
Rafael Ferreira (à esq.) era responsável pelo braço da 
empresa no Rio Grande do Sul, enquanto que Cristiano 
Panstein comandava o negócio em Santa Catarina

Saiu no ND
Entre maio e junho o ND publicou uma série de 
reportagens sobre suspeitas de superfaturamentos 
em contratos do Porto de São Francisco
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – CODESC 
(Em Liquidação), torna público que em razão da sua extinção estão sendo 
rescindidos os contratos de trabalho suspensos em razão da aposentadoria 
por invalidez dos seguintes empregados:
1 – Nome: Vera Suely Borini Diotalevy – CPF: 246.233.939-68
2 – Nome: Valmir João Pinheiro – CPF: 057.042.279-53
3 – Nome: Rose Maria Eing Cruz – CPF: 465.857.459-49
4 – Nome: Margareth Arantes dos Santos – CPF: 342.776.099-53
5 – Nome: Ana Flavia Berendt Salum – CPF: 410.800.091-91
6 – Nome: Sody Henrique Vieira Junior – CPF: 478.210.199-68
7 – Nome: Luiz Armando de Jesus – CPF: 155.358.279-91
8 – Nome: Louisi Perito Feiber – CPF: 560.191.739-68  
9 – Nome: Elizabete Portela Pereira – CPF: 538.222.189-87  
10 – Nome: Antônio Gonçalves Filho – CPF: 289.994.289-15
11 – Nome: Laureci do Nascimento Silva – CPF: 432.954.289-72
12 – Nome: João Carlos Folster – CPF: 298.522.269-91
Para o recebimento das verbas rescisórias, os empregados deverão 
comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, à sede da CODESC, situada à Rodovia 
SC 401, 4.600 - Centro Administrativo, Saco Grande, Florianópolis/SC. 

Florianópolis(SC), 27 de outubro de 2020. 
Rodrigo Mateus Mocelin - Liquidante

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO VIRTUAL DA COMISSÃO ELEITORAL 
DA PROBESC- ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E 

EX-PROFISSIONAIS DO BESC - PARA ELEICÕES 2020.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezessete 
horas, reuniu-se por videoconferência a Junta Eleitoral da PROBESC para 
definir o calendário eleitoral em conformidade com as normas estatutárias. Os 
membros da Comissão Eleitoral, indicados pelo Conselho de Representantes 
sob a forma de consulta efetuada por seu bastante presidente, resolveram 
por unanimidade, 1- Manter a suspensão das eleições previstas para se 
realizarem em novembro de 2020 em razão da pandemia do COVID-19, bem 
como todo o calendário eleitoral. 2- Manter a prorrogação dos mandatos da 
Diretoria Executiva, do Conselho de Representantes e do Conselho Fiscal 
da gestão 2018/2020, até dezembro de 2021. 3-Aprovar o calendário das 
reuniões da Junta Eleitoral até o final do corrente ano com objetivo de avaliar 
a conjuntura atinente à pandemia de COVID-19, as medidas sanitárias de 
contenção e a viabilidade da realização das eleições da PROBESC. Previstas 
as próximas reuniões da Junta Eleitoral  para as datas de dezenove de 
novembro e dezessete de dezembro do corrente.  Presentes: Davi Leonardo de 
Amorim, Enio Silva, Flavio Vicente Osaida e Ausentes: Rodnei Luiz da Silva e  
Diógenes Lazaro Bartolomeu.

___________________________________________
Davi Leonardo de Amorim-CPF: 057.338.259-01

___________________________________
Enio Silva-CPF: 342.712.449-53

___________________________________

Flavio Vicente Osaida-CPF:499.110.319-34

14 sexta-feira, 30 de outubro de 2020 Estado

Raquel Schiavini Schwarz
raquel.schwarz@ndmais.com.br

Em uma operação de com-
bate à corrupção deflagrada 
pela Polícia Civil ontem, o 
responsável pela C.R.P Co-
mércio de Papel/ Alfa Imu-
nização, Cristiano Panstein, 
que também é presidente da 
executiva estadual do partido 
político Patriota, foi preso 
e encaminhado pelo presí-
dio de Blumenau. Além dele, 
Rafael Ferreira, gerente do 
braço da C.R.P Comércio de 
Papel/ Alfa Imunização em 
Uruguaiana (RS) também foi 
preso na mesma operação.

Os dois são suspeitos de 
envolvimento com fraudes 
em licitações e contratos 
superfaturados. Rafael foi 
preso em flagrante por posse 
de arma de fogo, que estava 
raspada, segundo a polícia. 
A operação foi batizada de 
“Pombo de Ouro” em men-
ção direta aos contratos da 
Alfa Imunização, com sus-

peita de superfaturamento.
Foram cumpridos mandados 

de prisão e de busca e apreen-
são em residências, empresas, 
escritórios de contabilidade 
em Jaraguá do Sul Guara-
mirim, Balneário Camboriú, 
além de Uruguaiana (RS). Fo-
ram apreendidos documentos 
e equipamentos eletrônicos, 
como celulares e notebooks, 
além de três veículos de 
luxo, avaliados em R$ 800 
mil. Ao final do processo, os 
carros poderão transforma-
dos em recursos ao Estado.

