da Tecomat (pp. 510). Tal fato transgride disposição da lei 8.666/93:
Lei 8.666/93, artigo 9:
Art. 9" Não poderá participar, direta ou
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básíco ou, executivo, pessoa j(sicá ou jurfdica;
ll - empresa, isoladamente ou em_consórcio, responsável pela elaboraçao do
projeto básico ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto 011 controlador, responsável técnico ou subcontratado;
/TI - servidor 011 dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável
pela licitação.

§ 1" É pennitida a participação do autor
do projeto ou da empresa a que se refere
o inciso 11 deste a rtigo, na licitação de
obra ou sen•iço, ou na execução, como
consultor ou técnico, nas funções de fiscalhação, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração imeressada.
§ 2° O disposto neste artigo não impede
a licitação 011 contratação de obra ou
serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado
pela Administração.

§ 3" Considera-se participação indireta, parafins do disposto neste artigo, a
existência de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoaflsica oujurldica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes
necessários.

No tocante ao nuxo de carros e à caracterização da
emergência, conforme já rei :nado acima, esta última
(emergência) não restou caracterizada. E o fluxo de
carros não se presta para caracterizar a emergência.
27- Página 482: O Defendente discorre acerca
dos preços da Conerepoxi, alega que não há superfaturamento de preços. Às páginas 427 a 433 do processo, a equipe do NEG fez uma análise sucinta dos preços da empresa contratada, saliente-se que, conforme
explicitado à página 433, o projeto básico é deficitário
e seu detalhamento é insuficiente. Ainda assim, foi
possível constatar o supcrfaturamento de diversos itens
contratados (pp. 429 a 432). O entendimento alegado
pelo Defendente, de que o NEG fixa em 10% a margem
de aceitabi Iidade de preços, não se pode aplicar em processos com dispensa indevida. Havendo uma licitação
hígida, à qual diversos concorrentes acudam e proponham seus preços, tal tolerância poder-se-ia aplicar
desde que não houvesse os absurdamente superfaturados itens referidos às páginas 429 a 432. Ademais,
as questões concernentes aos preços não são tão relevantes, à vista da ilegalidade da contratação.
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28- Página 483: O Defendente faz algumas referências aos princípios como o da legalidade, alegando que eles foram respeitados no caso da ponte Paulo
Guerra. O princípio da legalidade, ensina Celso Bandeira de Mello, é o da completa submissão da Administração às leis 24" . O entendimento do NEG é que a
contratação da Concrepoxí foi ilegal , e que a contratação da própria Tecomat foi, também, ilegaJ. A Concrepoxi não poderia ter sido contratada pois não houve
emergência que justificasse a dispensa da licitação
(houve, pois, ofensa às disposições da lei 8.666/93
suscitando a aplicação de pcnas 25 ). A Tecomat não
poderia ter sido contratada pois há um funcionário da
Emlurb (contratante) que é diretor técnico da Tecomat
(autos, pp. 509 e 51 Oe lei de I icitações e contratos26).
Não parece que a Administração se submeteu às leis
pertinentes.

29- Páginas 484 a 499: Todos os pontos levantados por este documento da Tecomatjá foram referidos supra, pois estão inseridos na Defesa produzida
pelo Dcfcndente.
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Concluída a análise do Documento de Defesa e
dos demais documentos acos tados ao processo, é
mister salientar alguns pontos que podem ajudar no
entendimento do problema da Ponte Paulo Guerra. São
eles:

Posteriormente à visita dos técnicos do
NEG à ponte Paulo Guerra, uma obra na Av.
Herculano Bandeira provocou um imenso
e constante engarrafamento sobre a ponte.
Durante o engarrafamento, que levou- naturalmente - a uma sobrecarga na ponte,
não se constatou nenhum indício de problema estrutural na mesma. O fato de a ponte ter suportado o acréscimo de carga devido ao engarrafamento corrobora a conclusão dos técnicos do NEG, no sentido de
que não havia qualquer emergência que justificasse a dispensa.
Novos documentos acostados ao processo, pp. 509 a 51 O, mostram que um dos engenheiros da Emlurb, empresa que contratou a Tecomat, é, também, funcionário da
própria Tecomat. Tal fato toma a contratação da Tecomat ilegal segundo o artigo 9°
da Lei 8.666/93. Assim, a Tecomat não poderia ter sido contratada pela Emlurb.
Em reunião no Núcleo de Engenharia, no
Tribunal de Contas, poucos dias depois da
inspeção da ponte pelos técnicos do NEG,
reunião a que estiveram presentes: um representante da Tecomat. os três técnicos
do NEG que subscrevem este laudo, três
outros funcionários do NEG e o então Secretário de Serviços Públicos, Sr. Alberto
Neves SaJazar, este último declarou: "O prefeito disse que ia arcar com o ônus político
da dispensa".

