
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ___ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE VILHENA/RO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por seu
Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art.
37, § 4º, e art. 129, III, ambos da Constituição Federal; art. 1º, IV, e art. 5º, ambos da Lei n°
7.347/85; art. 17 da Lei 8.429/92; art. 25, IV, alínea “a”, da Lei n° 8.625/93 e art. 42, IV, “a” e “b”
da Lei Complementar Estadual n° 93/93 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Rondônia, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base nas inclusas peças de
informação, propor a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido liminar de

MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL

em desfavor dos requeridos especificados no item 1,     pelos fatos e fundamentos explanados no  
item 2 e seguintes, infra:

1) ROL DE REQUERIDOS

1.1) Requeridos agentes públicos na época dos fatos:

ADAIR HILÁRIO GRAEBIN, brasileiro, casado, servidor público, filho de Benno Luiz Graebin e
de Norma Graebin,  nascido aos 27/06/1960,  no município de Porto Vitória/PR,  detentor da
CI.RG.  n.  89423-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.  085.384.412-72,  e-mail:
adagraebin.vha@gmail.com, telefone para contato (069) 9-8140-6509, residente e domiciliado
na Rua Manaus, n. 66, Bairro 5º BEC, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

ADILSON  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  brasileiro,  estado  civil  ignorado,  ex-servidor  público
(Assessor Parlamentar II), filho de Nelson Cesário de Sousa e de Darci Pereira de Almeida,
nascido aos 21/08/1977, no município de Cacoal/RO, detentor da CI.RG. n. 1.242.088-3-SSP/
MT, inscrito no CPF/MF sob o n. 858.369.401-00, telefones para contato: (69) 9-9952-4728 e
(69) 9-9603-6185, e-mail ignorado, residente e domiciliado na Av. 15 de Novembro, n. 1625 ou
1657, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

ALEXANDRE  KASZEWSKI,  brasileiro,  convivente, funcionário  público,  filho  de  Orlando
Kaszewski e de Lidia Kowalski Kaszewski, nascido aos 21/02/1980, no município de Cascavel/
PR, detentor da CI.RG. n. 704.974-SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 656.329.152-04, e-
mail: alexandrekaszewski@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-8431-4215, residente e
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domiciliado na Rua José Roberto Garcia Moreira, n. 7257, Bairro Setor Zico/Setor 26/Setor
Embratel, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

ANA  PAULA  TEIXEIRA  VIANA,  brasileira,  estado  civil  ignorado,  ex-servidora  pública
(Assessora  Parlamentar  I),  filha  de  Jorestal  Teixeira  e  Marilena  Teixeira,  nascida  aos
04/08/1980, no município de São João/PR, detentora da CI.RG. n. 1.416.765-SSP/MS, inscrita
no CPF/MF sob o n. 678.945.772-00, telefones para contato: (69) 9-9221-2024 e (69) 9-8128-
1552,  e-mail  ignorado,  residente e domiciliada na Rua Aracajú,  n.  3922,  Bairro Jardim das
Oliveiras, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

ANDRÉ OVICZKI GOMES,  brasileiro, solteiro, atualmente está desempregado, filho de João
Isidoro  Gomes  e  de  Selia  Oviczki,  nascido  aos  10/08/1987,  no  município  de  Vilhena/RO,
detentor da CI.RG. n. 977.004-SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 937.012.412-87, telefone
para contato (069) 9-8427-3147, residente e domiciliado na Rua 1805, nº 1826, Bairro Bela
Vista, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

ANGELO MARIANO DONADON JUNIOR,  brasileiro,  casado,  advogado,  filho  de Dalila  do
Nascimento Donadon e de Angelo Mariano Donadon, nascido aos 22/05/1977, no município de
Londrina/PR,  detentor  da  CI.RG.  n.  6.997.598-4-SSP/PR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.
260.749.168-10,  e-mail:  angelomarianoadv@gmail.com,  telefone para  contato (069)  9-8500-
3680, residente e domiciliado na Rua 2504, nº 4139, Bairro Jardim Universitário, nesta cidade e
comarca de Vilhena/RO;