EX-PRESIDENTE É ALVO
A Polícia Civil também rea-

lizou operação na casa do ex-
diretor presidente do Porto de 
São Francisco do Sul, Diego 
Machado Enke, onde foram 
apreendidos documentos, ce-
lulares e computadores. Neste 
momento, Enke é apenas in-
vestigado.  A Polícia irá anali-
sar todo o material recolhido 
para depois pedir o indicia-
mento ou não dos envolvidos.

Segundo denúncias trazi-
das à tona em uma série de 
reportagens pelo Grupo ND e 
que motivaram a investigação 
da Polícia Civil e Ministério 
Público, a SCPar Porto de São 
Francisco do Sul contratou, 
em março deste ano, com 
dispensa de licitação, a Alfa 
Imunização e Serviços Eire-
li – ME para fazer serviços 
de desinsetização, desrati-
zação, controle de larvas em 
coleções de águas paradas, 
controle da fauna, sinan-
trópica nociva (pombos) nas 
dependências do Porto de São 
Francisco do Sul pelo valor 
de R$ 2.109.561,50. Ocorre 
que essa mesma empresa 
havia sido contratada, em 
julho de 2018, em pregão 
presencial, pelo valor de R$ 
590 mil para fazer os mes-
mos serviços para o porto.

Segundo a Polícia Civil, 
as irregularidades ocor-
riam desde 2018, mas o caso 
veio à tona este ano, após 
as denúncias do Grupo ND. 

Polícia prende dois por 
contratos com Porto 
de São Francisco do Sul 
Cristiano Panstein, responsável pela Alfa Imunização e presidente 
estadual do Patriota, foi detido em operação da Polícia Civil; Rafael 
Ferreira, gerente da empresa, foi detido no Rio Grande do Sul

Contrapontos
A reportagem entrou em contato com Cristiano 

Panstein, Rafael Ferreira, Diego Machado Enke 
e com a executiva estadual do Patriota, mas sem 
sucesso. A SCPar Porto de São Francisco do Sul 
se manifestou por meio de nota. Explicou ao 
ND que a atual gestão adotou novas práticas de 
governança e controle interno a fim de aprimo-
rar os processos de contratação. Disse, ainda, 
que está colaborando com as investigações.
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Entidades avaliam 

possibilidade de 

afastamento

A possibilidade de o governador 

Carlos Moisés ser afastado do cargo, 

caso um dos pedidos de impeachment 

seja aprovado pela Alesc, pode 

provocar impactos negativos em Santa 

Catarina, segundo avaliação de alguns 

representantes de entidades de classe.

O presidente da Acif (Associação 

Comercial e Industrial de Florianópolis), 

Rodrigo Rossoni, considera as petições 

inoportunas nesse momento em que 

o Estado enfrenta um problema de 

saúde pública. “Impeachment é um 

processo político e, nesse momento, 

oportunista. Precisamos focar em sair 

da crise da pandemia, investigando 

todas as denúncias”, afirmou Rossoni.

A opinião do presidente da Fiesc 

(Federação das Indústrias de Santa 

Catarina) segue o mesmo raciocínio 

de Rossoni. “Nesta hora, o foco 

deve ser o combate à pandemia, 

não é para discutir impeachment”, 

disse Mario Cezar de Aguiar.

Para o presidente da OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) seccional 

Santa Catarina, Rafael Horn, esses 

pedidos de impeachment são 

preocupantes. “A OAB Santa Catarina 

vê com muita preocupação que no 

meio de uma crise econômica e 

sanitária sem precedentes tenhamos 

de enfrentar também uma crise 

política em razão dos pedidos de 

impeachment. A OAB certamente 

acompanhará todos os trâmites na 

Assembleia Legislativa e cumprirá 

o seu papel na defesa da sociedade 

civil catarinense”, afirmou Horn. 
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PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

SCPar contratou empresa para mesmo 

serviço por valor quatro vezes maior

RAQUEL SCHIAVINI SCHWARZ

raquel.schiavini@ndmais.com.br

Mais uma denúncia veio à 

tona contra o governo do Esta-

do de Santa Catarina, que já sofre 

desgaste por causa dos respirado-

res fantasmas. A SCPar Porto de 

São Francisco do Sul, sociedade de 

economia mista do Estado de SC, 

contratou, em março deste ano, 

com dispensa de licitação, a Alfa 

Imunização e Serviços Eireli – ME 

para fazer serviços de desinsetiza-

ção, desratização, controle de lar-

vas em coleções de águas paradas, 

controle da fauna, sinantrópica 

nociva (pombos) nas dependên-

cias do Porto de São Francisco do 

Sul pelo valor de R$ 2.109.561,50.

Ocorre que essa mesma em-

presa havia sido contratada, em 

julho de 2018, em pregão presen-

cial, pelo valor de R$ 590 mil para 

fazer os mesmos serviços para o 

porto, como mostram os docu-

mentos abaixo.

A diferença de mais de R$ 1,5 

milhão tem chamado a atenção. 