,, Bandeira de Mello, C_J\.. Cursa de Direito Adminis1ra1i•·o. 13' Ed .. Malhciros. 2001. p. 72.
Lei 8.666193. Seção llJ Dos Crimes c dn.~ Penas:
An. 89 - Dispensar ou inexigir licitação fora d3s hipóteses previstas em lei. ou deixar de observar as formalidades pertinentes
à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (ci nco) anos. e multa.
Parligrafo tínico. Na mesma pena incorre aquele que. tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade.
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal. para celebrar contrato com o Pode Público.
26 A Lei 8.666/93. de 21
de junho de 1993, assevera. em seu artigo C):
Art. 9• Não poder á participar, direta o u indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço c do fornecimento
de hcns a eles necessários:
I - o autor do proje.to, b:hico ou executivo. pessoa física ou jurfdica:
11 - empresa. isoladamente ou em con•órcio. responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente. gerente. acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com dt reito a voto ou
controlador. responsável técnico ou subcontração:
111 -se rvidor ou dirigente de 6rgiío ou entidad e contratante ou rcsponshel pela lic ita~iio.
§ I" É pcnnitidn a panicipaçlio do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso li deste nnigo. nn licit~c;ão de obra ou
serviço, ou na execução. como consultor ou técnico. nas funções de fiscaliJ.uçllo. supervisão ou gerenciamento. exclusivamente
u serviço da Administração Ílllc ressadn.
2• O disposto neste artigo não impede u licitnçiio ou contratação tlc obra ou serviço que inclua a elnbornçuo de pr<•jeto executivo
como e ncargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pelu Administração.
§ 3" Considera-se t>nrticlp nção indireta, pura fins do disposto neste urrigo. a existência de qualqu er vrnculo de natureza
técnica. comercial. econômica. financeira ou trabalhista entre o autor do projeto. pessoa física ou jurídica. c o licitante ou
responsável pelos serviços. fornecimentos e obras, incluindo-~e os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
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Vistos estes três aspectos supra-referidos, que ajudam a compreensão dos fatores que levaram à dispensa da licitação, a equipe técnica do Núcleo de Engenharia do TCE, lastreada na análise dos documentos
acostados aos autos conclui:
I. A ponte Paulo Guerra não apresentava, à
época da vistoria (p. 408), ou antes dela,
problemas estruturais que justificassem
dispensa da licitação. Quase toda a estrutura, no que tange a problemas que pudessem dar ensejo à dispensa, apresentava-se
em perfeitas condições. As regiões acima
dos apoios elastoméricos assentados nos
blocos próximos às margens apresentavam
sinais de deterioração. A deterioração da
ponte é processo lento e não requer medidas que ensejem a dispensa.

2. O relatório da Tecomat, que deu azo à dispensa de licitação, utiliza alguns métodos
questionáveis para a inspeção da ponte e
apresenta conclusões que não caracterizam,
à vista da lei de licitações, a premência da
situação.
3. A deterioração da ponte Paulo Guerra é falo
conhecido pela Administração Municipal
desde antes de 1999. Já houve, inclusive, a
contratação de estudos acerca do problema c a elaboração de um outro projeto de
recuperação. Tal fato é, inclusive, referido
nos autos do processo (p. 196). Assim, a

desídia da Administração não pode justificar a alegada dispensa.
4. A dispensa da licitação no caso da ponte
Paulo Guerra enseja, portanto, a aplicação
das sanções legais. A equipe do NEG não
se pode furtar a lembrar a necessidade de
acionar o Ministério Público para a análise
das implicações dos fatos aqui relatados.
Urge lembrar que o Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) já reconheceu que ..comete o delito de prevarieação27 o chefe do
executivo municipal que ordena a construção de obra pública sem a prévia concorrência, favorecendo, abertamente, firma na
qual tem interesse28". Ademais, é conveniente que o Ministério Público.também investigue o fato de a Tecomat ter sido contratada pela Emlurb, visto que há um funci on<1rio da Emlurb (contratante) que é diretor técnico da Tecomat (autos, pp. 509 e
51 0), tal fato não se afigura estar de acordo
com a lei de licitações e contratosl9.
5. Tendo em vista o disposto acima, um procedimento licitatório regular deveria ter sido
instaurado, de forma que pudessem dele
participar diversas empresas de recuperação de estruturas, e de modo a respeitar os
princípios da licitação pública.
6. Em vista das intervenções pela empresa indevidamente contratada, tendo esta - atra-