ANTONIO MARCO DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, agente político/vereador, filho de
Maria de Brito Albuquerque e de Henrique Raimundo de Albuquerque, nascido aos 05/01/1975,
no município de Tuneiras do Oeste/PR, detentor da CI.RG. n. 538.898-SSP/RO, inscrito no
CPF/MF sob  o  n.  614.944.612-34,  telefone  para  contato  (069)  9-8423-9255  (contato  com
Déria), residente e domiciliado na Av. 15 de Novembro (Washington Pissim), nº 1641, Bairro
São José, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FRANÇA, brasileiro, casado, advogado, filho de Helle-
Nice  de  Carvalho  França  e  de  Accacio  Antonio  de  França,  nascido  aos  26/03/1958,  no
município de Barra Mansa/RJ, detentor da CI.RG. n. 5.127.682 - SSP/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o n. 568.602.427-87, e-mail: drcarlosfranca@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-
8479-1125, residente e domiciliado na Av. Presidente Nasser, nº 445, Bairro Jardim América,
nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

CARMOZINO ALVES MOREIRA, brasileiro, solteiro, motorista, filho de Alvina Alves Moreira e
de Antônio Moreira, nascido aos 23/04/1969, no município de São José do Prado/BA, detentor
da  CI.RG.  n.  322.856-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF sob  o  n.  316.557.932-68,  residente  e
domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 4247, Bairro Parque Industrial Novo Tempo, nesta cidade
e comarca de Vilhena/RO;

CLÉIA BRITO OLIVEIRA,  brasileira,  estado civil  ignorado,  ex-servidora  pública  (Assessora
Parlamentar III), filha de José Egmar Oliveira e Ana Maria Oliveira, nascida aos 16/07/1980, em
município ignorado, detentora de CI.RG. ignorada, inscrita no CPF/MF sob o n. 760.231.842-
00, telefone para contato: (69) 9-8406-9953, e-mail ignorado, residente e domiciliada na Av. 15
de Novembro, n. 1890, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

CRISTIELI  CORREA  PRATES,  brasileira,  solteira,  servidora  pública,  filha  de  Cleria  Rita
Kleinschimitt Prates, nascida aos 18/09/1983, no município de Vilhena/RO, detentora da CI.RG.
n.  791.192-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.  737.467.202-06,  e-mail:
cristielicprates@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-8414-2063, residente e domiciliada
na Rua Francisco Oscar Mendes, nº 966, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca
de Vilhena/RO;
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DANIELA EDVIGES BRANDI, brasileira, solteira, pedagoga, filha de Ivone Fernandes Brandi e
de Rodolfo Luiz  Brandi,  nascida aos 03/01/1976,  no município de Santos/SP,  detentora da
CI.RG.  n.  635.191-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.  215.969.828-88,  e-mail:
danibrandi_imprensa@outlook.com,  telefone  para  contato  (069)  9-9607-7928,  residente  e
domiciliada na Rua Otto Kussamal, nº 700, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de
Vilhena/RO;

DANIELI  MARTINELI  NICOLODI,  brasileira,  estado  civil  ignorado,  servidora  pública
(Assistente Administrativa), filha de Rosineide Martineli, nascida aos 14/11/1986, em município
ignorado, detentora de CI.RG. ignorada, inscrita no CPF/MF sob o n. 955.189.322-00, telefone
para contato: (69) 3322-4333, e-mail ignorado, residente e domiciliada na Rua Princesa Isabel,
n. 964, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

EDELCIO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, filho de Maria de Oliveira Vieira e Francisco
Vieira, nascido aos 12/02/1953, no município de Ourinhos/SP, detentor da CI.RG. n. 551-A-
SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 204.211.849-49, e-mail: edelciovieira2015@outlook.com,
telefone para contato (069) 9-9959-5235, residente e domiciliado na Chácara Bonanza, Setor
Vilhena, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS, brasileiro,  estado civil ignorado, servidor público municipal
(Técnico  em Enfermagem),  filho  de  Raquel  Margarida  de  Oliveira  dos  Anjos,  nascido  aos
20/09/1987, em município ignorado, detentor de CI.RG. ignorada, inscrito no CPF/MF sob o n.
949.575.332-53, telefone para contato ignorado, e-mail ignorado, residente e domiciliado na
Rua Danillo Antonio Gelatti, n. 953-E, na cidade de Campos de Júlio/MT;