Outro agravante é que o contrato 

de 2018 valia para 12 meses e o de 

março deste ano vale apenas para 

seis meses, com valor quase quatro 

vezes maior.

O deputado estadual Kennedy 

Nunes (PSD), de Joinville, apre-

sentou a denúncia em pronuncia-

mento ontem na Assembleia Le-

gislativa. Destacou que, levando 

em consideração a inflação do pe-

ríodo – agosto de 2018 para março 

de 2019 – de acordo com o IPCA, 

o valor correto do contrato deste 

ano, com licitação, deveria ser de 

R$ 603.564,64 e não R$ 2,1 milhões.

Se essa dispensa fosse pelo 

mesmo período de 12 meses em que 

custou R$ 590 mil, o novo contra-

to por dispensa de licitação bateria 

a cifra de R$ 4.219.123,00, um au-

mento de 596%, alerta o deputado.

Outra situação que chama 

atenção é que a Alfa Imunização 

também participou de um pregão 

em 2018 para o Porto de Imbitu-

ba. Era para execução de serviços 

de controle integrado de pragas 

(insetos, aracnídeos, roedores 

sinantrópicos) na área portuária. 

Neste pregão, a empresa apre-

sentou um valor de R$ 114.532,32, 

bem abaixo dos R$ 590 mil apre-

sentados ao Porto de SFS. Não há, 

porém, a especificação de contro-

le aos pombos.

“O governo está dilapidando o 

patrimônio público com dispensa 

de licitação. Se até em porto estão 

fazendo isso, imagina em outros 

lugares. É o câncer da corrupção”, 

dispara Kennedy Nunes, que fez 

questão de frisar que está receben-

do diversas denúncias de pessoas 

de dentro do governo.

Alfa Imunização  

está incomunicável

O ND tentou localizar a empresa Alfa Imunização e 

Serviços Eireli, que estaria localizada na rua Tiradentes, 

2.510, Centro, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Os 

telefonemas chamaram e não atenderam. Encaminhamos 

email para a empresa e não recebemos retorno.

No Google Street View, a imagem da empresa 

que aparece é de uma casa, sem logomarca. A 

reportagem também ligou para o comércio ao lado onde 

supostamente funcionaria a Alfa Imunização, mas o 

atendente disse desconhecer esse nome. O capital da 

empresa é de R$ 96 mil e consta no quadro de sócios 

o nome de Maria Aparecida Bairros Rodrigues.

O ND também buscou informações da empresa 

com base no nome fantasia, mas no endereço, desta 

vez Porto Alegre, aparece um prédio desocupado.

A SCPar foi contatada para dar sua versão. Informou, 

por meio da assessoria de imprensa, que está escrevendo 

uma nota oficial, mas até o fechamento desta reportagem 

a defesa ainda não havia chegado. O governo do Estado 

também foi procurado, mas informou que quem irá 

se posicionar sobre o assunto é a própria SCPar. 

 – São necessários 27 votos 

favoráveis para que o 

impeachment, em caso de crime de 

responsabilidade, seja aprovado;

 – Na sequência o presidente da 

Assembleia envia um ofício ao 

presidente do Tribunal de Justiça 

dando ciência do processo. No TJ são 

sorteados cinco desembargadores, 

que junto com o presidente do Tribunal 

e mais cinco deputados formarão uma 

comissão mista para analisar o caso;

 – A comissão mista analisa a denúncia 

contra o governador e caso seja 

aprovada por sete votos, o acusado é 

afastado. No prazo de dez dias, outra 

votação é realizada, julgando o mérito, 

caso se repita a votação favorável de 

sete votos, é dado impeachment;

 – Depois do impeachment, além 

de perder o cargo, o acusado 

fica com os direitos políticos 

suspensos por oito anos.

Na primeira imagem, o documento que contratou 

a Alfa por R$ 590 mil para 12 meses em 2018; na 

segunda, o contrato por seis meses feito em março 

de 2020 por R$ 2,1 milhões para seis meses

Esta é a casa em Uruguaiana (RS), 

no endereço informado pela Alfa 

Imunização e Serviços Eireli

O nome fantasia da empresa leva a 

outro prédio, em Porto Alegre, como 

sendo a sede da empresa

RAQUEL SCHIAVINI SCHWARZ

raquel.schiavini@ndmais.com.br

Um dia depois de vir à tona 

a informação de que a SCPar 

Porto de São Francisco do Sul 

contratou, em março deste ano, 

com dispensa de licitação, a Alfa 

Imunização Serviços Eireli – ME 

pelo valor de R$ 2.109.561,5, a 

reportagem do ND foi até o en-

dereço onde está cadastrada a 

empresa. Não havia ninguém 

no local e as condições da sala, 

que fica nos fundos de um pré-

dio em Uruguaiana, são precá-

rias. A Alfa Imunização mudou 

recentemente de endereço. Saiu 

de Imbituba, no Sul de Santa 

Catarina, para a rua Tiradentes, 

2.510, Centro de Uruguaiana, no 

Rio Grande do Sul.