11

Código Pcnnl, decreto-lei N° 2.848. de 7 de dezembro de 1940. PreParicaçào
Art. 319 - Retardar ou deixar de prmic:1r. indevidamente, ato de offcio. ou prnticá-lo conrru disposição expressa de lei. para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Peno - detenção, de 3 (três) meses u I (um) ano. c multa.
,. Mirnbctc. J.F., ··código Penal lmerprerado ... Arlas. SP. 1999. p. 1731.
29 A Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993. assevera. em seu artigo 9.
An. 9" Não poderá pn r ticipar, direta ou ind iretamente, da licilação ou da execução de obra ou se rviço c do fornecimento
de bens u eles necessários:
L - o autor do projeto, b:lsico ou executivo, pessoa física ou juódica:
U - empresa. isoladamente ou em consórcio. responsável pela elaboraçiio do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente. gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador. responsável técnico ou subcontratado:
lU - ser vidor o u d iri ~:ente de ór gão o u e ntidade co ntra tante o u r es po nsável pelo li cit ação.
§ t• É permitida n pnnicipação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso [I deste artigo, na licitação de obra ou
serviço. ou na execução. como consultor ou técnico. nas funções de fiscalização. supervisão ou gerenciamento, exclusivamente
a serviço da Administração interessada.
§ 2" O disposto ne ste urtigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua 11 elaboração de projetos
executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Adminbtração.
§ 3" Considera-se pnrlic i pa~iio indir eta, para fins do disposto neste anigo. a existência de qualquer vínculo de natureza
técnico, comercial. econômica, finnnceira ou trabalhista entre o autor do projeto. pessoa física ou jurídica, e o licitante ou
rcsponsivcis pelos serviços. fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens c serviços a estes necessários.
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vés de sua intervenção- vulnerabilizado
pequenas partes da estrutura, a prefeitura
deve tomar medidas para mitigar os efeitos
deletérios da intervenção (e.g. e exposição
ainda maior das armaduras).
7. É fortemente recomendável que a prefeitura adote medidas preventivas de manutenção e reparo, de forma a afastar situações
emergenciais que poderiam susdtar dispensa de licitação e afastar a aplicação do art.
30dodecreto-lei n°3.688/1941 30•
8. Os preços apresentam indícios de superfaturamento, conforme Anexo D (Anáüse de
Preços, pp. 427 a 433) do laudo de análise
da dispensa.

Recife, 3 I de março de 2003.
Carnot Leal Nogueira, M.Sc., Ph.D.
Engenheiro Civil
Inspetor de Obras Públicas
Mat. 778
Lélio Geraldo das Oliveiras
Engenheiro Civil
Inspetor de Obras Públicas
Mat. 816
André Augusto Viana
Engenheiro Civil
Técnico de Inspeção de Obras Públicas
Mat. 252

ANEXOB
RFSPOSTAS ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO CONSELHEffiO ADALBERTOFARIAS
(Comunicação interna no 14, doGCOI parao NEG,de24.3.2003)
Até o dia da visita da equipe do NEG à
ponte, em 22.1.03, não houve comprometimento da segurança no trânsito através da
Ponte Paulo Guerra.
2 Mesmo com a deterioração, à época da formalização da dispensa, havia perfeita segurança ao trânsito. Não se verificaram riscos de recalque; os apoios de neoprene
estavam funcionando.
J À época da vistoria da equipe do NEG, e
anteriormente a essa ocasião, não havia riscos à segurança. No prazo transcorrido
desde então, não há causa natural de deterioração que fizesse a situação evoluir para
uma situação de risco.
4 À época da visita da equipe do NEG, não
foram conslalados riscos, não se justifican-

do, portanto, qualquer dispensa.
21 Pode-se afirmar que houve superfaturamento, o preço orçado pela Concrepoxi encontra-se 44,01o/o acima do preço de referência
orçado pelo NEG (planilha em anexo).

)O

Recife, 31 de março de 2002
Carnot Leal Nogueir-a. M.Sc., Ph.D.
Engenheiro Civil
Inspetor de Obras Públicas
Mat. 778
Lélio Geraldo das Oliveiras
Engenheiro Civil
Inspetor de Obras Públicas
Mat.816
Pedro Matos de Souu Melo
Engenheiro Civil
Inspetor de Obras Públicas
Mat. 235
André Augusto Viana
Engenheiro Civil
Técnico de Inspeção de Obras Públicas
Mat. 252

Decreto-lei n• 3.688/1941, art. JO - Contravenção de perigo de desab~tmento: Omitir algul!rn a providência reclamada pelo
estndo ruinoso de construção que lhe penence ou cuja conservação lhe incumbe.
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