EMERSON SANTOS CIOFFI,  brasileiro,  convivente  em união estável,  empresário,  filho  de
Flávio Cioffi e de Marta dos Santos, nascido aos 26/12/1972, no município de Bandeirantes/PR,
detentor  da CI.RG.  n.  502.762.561-SSP/PR,  inscrito  no CPF/MF sob o  n.  730.408.949-00,
telefone  para  contato  (069)  9-8150-2006,  e-mail:  emerson_1972@live.com,  residente  e
domiciliado na Rua Otto Ricardo Kusmall, n. 770, Apto 02, Bairro Jardim América, nesta cidade
e comarca de Vilhena/RO;

EMIDIO LUIZ DE JESUS,  brasileiro, solteiro, vendedor autônomo, filho de Carolina Luiza de
Jesus e  de  Alcino Dimas de Jesus,  nascido  aos 02/03/1974,  no  município  de Cuiabá/MT,
detentor da CI.RG. n. 465.066-SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 420.916.592-15, telefone
para  contato  (069)  9-8472-5670,  residente  e  domiciliado  na  Rua Princesa  Isabel,  nº  637,
Centro, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, desempregada, filha de Vilma Curty de
Oliveira e de Aliberto João de Oliveira, nascida aos 16/06/1988, no município de Vilhena/RO,
detentora da CI.RG. n. 1.167.604-SSP/RO, inscrita no CPF/MF sob o n. 935.125.112-87, e-
mail: fernandacurtyoliveira@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-8123-7725, residente e
domiciliada na Rua Goytacazes, nº 4865, Bairro Alto dos Parecis, nesta cidade e comarca de
Vilhena/RO;

FRANCISCA FERREIRA DE  LIMA,  brasileira,  estado  civil  ignorado,  ex-servidora  pública
(Assessora  Parlamentar  III),  filha  de  Artur  Ferreira  de  Lima  e  Maria  Lourdes  dos  Santos,
nascida aos 22/05/1976, no município de Iguatemi/MS, detentora de CI.RG. ignorada, inscrita
no CPF/MF sob o n. 523.891.462-87, telefone para contato: (69) 3946-3356, e-mail ignorado,
residente e domiciliada na Rua 1709, n. 13, Setor 17, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e
comarca de Vilhena/RO;

IVANDEL HORBACH, brasileiro, convivente, policial militar da reserva, filho de Irineu Horbach
e de Ilza Rosa Horbach, nascido aos 06/02/1968, no município de Coronel Vivida/PR, detentor
da  CI.RG.  n.  322.318-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.  315.823.112-34,  e-mail:
ivandelhorbach_vha@hotmail.com,  telefone  para  contato  (069)  9-8468-7382,  residente  e
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domiciliado na Rua 603, n. 540, Bairro Parque São Paulo, nesta cidade e comarca de Vilhena/
RO;

JEVERSON LEANDRO  COSTA,  brasileiro,  casado,  advogado,  filho  de  Dalva  Trindade  da
Costa  e  de  Paulo  Pires  da  Costa,  nascido  aos  30/01/1983,  no  município  de  Eneas
Marques/PR,  detentor  da  CI.RG.  n.  588.511-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.
521.501.512-00, e-mail: jeverson@mezzomoecosta.com.br, telefone para contato (069) 3321-
3129, residente e domiciliado na Rua Corbélia, nº 695, Bairro Jardim América nesta cidade e
comarca de Vilhena/RO;

JOSÉ CLEBERSON SANTI, brasileiro, solteiro, comerciante, filho de Vagna de Santi, nascido
aos  10/03/1981,  no  município  de  Colorado  do  Oeste/RO,  detentor  da  CI.RG.  n.
585.839-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.  641.385.342-53,  e-mail:
cleberson_santi@hotmail.com,  telefone  para  contato  (069)  9-9992-7083,  residente  e
domiciliado na Av. H14, nº 2484, Bairro Setor 73, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