A Alfa Imunização já havia 

sido contemplada com o mes-

mo contrato para executar os 

mesmos serviços em julho de 

2018, porém com um valor qua-

se quatro vezes menor: R$ 590 

mil (para 12 meses). Ou seja, 

houve um aumento de mais de 

R$ 1,5 milhão entre um contrato 

e outro, sendo que o firmado em 

2020 era para apenas seis me-

ses. A empresa foi contratada 

para realizar serviços de desin-

setização, desratização, controle 

de larvas em coleções de águas 

paradas, controle da fauna, si-

nantrópica nociva (pombos) nas 

dependências do porto.

Em Uruguaiana, o repórter 

Everaldo Jacques descobriu que 

o prédio é sublocado para três 

empresas. Na área da frente do 

imóvel, funciona um escritório 

de contabilidade; no segundo 

pavimento opera uma empre-

sa de limpeza e nos fundos do 

endereço está localizada a sala 

onde deveria funcionar a Alfa 

Imunização e Serviços Eireli.

No entanto, Maria Apa-

recida Bairros Rodrigues, que 

aparece em documentos como 

responsável pela Alfa Imuniza-

ção e Serviços Eireli, não estava 

no endereço e não foi localizada 

pela reportagem.

Para atuar no município, 

a empresa conseguiu a libera-

ção do alvará de localização em 

25/10/2019, porém, não obteve 

o alvará sanitário. Isto porque 

a legislação municipal veda a 

liberação desse tipo de licen-

ciamento para atividades que 

envolvem produtos nocivos à 

saúde humana, como venenos 

e artigos para higienização em 

área urbana. A Alfa Imunização 

só obteria o alvará sanitário se 

tivesse suas atividades locali-

zadas em alguma área fora do 

perímetro urbano.

Desde a negativa do alva-

rá sanitário, os proprietários 

da empresa estariam em busca 

uma área a cerca de 40 quilô-

metros do centro de Uruguaiana 

para montar a sede das opera-

ções no município.
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Empresa contratada pela SCPar era de 

Imbituba e não tem alvará sanitário

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS

MPSC investiga locação de contêineres para corpos 

Mais um procedimento to-

cado por um órgão do governo 

de Santa Catarina está na mira 

do Ministério Público do Esta-

do. Na quarta-feira, a 26ª Pro-

motoria de Justiça instaurou 

uma notícia de fato para apurar 

possíveis irregularidades em 

trâmite de compra de contê-

ineres feito pelo IGP (Instituto 

Geral de Perícias).

A investigação se refere à lo-

cação de nove contêineres para 

acondicionamento de corpos em 

razão da pandemia da Covid-19. 

Os equipamentos seriam des-

tinados às cidades de Florianó-

polis, Joinville, Blumenau, Cri-

ciúma, Lages, Caçador, Chapecó, 

Balneário Camboriú e Palhoça.

Com a justificativa de que 

a investigação está sob sigilo, o 

Ministério Público não quis se 

manifestar sobre o caso. A notí-

cia de fato instaurada pelo órgão, 

no entanto, aponta que a “con-

tratação vai de encontro com a 

atividade-fim do instituto”. O 

procedimento está com a pro-

motora Darci Blatt.

Questionado pela reporta-

gem do ND, o IGP informou que 

o ofício de doação de contêineres 

refrigerados para atender possí-

veis casos de morte por Covid-19 

foi um trabalho “de prevenção e 

planejamento com base em pro-

tocolos de desastres”.

O IGP ressalta ainda que o 

ofício interno não chegou a ser 

colocado em prática. “O que 

houve foi um plano emergencial, 

ainda no início da pandemia, 

num dos cenários mais graves 

por prever um número alto de 

mortes, pudesse necessitar do 

apoio do IGP no armazenamento 

de corpos”, afirma.“O IGP res-

salta que não houve locação, não 

houve compra e nem doação. 

O Instituto informa também 

que sempre estará à disposição 

para prestar as informações que  

se fizerem necessárias”, finali-

zou (Adrieli Evarini).

Contratos unitários 

permanecem, diz Alfa

O representante da Alfa Imunização, 

que preferiu não ter o nome revelado, 

falou com a equipe da NDTV de Joinville. 

Segundo ele, os valores unitários do 

contrato de 2020 são os mesmos de dois 

anos atrás. O que mudou foram o tamanho 

da área abrangida, que aumentou, e os 

equipamentos utilizados: duas plataformas, 

telas galvanizadas para os pombos não 

entrarem e redes com fios de nylon.

“Tem que ver o que a gente faz por 

mês. O material que é colocado lá: rede, 

tela, plataformas, isso tudo dá em torno 

de 1,6 milhão. O resto é manutenção”, 

diz o representante da Alfa Imunização.

Ele explica que daqui a seis meses 

será feita outra licitação só para fazer 

manutenção. E, neste caso, não vão 

entrar no contrato esses equipamentos 

todos (telas, redes), que são a parte 

mais cara do negócio. Também garantiu 

que a empresa está ativa, tem vários 

funcionários trabalhando e paga 

impostos. E admitiu que a empresa 

mudou de endereço recentemente – de 

Imbituba (SC) para Uruguaiana (RS) e 

que ainda não tem alvará sanitário.

