
Oterceiro e último encarte especi-
al sobre os desmandos da antiga
gestão da Diretoria Regional de

Goiás traz novamente à tona o verdadei-
ro imbróglio que se tornaram as li-
citações para concessão de Agênci-
as Franqueadas em Goiás
(AGFs) no ano de 2009.

Depois de mais de 20
anos em funcionamento
sem concorrência, as 1.429
franqueadas dos Correios
em todo país deveriam ser
licitadas, seguindo deter-
minação do Tribunal de
Contas das União (TCU). O
Tribunal havia considerado
tais concessões, que eram
prorrogadas sucessivamente, in-
constitucionais, pois burlavam a
obrigatoriedade de licitações
nos contratos da Administra-
ção Pública.

EDIÇÃO ESPECIAL Nº 03: INVESTIGAÇÃO DAS FRAUDES E DESMANDOS NA DR/GO

A MÁFIA DAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS

Licitações AGFs: um jogo de cartas marcadas
Em números gerais, as franqueadas

dos Correios pelo Brasil afora lucravam
anualmente, na-
quela época, nada

menos que R$ 3,4
bilhões, o  equiva-
lente a 30% do fatu-
ramento total da
ECT. Quer dizer, as

AGFs eram e ain-
da são verdadei-
ras “minas de di-

nheiro”.
Desta forma, inici-

aram-se em 2009 as li-
citações para conces-

são de AGFs na Regional
de Goiás. E onde a lucra-

tividade é alta, a
fome de ganhar é
voraz. Estava

pronta a mesa para
um jogo de cartas

marcadas.

O resultado desse jogo de cartas marcadas fo-
ram os fortes indícios de fraudes, e de suspeitas
de práticas de tráfico de influências, formação de
quadrilha e corrupção ativa durante as licitações
das franqueadas na DR/GO, em 2009, com uma
provável conivência de pessoas de dentro dos
Correios.

As supostas irregularidades foram denunci-
adas pelo Sintect-GO, no início de 2011, em re-
presentação feita ao Ministério Público Federal.
Antes, porém, a problemática já havia sido leva-
da ao conhecimento da Procuradoria da Repúbli-
ca em Goiás em denúncia feita por um dos parti-
cipantes das licitações, que havia se sentido pre-
judicado por possíveis irregularidades praticadas
por supostos “grupos concorrentes”.

Em sua representação, o Sintect-GO apontou
que as várias empresas vencedoras destas licita-
ções teriam sócios em comum entre si e também
com outras contratadas pela DR/GO para a rea-
lização de variados trabalhos. Algumas eram, in-
clusive, registradas em um só endereço. Além dis-
to, os sócios destas organizações sempre possuí-

Sintect-GO denuncia
fraudes nas licitações

am algum grau de parentesco entre si: eram ir-
mãos, sobrinhos, filhos um dos outros.

Tudo isso levantou a suspeita de que havia um
grupo econômico reunido exclusivamente para
fraudar os Correios em nosso Estado, suscitan-
do, portanto a necessidade de uma investigação,
seguida da instauração de ação penal para res-
ponsabilização dos culpados.

As suspeitas e denúncias levaram o Ministé-
rio Público Federal (MPF) a instaurar Inquérito

R$ 3,4 bi
Era o lucro anual
das franqueadas
em 2009.

Quer dizer,
uma verdadeira

mina de dinheiro.

Civil Público e solicitar à Controladoria Geral da
União (CGU) e à diretoria nacional da ECT que
promovessem investigações nas licitações reali-
zadas pela DR/GO.

Os Correios, por meio do Departamento de
Controle Disciplinar (Decod), investigou, no en-
tanto, seu primeiro relatório preliminar sobre o
caso foi mantido em “segredo” pela diretoria da
Empresa. Em seguida, no Relatório Final, o De-
cod se limitou a poucas considerações.

Há ainda o resultado da investigação da CGU,
que confirmou boa parte das suspeitas de irregu-
laridades denunciadas pelo Sintect-GO. Tudo você
confere aqui, neste terceiro encarte especial.
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A SENTENÇA:

As denúncias do Sin-
tect-GO de que havia
fortes indícios de

fraudes nas licitações das
Agências Franqueadas em
Goiás (AGFs) levaram o Mi-
nistério Público Federal (MPF)
a instaurar Inquérito Civil Pú-
blico e a solicitar que Contro-
ladoria Geral da União (CGU)
promovesse investigações
nas licitações da DR/GO.

Dentre as irregularidades
denunciadas pelo Sindicato
está a de que as empresas ga-
nhadoras das licitações de
franqueadas teriam sócios em
comum entre si. Agora, em
seu relatório, a CGU apontou
que “há fatos que demons-
tram a ligação entre pessoas
e empresas que participaram
das concorrências analisa-
das”.