MARCIO  ANTONIO  DONADON  BATISTA,  brasileiro,  casado,  atualmente  encontra-se
desempregado, filho de Antonio Rafael Donadon Batista e de Silvia Aparecida Azevedo Batista,
nascido  aos  22/09/1978,  no  município  de  Jaguapitã/PR,  detentor  da  CI.RG.  n.
623.135-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.  617.024.982-04,  e-mail:
marciodonadon@hotmail.com,  telefone  para  contato  (069)  9-8402-1750,  residente  e
domiciliado na Rua 528 (Antônio Lopes Coelho), nº 3668, Bairro Jardim América, nesta cidade
e comarca de Vilhena/RO;

MAYARA SOUZA SILVA, brasileira, estado civil ignorado, ex-servidora pública, filha de Noel da
Silva e Maria do Carmo Gonçalves Souza, nascida aos 18/06/1989, em município ignorado,
detentora  da  CI.RG.  n.  1.062.617-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF sob  o  n.  003.862.312-90,
telefones  para  contato:  (69)  9-8494-0584,  (69)  9-9996-1851  e/ou  (69)  9-8126-8787,  e-mail
ignorado, residente e domiciliada na Rua B, n. 2924, Bairro BNH, na cidade e comarca de Ji-
Paraná, CEP 76912-697;

NALUSA BILAC JORDÃO,  brasileira,  estado civil  ignorado,  ex-servidora pública municipal,
filha de Dionne Jordão e Maria José Bilac Jordão, nascida aos 11/04/1977, no município de
Palmital/PR,  detentora  da  CI.RG.  n.  513.359-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.
610.433.542-04, telefone para contato: (69) 3322-4333 e (69) 9-8467-0236, e-mail ignorado,
residente e domiciliada na Rua Helicônia, n. 3849, na cidade e comarca de Colorado do Oeste/
RO;

NAYARA AUGUSTA ZONOECÊ,  brasileira,  casada,  assistente administrativa,  filha de Élcio
Rodrigues Zonoecê e de Veradete Sabino Zonoecê, nascida aos 24/01/1989, no município de
Vilhena/RO,  detentora  da  CI.RG.  n.  1.465.676-SESDEC/RO,  inscrita  no  CPF/MF sob  o  n.
529.002.902-87,  e-mail:  nayara@ro.senac.br,  telefone  para  contato  (069)  9-8453-2297,
residente e domiciliada na Av. 15 de novembro, nº 2405, Centro (São José), nesta cidade e
comarca de Vilhena/RO;

OTAVIO PEREIRA, brasileiro, casado, vendedor autônomo, filho de Aparecida Alves Pereira e
de João Inácio Pereira,  nascido aos 03/01/1968,  no município de Luiziana/PR, detentor da
CI.RG. n. 387.007-SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 088.880.448-25, telefone para contato
(069)  9-8404-0144,  residente  e domiciliado na Rua Ricardo Franco,  nº  756,  Centro,  nesta
comarca de Vilhena/RO;

PAULO DE LIMA COELHO,  brasileiro, casado, servidor público municipal, filho de Maria de
Lima  Coelho  e  de  José  Paulino  Coelho,  nascido  aos  19/05/1973,  no  município  de
Ji-Paraná/RO,  detentor  da  CI.RG.  n.  927.038-SSP/TO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.
581.800.602-68, e-mail: paulovha2016@gmail.com, telefone para contato (069) 9-8404-5334,
residente e domiciliado na Av. Altamiro Jeremias, nº 1825, Bairro Bodanese, nesta cidade e
comarca de Vilhena/RO;

4



3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

PEDRO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, radiologista, filho de Valdeci Zacarias Alves da
Silva e de Francisco Alves da Silva, nascido aos 29/06/1973,  no município de Ytambe/PR,
detentor da CI.RG. n. 442.507-SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 457.549.422-49, telefone
para contato (069) 9-8104-9714, residente e domiciliado na Rua Carmelita F. dos Santos, nº
5926, St. 04, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

RONALDO SILVA DE PAIVA,  brasileiro, solteiro, servidor público municipal,  filho de Tereza
Ferreira Silva e de José Martins de Paiva, nascido aos 10/08/1988, no município de Colorado
do  Oeste/RO,  detentor  da  CI.RG.  n.  215.599-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.
000.909.392-39,  e-mail:paimpaiva@hotmail.com,  telefone  para  contato  (069)  9-8479-7191,
residente e domiciliado na Rua Mangabeira, nº 773, Bairro Bodanese, nesta cidade e comarca
de Vilhena/RO;

ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN, brasileira, divorciada, contadora, filha de
Josefa Maria da Conceição, nascida aos 05/04/1975, no município de São Bento do Una/PE,
detentora da CI.RG. n. 877.875-SSP/RO, inscrita no CPF/MF sob o n. 909.358.104-04, e-mail:
rosilene-vha@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-8454-8135, residente e domiciliada
na  Rua H4, Quadra 04, nº 23, Bairro Cohab – Jardim Aripuanã, nesta cidade e comarca de
Vilhena/RO;

SAMUEL  BATISTA  DOS  SANTOS,  brasileiro,  estado  civil  ignorado,  ex-servidor  público
municipal,  filho  de  Francisca  Ferreira  da  Silva  e  Onofre  Batista  dos  Santos,  nascido  aos
10/01/1982,  no município de Fortaleza/CE, detentor de CI.RG. ignorada, inscrito no CPF/MF
sob  o  n.  712.084.532-20,  telefone  para  contato  ignorado,  e-mail  ignorado,  residente  e
domiciliado na Rua José de Alencar, n. 651, casa 04, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

SANDRO RECK, brasileiro, casado, empresário, administrador e instrutor da Marinha, filho de
Valdevina  Fachin  Rech  e  de  Darci  Rech,  nascido  aos  21/03/1975,  no  município  de  São
João/PR, detentor da CI.RG. n. 460.327-SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 422.580.222-15,
e-mail:  sandrorech01@hotmail.com,  telefone  para  contato  (069)  9-8474-8300  residente  e
domiciliado na Av. Barão do Rio Branco, nº 3208, Sala 02, Centro, nesta cidade e comarca de
Vilhena/RO;

SIRLEI HENS SUCHI,  brasileira, casada, administradora da empresa, filha de Maria Ganzer
Hens e de Helio Hens, nascida aos 03/04/1974, no município de Saudades/SC, detentora da
CI.RG.  n.  510.314-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.  478.989.412-68,  e-mail:
sirleihens@hotmail.com, telefone para contato (069)  3322-2274 e 9-8134-7378,  residente e
domiciliada na Rua 20, nº 5105, Quadra 110, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca
de Vilhena/RO;

SÔNIA GONÇALVES DA SILVA,  brasileira, casada, bacharel em assistência social, filha de
Josita  da  Silva  Gonçalves  e  de Ery  Gonçalves,  nascida  aos 26/09/1974,  no  município  de
Ipatinga/MG,  detentora  da  CI.RG.  n.  783.042-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.
639.047.562-49,  e-mail:  sonia.ha@hotmail.com,  telefone  para  contato  (069)  9-8437-2341,
residente e domiciliada na Rua Antonio Gonzaga de Almeida (antiga 1803), nº 1624, Bairro
Bela Vista, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

SUZANA DA SILVA FREITAS, brasileira, solteira, professora, filha de Geny da Silva Freitas e
de Antonio Paulo de Freitas, nascida aos 11/09/1985, no município de Cerejeiras/RO, detentora
da  CI.RG.  n.  899.900-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.  891.233.442-53,  e-mail:
suzana_vha@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-8488-9018, residente e domiciliada
na Av. Barão do Rio Branco, nº 1726, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

TATIANE PEREIRA OLIVEIRA, brasileira, solteira, servidora pública municipal, filha de Olivina
Pereira Oliveira e de Lauro Dias Oliveira, nascida aos 06/06/1982, no município de Guaira/SP,
detentora da CI.RG. n. 870.863-SSP/RO, inscrita no CPF/MF sob o n. 769.459.282-68, e-mail:
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tatidias.oliveira@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-8140-8202, residente e domiciliada
na Rua 305, nº 7293, Bairro Vila Operária (residência da mãe) ou BR 174, Setor Cooperfrutos,
Chácara Bem-te-vi, ambos nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