SCPar não vê 

irregularidades

A SCPar de São Francisco do Sul divulgou 

uma nota oficial ontem para tentar explicar 

o contrato. A empresa garante que não há 

qualquer irregularidade e que os valores 

unitários contratados são os mesmos nos dois 

contratos: no de 2018, com pregão presencial; 

e no de 2020, com dispensa de licitação.

Segundo a nota, a diferença de R$ 

1.519.561 no valor entre um contrato e 

outro se deve ao fato de que o serviço 

que está sendo realizado no terminal 

Graneleiro este ano é superior ao prestado 

na área do porto entre 2018 e 2019. Além 

disso, os quantitativos dos contratos 

são diferentes, descreve a SCPar.

“A diferença do valor global se dá em 

função do aumento da área nesta nova 

contratação e as características peculiares do 

terminal Graneleiro, que representa quatro 

vezes o tamanho da área com potencial a 

ser controlada”, continua a nota oficial.

Questionada pela reportagem, a 

SCPar não informou o tamanho das áreas 

previstas nos contratos de 2018 e de 2020.

Sede da Alfa Imunização em Uruguaiana  

é sublocada para três empresas

REPRODUÇÃO/ND

EVERALDO JACQUES/ESPECIAL PARA O ND

Alvará de funcionamento foi expedido 

em 2019, mas a empresa não tem o 

documento sanitário
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Entidades avaliam 

possibilidade de 

afastamento

A possibilidade de o governador 

Carlos Moisés ser afastado do cargo, 

caso um dos pedidos de impeachment 

seja aprovado pela Alesc, pode 

provocar impactos negativos em Santa 

Catarina, segundo avaliação de alguns 

representantes de entidades de classe.

O presidente da Acif (Associação 

Comercial e Industrial de Florianópolis), 

Rodrigo Rossoni, considera as petições 

inoportunas nesse momento em que 

o Estado enfrenta um problema de 

saúde pública. “Impeachment é um 

processo político e, nesse momento, 

oportunista. Precisamos focar em sair 

da crise da pandemia, investigando 

todas as denúncias”, afirmou Rossoni.

A opinião do presidente da Fiesc 

(Federação das Indústrias de Santa 

Catarina) segue o mesmo raciocínio 

de Rossoni. “Nesta hora, o foco 

deve ser o combate à pandemia, 

não é para discutir impeachment”, 

disse Mario Cezar de Aguiar.

Para o presidente da OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) seccional 

Santa Catarina, Rafael Horn, esses 

pedidos de impeachment são 

preocupantes. “A OAB Santa Catarina 

vê com muita preocupação que no 

meio de uma crise econômica e 

sanitária sem precedentes tenhamos 

de enfrentar também uma crise 

política em razão dos pedidos de 

impeachment. A OAB certamente 

acompanhará todos os trâmites na 

Assembleia Legislativa e cumprirá 

o seu papel na defesa da sociedade 

civil catarinense”, afirmou Horn. 
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PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

SCPar contratou empresa para mesmo 

serviço por valor quatro vezes maior

RAQUEL SCHIAVINI SCHWARZ

raquel.schiavini@ndmais.com.br

Mais uma denúncia veio à 

tona contra o governo do Esta-

do de Santa Catarina, que já sofre 

desgaste por causa dos respirado-

res fantasmas. A SCPar Porto de 

São Francisco do Sul, sociedade de 

economia mista do Estado de SC, 

contratou, em março deste ano, 

com dispensa de licitação, a Alfa 

Imunização e Serviços Eireli – ME 

para fazer serviços de desinsetiza-

ção, desratização, controle de lar-

vas em coleções de águas paradas, 

controle da fauna, sinantrópica 

nociva (pombos) nas dependên-

cias do Porto de São Francisco do 

Sul pelo valor de R$ 2.109.561,50.

Ocorre que essa mesma em-

presa havia sido contratada, em 

julho de 2018, em pregão presen-

cial, pelo valor de R$ 590 mil para 

fazer os mesmos serviços para o 

porto, como mostram os docu-

mentos abaixo.

A diferença de mais de R$ 1,5 

milhão tem chamado a atenção. 

Outro agravante é que o contrato 

de 2018 valia para 12 meses e o de 

março deste ano vale apenas para 

seis meses, com valor quase quatro 

vezes maior.

O deputado estadual Kennedy 

Nunes (PSD), de Joinville, apre-

sentou a denúncia em pronuncia-

mento ontem na Assembleia Le-

gislativa. Destacou que, levando 

em consideração a inflação do pe-

ríodo – agosto de 2018 para março 

de 2019 – de acordo com o IPCA, 

o valor correto do contrato deste 

ano, com licitação, deveria ser de 

R$ 603.564,64 e não R$ 2,1 milhões.

Se essa dispensa fosse pelo 

mesmo período de 12 meses em que 

custou R$ 590 mil, o novo contra-

to por dispensa de licitação bateria 

a cifra de R$ 4.219.123,00, um au-

mento de 596%, alerta o deputado.