Noutro trecho, o documen-
to reforça: “os atuais sócios, ex-
sócios e fiadores dos contratos
de locação dos imóveis em di-

CGU confirma ligações pessoais entre
sócios das empresas vencedoras de licitações

Ao analisar os processos de licitação das AGFs em
Goiás, a CGU concluiu que:

• Faltou comprovação por parte da DR/GO de que os
sócios das empresas vencedoras das licitações não parti-
cipam de outras pessoas jurídicas que operem mais de
duas AGFs.

• Houve entrelaçamento entre empresas e sócios parti-
cipantes das concorrências para instalação e operação de
AGFs, indicando indícios de burla à limitação de operar
somente duas franquias postais;

• Houve interligação entre os participantes das licita-
ções para seleção de empresas para operar sob o regime
de franquia postal, comprovadas pelo envio de correspon-
dências por parte da comissão de licitação a endereços co-
incidentes e aparentemente recebidos pela mesma pessoa.

• Dois sócios das empresas envolvidas são ex-sócios
de empresa declarada inidônea por fraude em licitação.

CONSTATAÇÕES DA CGU

Decod destaca parentescos
e revezamento de empresas

ferentes licitações possuem re-
lações empresariais comuns,
de parentesco e mesmos ende-
reços residenciais”.

Em sua conclusão, a
CGU destaca que as apura-
ções em andamento na ECT
sobre outras licitações e
contratos da DR/GO (em
que há envolvimento das
mesmas empresas que par-
ticiparam das licitações das
AGFs), em conjunto com a

Depois de manter em “se-
gredo” o primeiro relatório
preliminar do Departamen-
to de Controle Disciplinar
(Decod) sobre as investiga-
ções dos indícios de fraudes
nas licitações das AGFs, a di-
retoria dos Correios divul-
gou o Relatório Final sobre
o tema.

No entanto, diferente das
outras denúncias investiga-

das, o resultado apresenta-
do é breve, sucinto. Mas há
um apontamento do Decod
que deve ser destacado.

Segundo o relatório,
“restou amplamente de-
monstrado e evidenciado
(...) que as empresas adju-
dicatárias das concorrênci-
as 748/2009, 761/2009 e
769/2009 - DR/GO, Pottenci-
al Tecnologia, Instalações e

Em sentença de 2011, o
juiz Carlos Humberto de Sou-
za, do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, cancelou uma
licitação de agência franquea-
da ao desclassificar a Viver
Bem, vencedora do certame,
por participação irregular. Con-
fira acima trechos da sentença do
juiz.

Neste caso da Viver Bem,
segundo entendimento do
juiz, a empresa teria sido fa-
vorecida durante o processo
licitatório. Primeiro ponto: o
edital impedia a participação
de médias e grandes empre-

Licitação cancelada

Manutenções Ltda, Montel
Tecnologia, Construções e
Manutenções Ltda e Nova
Construtora Ltda, respecti-
vamente, possuíam entre si
relacionamentos de paren-
tesco, de revezamento de
composição societária e de
representação, fato que
também foi corroborado
(parcialmente) pela Comis-
são de Sindicância PRT/GO.

Em defesa da Empresa Pública

análise realizada na audito-
ria da Controladoria, podem
envidenciar melhor os indí-
cios apontados de influência
de parlamentares e diretores
da ECT nas licitações das
franqueadas.

Quer dizer, a própria
CGU concluiu que é preciso
investigar mais a fundo esse
possível tráfico de influênci-
as e apadrinhamentos polí-
ticos ocorridos na DR/GO.

Criticada e denunciada
de forma veemente pelo Sin-
tect-GO junto ao Ministério
Público, as fraudes nas lici-
tações das Agência Franque-
adas em Goiás, ocorridas
em 2009, é apenas a ponta
do iceberg. Os problemas
com essa forma de terceiri-
zação vão muito além das ir-
regularidades denunciadas
e investigadas pelo MPF e a
CGU.

Para resolver a questão, o

sas. Assim, a Viver Bem apre-
sentou-se como sendo de pe-
queno porte, o que foi des-
mentido mais tarde por do-
cumento da Junta Comercial.

Estranhamente a Comis-
são de Licitação dos Correi-
os não buscou, no devido
tempo, confirmação dos da-
dos da participante, sendo
alertada por uma das concor-
rentes na licitação, que en-
trou com recurso administra-
tivo. Mas, de novo, a antiga
gestão da DR/GO fez “vistas
grossas” à irregularidade evi-
dente.

Sindicato defende a prática
dos Correios como Empresa
Pública. O meio sindical não
concorda com a existência
de franqueadas, sonhamos
com a Empresa funcionando
em todo país com estrutura
própria, funcionários con-
cursados e um serviço de
qualidade oferecido à popu-
lação.

No entanto, sabemos que
a parceria com empresas
privadas nas instalações de

franqueadas é uma realida-
de que a depender de inte-
resses políticos tende a con-
tinuar.

Tanto que a imprensa
noticiou, em maio último,
que a ECT pretende lançar
editais para a abertura de
novas AGFs. Se a informa-
ção se confirmar, o Sintect-
GO estará de olho nas licita-
ções que possivelmente se-
jam realizadas em nosso Es-
tado.