TELMA ELZA SILVA TEIXEIRA, brasileira, divorciada, assessora parlamentar, filha de Elza da
Silva e de João Estevam da Silva,  nascida aos 01/04/1978,  no município  de Colorado do
Oeste/RO, detentora da CI.RG. n. 676.016-SSP/RO, inscrita no CPF/MF sob o n. 639.052.052-
20,  e-mail:  thelma_vha@hotmail.com, telefone para contato (069)  9-8432-3296,  residente e
domiciliada na Rua 2304, nº 2412, Setor 23, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, brasileiro, solteiro, advogado, filho de Norma Graebin e de
Benno Luiz Graebin, nascido aos 24/10/1966, no município de Porto Vitória/PR, detentor da
CI.RG.  n.  238.583-SSP/RO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.  242.002.122-34,  e-mail:
vanderleigraebin@hotmail.com, telefone para contato (069) 9-8123-8983 (contato), residente e
domiciliado na Rua Porto Velho, nº 218, Bairro 5º BEC, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

ZITA APARECIDA DA SILVA,  brasileira, casada, desempregada, filha de Maria das Graças
Gomes  Silva  e  de  Joel  Xavier  da  Silva,  nascida  aos  11/11/1978,  no  município  de
Araputanga/MT,  detentora  da  CI.RG.  n.  928.905-SSP/RO,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.
937.173.772-72,  e-mail:  zita_vha@hotmail.com,  telefone  para  contato  (069)  9-9983-8453,
residente e domiciliada na Av. Marechal Rondon, nº 3334, Centro, nesta cidade e comarca de
Vilhena/RO.

1.2) Requeridos particulares pessoas físicas (sócios e ex-sócios das empresas).

ADMILSON  FARIAS  BALIEIRO  FILHO,  brasileiro,  solteiro,  comerciante,  nascido  aos
16/11/1983,  no município de Belém/PA, detentor da CI.RG n.  766.760-SSP/RO, inscrito  no
CPF/MF sob o n. 524.607.892-20, e-mail ignorado, telefone ignorado, residente e domiciliado
na Av. Capitão Castro, n. 2080, Centro, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

ARISTON DE PAULA PEREIRA,  brasileiro, solteiro, atualmente está desempregado, filho de
Eunice Hiroe Yamashiro  Hataka e  de Arion de Paula  Pereira,  nascido aos 11/07/1976,  no
município de Cerqueira Cesar/SP, detentor da CI.RG. n. 614.273-84-SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o n. 577.509.982-68, e-mail: artistonamazon@hotmail.com, telefone para contato (069)
9-9995-3368, residente e domiciliado na Alameda Tiriba, nº 520, Bairro Alphaville, Condomínio
Horizontal Terras Alpha, município de Foz do Iguaçu/PR;

BRÁULIO  LEANDRO  CORRADO,  brasileiro,  nascido  aos  15/09/1984,  no  município  de
Curitiba/PR, detentor da CI.RG n. 7.919.831-5-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n. 779.226.462-91,
residente e domiciliado na Av. Pinheiro Machado, n. 1981, fundos, Bairro São Cristóvão, CEP
78.905-780, na cidade e comarca de Porto Velho/RO ou na Rua Valdir Marchiotti, n. 734, Bairro
Jardim Eldorado, na cidade de Nova Morada do Sul/MS;

EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA, brasileira, viúva, comerciante, filha de Smith Hataka e
de Mitsue Yamashiro, nascida aos 09/04/1947, no município de Assai/PR, detentor da CI.RG.
n. 1.177.692-SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n. 241.864.148-15, telefone para contato (069)
3322-3271 /  9-9267-1441,  residente  e domiciliada na Av.  Tancredo Neves,  nº  3216,  Bairro
Jardim América, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO;