Outra situação que chama 

atenção é que a Alfa Imunização 

também participou de um pregão 

em 2018 para o Porto de Imbitu-

ba. Era para execução de serviços 

de controle integrado de pragas 

(insetos, aracnídeos, roedores 

sinantrópicos) na área portuária. 

Neste pregão, a empresa apre-

sentou um valor de R$ 114.532,32, 

bem abaixo dos R$ 590 mil apre-

sentados ao Porto de SFS. Não há, 

porém, a especificação de contro-

le aos pombos.

“O governo está dilapidando o 

patrimônio público com dispensa 

de licitação. Se até em porto estão 

fazendo isso, imagina em outros 

lugares. É o câncer da corrupção”, 

dispara Kennedy Nunes, que fez 

questão de frisar que está receben-

do diversas denúncias de pessoas 

de dentro do governo.

Alfa Imunização  

está incomunicável

O ND tentou localizar a empresa Alfa Imunização e 

Serviços Eireli, que estaria localizada na rua Tiradentes, 

2.510, Centro, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Os 

telefonemas chamaram e não atenderam. Encaminhamos 

email para a empresa e não recebemos retorno.

No Google Street View, a imagem da empresa 

que aparece é de uma casa, sem logomarca. A 

reportagem também ligou para o comércio ao lado onde 

supostamente funcionaria a Alfa Imunização, mas o 

atendente disse desconhecer esse nome. O capital da 

empresa é de R$ 96 mil e consta no quadro de sócios 

o nome de Maria Aparecida Bairros Rodrigues.

O ND também buscou informações da empresa 

com base no nome fantasia, mas no endereço, desta 

vez Porto Alegre, aparece um prédio desocupado.

A SCPar foi contatada para dar sua versão. Informou, 

por meio da assessoria de imprensa, que está escrevendo 

uma nota oficial, mas até o fechamento desta reportagem 

a defesa ainda não havia chegado. O governo do Estado 

também foi procurado, mas informou que quem irá 

se posicionar sobre o assunto é a própria SCPar. 

 – São necessários 27 votos 

favoráveis para que o 

impeachment, em caso de crime de 

responsabilidade, seja aprovado;

 – Na sequência o presidente da 

Assembleia envia um ofício ao 

presidente do Tribunal de Justiça 

dando ciência do processo. No TJ são 

sorteados cinco desembargadores, 

que junto com o presidente do Tribunal 

e mais cinco deputados formarão uma 

comissão mista para analisar o caso;

 – A comissão mista analisa a denúncia 

contra o governador e caso seja 

aprovada por sete votos, o acusado é 

afastado. No prazo de dez dias, outra 

votação é realizada, julgando o mérito, 

caso se repita a votação favorável de 

sete votos, é dado impeachment;

 – Depois do impeachment, além 

de perder o cargo, o acusado 

fica com os direitos políticos 

suspensos por oito anos.

Na primeira imagem, o documento que contratou 

a Alfa por R$ 590 mil para 12 meses em 2018; na 

segunda, o contrato por seis meses feito em março 

de 2020 por R$ 2,1 milhões para seis meses

Esta é a casa em Uruguaiana (RS), 

no endereço informado pela Alfa 

Imunização e Serviços Eireli

O nome fantasia da empresa leva a 

outro prédio, em Porto Alegre, como 

sendo a sede da empresa

Saiu
no

ND mostrou ontem que a SCPar 

pagou quatro vezes mais para a 

empresa executar o serviço no 

porto de São Francisco do Sul 

Usuários enfrentam dificuldade para encontrar informações sobre contratações 

dos programas de parcerias e investimentos realizados pelo governo do Estado  

Transparência de portal  

da SCPar é questionada

“O
ps! A página que você busca não foi en-

contrada”, diz o site da SCPar ao cida-

dão. A mensagem é exibida ao clicar nas 

opções de licitação do portal, área do site que reúne 

as principais informações sobre as contratações dos 

programas de parcerias e investimentos realizados 

pelo governo de Santa Catarina.

Na segunda-feira, o deputado estadual Kennedy 

Nunes (sem partido) questionou a transparência do 

portal. Durante a sessão da Assembleia Legislativa, o 

deputado usou uma máscara com a expressão “ops” 

e expôs as páginas da edição do ND com reportagem 

sobre a influência política na administração pública.

“O site é para as pessoas terem (acesso) à trans-

parência do que o governo está comprando ou 

deixando de comprar. Para o cidadão verificar os 

preços, prazos e objetos e também os próprios for-

necedores. O que a gente vê nesse momento é que, 

quando é obstruído esse acesso, é simplesmente 

para, na falta de outras propostas, eles contratarem 

quem eles querem”, diz Kennedy Nunes.

Um comunicado foi publicado na aba licitações 

do portal da SCPar informando que o portal apre-

senta “instabilidade no download de documentos”. 

Nesta quarta-feira, a reportagem do ND tentou 

salvar os arquivos do portal das seis abas de lici-

tações (em aberto, desertas, dispensas, suspensas, 

finalizadas e revogadas), mas a mensagem de erro 

foi apresentada ao clicar em todos os arquivos do 

formato PDF. Os documentos só são exibidos para 

download quando se clica na opção “todas” as lici-

tações. 