GILSON APARECIDO RODRIGUES, brasileiro, filho de Mara Aparecida Rodrigues e de Osmar
Batista Rodrigues, nascido aos 11/10/1974, no município de Unai/MG, detentor da CI.RG n.
11.823.320-SSP/MG, inscrito no CPF/MF n. 594.526.091-68, residente e domiciliado na Rua
Vanda Esteves, n. 2853, Bairro Flodoaldo Ponte Pinto, ou na Av. dos Imigrantes, n. 3073 Costa
e Silva, Bairro Flodoaldo Ponte Pinto, ou na Av. 7 de Setembro, n. 2095, apto n. 102, Bloco C,
Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.820-120, todos na cidade e comarca de Porto Velho/RO;
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MARIA APARECIDA RODRIGUES, brasileira, casada, empresária, filiação ignorada, nascida
aos 15/11/1955,  no município de P.  Olegário/MG, detentora da CI.RG. n.  438.797-SSP/MT,
inscrita  no  CPF/MF sob  o  n.  420.422.321-49,  telefone  para  contato  ignorado,  residente  e
domiciliada na Rua Ana Godoy de Souza,  nº 1790/202,  Bairro Santa Mônica,  na cidade e
comarca de Uberlândia/MG, CEP 38.408-290;

ROGÉRIO NEVES DA SILVA, brasileiro, nascido aos 03/03/1977, no município de Governador
Valadores/MG, detentor da CI.RG n. 814.521-SSP/MG, inscrito no CPF/MF n. 028.398.996-39,
residente e domiciliado na Av. Guaporé, n. 2902, Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.829-728, na
cidade e comarca de Porto Velho/RO ou na Rua dos Caritianas n. 79, Bairro Urupá, na cidade
e comarca de Ji-Paraná/RO, telefone (69) 9-9296-1042;

SARA  SANTOS  ANDRADE,  brasileira,  nascida  aos  23/09/1987,  no  município  de  Porto
Velho/RO, detentora da CI.RG n.  996.399-SSP/RO, inscrita no CPF/MF n.  530.726.772-04,
residente e domiciliada na Rua Vanda Esteves, n. 2853, Bairro Flodoaldo Ponte Pinto,  ou na
Av. 7 de Setembro, n. 2095, apto n. 102, Bloco C, Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.820-120,
todos na cidade e comarca de Porto Velho/RO.

1.3) Requeridos particulares pessoas jurídicas.

EUNICE  H.  Y.  HATAKA –  EPP,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  nº
04.279.558/0001-09,  sito  à  Av.  Major  Amarante,  n.  3171,  Centro  (S-01),  Vilhena/RO,  CEP
76.980-152  (Amazom  Informática  e  Telefonia),  telefone  para  contato  n.  (69)  3321-4459,
endereço eletrônico: contalexe@gmail.com, representada por sua empresária individual Eunice
Hiroe Yamashiro Hataka, também requerida;

MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI (antiga Millennium Com. Serv. LTDA e Net
Games  Com.  Ser.  LTDA),  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  nº
05.165.553/0001-18,  sito  à  Av.  Major  Amarante,  n.  3191,  sala  03,  2º  piso,  Centro  (S-01),
Vilhena/RO, CEP 76.980-152 (Millennium Representações), telefone para contato n. (69) 3321-
4459, endereço eletrônico:  contalexe@gmail.com, representada por sua titular  Eunice Hiroe
Yamashiro Hataka, também requerida;

GAR CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA (antiga RNA Serv. e Consult. Informát. LTDA),
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.622.029/0001-05, sito à Av. Sete de
Setembro, n. 2095, Apt  102, Bloco C, Nova Porto Velho, Porto Velho/RO, CEP 76.820-120
(Fence Informática),  telefone para contato n. (69) 3223-9085, endereço eletrônico ignorado,
representada por seu sócio administrador Gilson Aparecido Rodrigues, também requerido;