ANÁLISE ESPECIALIZADA

A reportagem ND pediu para especialistas em 

programação analisarem o site da SCPar. Os profis-

sionais identificaram que todos os links para baixar 

os arquivos PDF da aba licitação apresentam pro-

blemas. Esses arquivos podem não estar salvos no 

servidor do site ou os links podem ter erros de pro-

gramação. Segundo a análise, o problema pode ser 

resolvido com agilidade se os arquivos estiverem no 

servidor, situação em que bastaria corrigir o proble-

ma dos links.

“Aparentemente é um bug simples. Mas para ter 

certeza só compreendendo o código. Pelo tipo de 

erro, no lugar daquele ‘array’ (que aparece no link) 

deveria vir um número (ou nome), que é o ID do do-

cumento. O ‘array’ é a representação de uma coleção 

destes números. Quem programou esqueceu disso, 

mas é algo bem simples de resolver em princípio”, 

diz o engenheiro de software, André Piacentini.

A empresa de economia mista é responsável 

pelos projetos de parceria público-privadas do go-

verno. Em outubro de 2019, relatório do Tribunal de 

Contas de SC apontou falhas na gestão do órgão. 

Páginas oficiais do governo do Estado  

não disponibilizam com transparência 

informações sobre contratos e licitações que 

envolvem recursos públicos
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Termos técnicos e 

erros operacionais

A Lei da Transparência 

obriga os órgãos públicos a 

divulgarem seus gastos na 

internet para que o cidadão 

fiscalize as finanças públicas. 

Mas essa fiscalização nem 

sempre é facilitada. Além 

de termos técnicos de difícil 

compreensão para o público, 

erros operacionais são 

identificados com frequência. 

Para Kennedy, o problema de 

indisponibilidade de arquivos no 

site da SCPar não é técnico. Ele 

cita outro caso. “Mais um fator 

(de falta de transparência) é que 

existe uma central de compras 

do governo, onde deveriam 

estar todas as compras, mas 

todas da SCPar não estão lá. 

A SCPar precisa entender que 

acabou essa sacanagem do 

gestor de empresa mista criar 

a emergência para contratar 

quem ele quer e fugir da (lei) 

8.666 (legislação das licitações 

e contratos públicos).

Sites oficiais não adotam o 

protocolo de segurança de dados

Outro aspecto que chama a atenção no portal é a 

ausência do protocolo SSL, que atesta a segurança de 

navegação. A presença desse mecanismo é indicada através 

do ícone de um ‘cadeado’ junto ao endereço eletrônico. 

Sites adotam esse protocolo considerado padrão para 

proteção dos dados. Ao examinar os portais do governo 

de SC, o ND identificou a vulnerabilidade em todas as 

páginas acessadas, inclusive no site oficial do Executivo e 

da Secretaria da Fazenda, que reúne dados estratégicos.

“SSL é regra básica. Sem isso, todas as informações 

que transitam entre o computador do usuário e o 

servidor do site ficam expostos. Hackers, usando 

técnicas simples de escuta conseguem ver tudo que 

passa entre o usuário e o site”, diz André Piacentini.

Sobre o problema de visualização dos arquivos 

das abas das licitações, a SCPar disse que o site “está 

em processo de atualização de sistema e isso pode ter 

ocasionado instabilidade temporária”. Informou que 

lançou um pedido de cotação eletrônica no dia 18 para 

“fundamentar a a contratação de empresa desenvolvedora 

de um site que atenda melhor ao cidadão”.

Sobre as críticas de falta de transparência e de 

não ter gestão técnica, a SCPar afirmou ser “uma 

empresa estatal estratégica para o desenvolvimento 

da economia catarinense, atuando e investindo em 

setores de alta relevância, como portos, rodovias e 

parcerias público-privadas, sempre pautada pelos mais 

elevados princípios de compliance e transparência”.
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Contratos de R$ 2,7 milhões 

não são localizados em sites

Os contratos da Alfa Imunização e Ser-

viços Eireli ME com a SCPar Porto de São 

Francisco que somam quase R$ 2,7 milhões 

– um firmado em 2018 e outro em 2020 – 

não aparecem em lugar nenhum. Nem no 

site da SCPar nem no Portal Transparência 

da própria SCPar nem no Portal da Trans-

parência do Executivo. No Portal Trans-

parência do governo do Estado, item “Li-

citações”, aparecem apenas três contratos 

envolvendo a SCPar Porto São Francisco do 

Sul. Nenhum deles, porém, é com a Alfa 

Imunização.

A própria SCPar informou que o site da 

empresa na sessão licitações tem apresen-

tado instabilidade, mas que o download 

estaria funcionando na categoria “Todas”. 

De fato, no item “Dispensa de Licitação”, 

quando se clica em algum documento apa-

rece apenas “Ops”. Possíveis motivos: pági-

na foi retirada do ar ou o link está quebrado.

No entanto, a reportagem procurou es-

ses contratos dentro da categoria “Licita-

ções” em “Todas” –, como indicou a SCPar, 

e não encontrou contrato envolvendo o 

nome da Alfa Imunização, o que sinaliza 

falta de transparência. Além do mecanismo 

de busca (print abaixo), a reportagem ave-

riguou todas as lici-

tações que aparecem 

na categoria “Todas”.

A reportagem 

voltou a solicitar à 

SCPar Porto de São 

Francisco do Sul os 

dois contratos – o 

R$ 590 mil, firma-

do em 2018, e o R$ 

2.109.561,50, firma-

do em 2020 – mas 

até o fechamento 

desta matéria não 

havia recebido. Os 

mesmos documentos 

foram solicitados ao representante legal da 

Alfa Imunização, que também não os apre-

sentou à reportagem.

Segundo apurou a reportagem, a Alfa 

foi transferida de Imbituba, no Sul do Es-

tado, para Uruguaiana, no RS, em outubro 

de 2019, mas não conseguiu o alvará sani-

tário para funcionamento. A sala onde es-

taria localizada a Alfa fica nos fundos de um 

prédio com estrutura precária e não havia 

ninguém no local quando a reportagem es-

teve no local.

Contrato emergencial 

sobre terminal é 

explicado pela SCPar

Questionada sobre por que a 

SCPar demorou para tomar uma 

atitude frente às condições precárias 

do Terminal Graneleiro se em julho 

de 2019 já sabia que iria receber a 

gestão, a SCPar informou, por meio da 

assessoria, que só recebeu, de fato, o 

terminal no final de janeiro, quando 

percebeu a real situação e iniciou as 

tratativas e estudos para a adequação.

“Por mais que houvessem 

sinalizações, a definição de absorção 

do Terminal Graneleiro pelo porto 

só aconteceu em Janeiro, quando 

de fato iniciamos as verificações, 

análises e estudos para adequação 

do terminal”, reforça a SCPar.

Perguntada sobre se não daria 

tempo para fazer uma licitação 

nesse período entre julho de 2019 

e março deste ano – data em 

que foi assinado o contrato com 

dispensa – a SCPar não respondeu.

A reportagem do nd+ também 

questionou a Cidasc, gestora anterior 

do Terminal Graneleiro, do por que 

nunca houve nenhum controle 

de fauna sinantrópica nociva, já 

que é uma exigência da Anvisa, 

assim como nenhuma manutenção 

elétrica, mecânica e predial, além 

de diversos outros problemas, 

conforme vistoria técnica.

“O controle de pragas é uma 

obrigação de embarcações e de 

portos, porém a competência por 

sua realização é das empresas que 

administram estes espaços.” – ANVISA

A Cidasc, por meio da assessoria 

de imprensa, informou que a 

“diretoria da Cidasc não irá se 

manifestar sobre as questões 

que envolve a SC Par – Porto 

de São Francisco do Sul.”

A reportagem solicitou, tanto 

para o órgão federal quanto para 

a SCPar, o documento da Anvisa 

que exigiu o imediato controle de 

pragas, mas não obteve retorno.

As justificativas para dispensa de licitação em contrato milionário

Para justificar a dispensa de 

licitação que resultou no polêmico 

contrato de R$ 2.109.561,50, firmado 

em março de 2020 entre a SCPar e a 

Alfa Imunização e Serviços Eireli ME, 

a SCPar alega que foi obrigada pela 

Anvisa para fazer o imediato controle 

de pragas no Terminal Graneleiro.

Essa notificação da Anvisa veio 

logo depois que a ANTAQ determinou 

que o porto retomasse as operações 

do Terminal Graneleiro, em dezembro 

de 2019.  Documento que o nd+ 

teve acesso mostra as resoluções 

da ANTAQ números 7233 e 6881 que 

passaram as operações do Corredor 

de Exportação e do Terminal para a 

SCPar Porto São Francisco do Sul.

No entanto, antes disso, desde 

julho de 2019, a SC-Par Porto São 

Francisco do Sul já sabia que iria 

receber da Cidasc a gestão do 

terminal, tanto que a primeira 

resolução, de n. 14/2019,  de 

transferência de posse, data de 

17 de julho do ano passado.

E a própria SCPar informou, em 

nota, que nunca houve nenhum 

controle de pragas no terminal 

Graneleiro, por isso o contrato de 

R$ 2.109.561,50 para serviços de 

desratização, controle de larvas 

em coleções de águas paradas 

(mosquitos) controle de fauna 

sinantrópica nociva (pombos) e 

demais serviços complementares.

Outra alegação da SCPar para 

justificar dispensa de licitações 

em obras do terminal graneleiro é 

um parecer de uma inspeção que 

classificou a situação das instalações 

como “alarmantes”. O documento é 

assinado por Sérgio Villarreal, diretor 

operacional e de Logística e pelo 

diretor-presidente Diego Enke. 
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No Portal Transparência 

do governo do Estado, 

item “Licitações”, 

aparecem apenas três 

contratos envolvendo 

a SCPar Porto São 

Francisco do Sul. 

Nenhum deles, porém, é 

com a Alfa Imunização.
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