2) DA SÍNTESE DOS FATOS

A presente demanda tem a finalidade de buscar o reconhecimento
da prática de ato de improbidade administrativa cometido pelos requeridos acima qualificados,
visto que,  em conjunção de esforços e comunhão de vontade,  fraudaram procedimentos
licitatórios  desencadeados  pela  Câmara  de  Vereadores  de  Vilhena,  por  meio  do
direcionamento ilícito dos certames, previsão de valores contratuais superfaturados e
contratação  de  empresa  tendo  como  procurador  um  servidor  público  vinculado  ao
próprio  ente  licitante,  bem como efetivaram o  pagamento  de  valores  contratuais  às
empresas demandadas sem que estas tivessem cumprido na integralidade os contratos
administrativos, atentando, assim, contra os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da
Eficiência e da Moralidade, e causando dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Conforme  se  infere  do  incluso  procedimento  investigatório,
registrado nesta Curadoria da Probidade sob o n. 2016001010024580, aportou nesta Curadoria
da Probidade representação anônima, inicialmente formalizada perante a Ouvidoria do MPRO
em  18/10/2016,  noticiando  que  a  Câmara  de  Vereadores  de  Vilhena  celebrou  contrato
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administrativo  com  a  empresa  MILLENIUM  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA para  prestar
serviços de manutenção (corretiva  e preventiva)  dos  computadores  daquele órgão público,
sendo que o  contrato  previu  um gasto  anual  de  R$ 120.480,00,  o  que corresponde a  R$
10.040,00  mensais,  para  a  manutenção  de  apenas  10  computadores,  gerando  um  gasto
mensal  de  aproximadamente  R$  1.000,00  por  aparelho,  o  que  revelou  fortes  indícios  de
superfaturamento e inexecução contratual.

Visando  melhor  apurar  os  fatos,  esta  Curadoria  da  Probidade
obteve da Câmara de Vereadores de Vilhena a relação de todas as empresas contratadas por
aquele órgão para prestar serviços de manutenção em equipamentos de informática nos anos
de 2009 a  2016 (fls.  08/09),  bem como a cópia  dos respectivos  procedimentos  licitatórios
(autuados nos Anexos I a XI), conforme segue abaixo discriminado:

Proc. Lic. Empresa contratada Contrato Vigência contratual
029/2009 NET GAMES COM. SER. LTDA 004/2009 17/02/2009 a 16/11/2009
014/2010 RNA/GAR SERV. e CONSULT. INFORMÁT. LTDA 003/2010 29/03/2010 a 28/12/2010
034/2011 NET GAMES COM. SERV. LTDA 002/2011 01/03/2011 a 30/11/2011
017/2012 MILLENNIUM COM. SERV. LTDA-ME 002/2012 14/02/2012 a 13/12/2012
019/2013 EUNICE H. Y. HATAKA – EPP 002/2013 21/01/2013 a 20/11/2013

164/2013 MILLENNIUM COM. SERV. LTDA-ME 002/2014

29/01/2014 a 28/01/2015
02/01/2015 a 01/01/2016
07/01/2016 a 06/01/2017
(rescisão em 11/11/2016)

No curso das investigações, também foram realizadas diligências
e colhidos os depoimentos de testemunhas e dos investigados, sendo que após a análise de
todos os elementos probatórios reunidos nos autos, esta Promotoria de Justiça verificou que
houve direcionamento ilícito dos procedimentos licitatórios em favor das empresas contratadas,
pagamento  de  valores  contratuais  superfaturados,  contratação  de  empresa  tendo  como
procurador um servidor público vinculado ao próprio ente licitante e inexecução parcial dos
contratos administrativos, o que inegavelmente ensejou enriquecimento ilícito e dano ao erário,
bem como atentou contra os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Eficiência e da
Moralidade Administrativa.

No  mais,  visando  demonstrar  de  forma  detalhada  essas
irregularidades, bem como a conduta dolosa e a má-fé de cada um dos agentes públicos e
particulares envolvidos,  os fatos adiante serão expostos em itens individualizados, sendo o
primeiro  deles  (item  2.1)  relativo  aos  atos  que  ensejaram  a  nulidade  dos  procedimentos
licitatórios em razão da fraude praticada pelos requeridos, e o segundo (item 2.2), relativo à
inexecução parcial dos contratos administrativos, conforme segue.

2.1) DAS FRAUDES PRATICADAS PELOS REQUERIDOS QUE CONSTITUEM CAUSA DE
NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DOS RESPECTIVOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.

Analisando detidamente os autos dos procedimentos licitatórios
juntados no inquérito civil público, é possível constatar que a contratação das empresas rés
NET  GAMES  COM.  SER.  LTDA,  RNA  SERV.  E  CONSULT.  INFORMÁT.  LTDA, GAR
CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, MILLENNIUM COM. SERV. LTDA-ME e EUNICE
H. Y. HATAKA – EPP pela Câmara de Vereadores de Vilhena foi fraudulenta, pois há provas
cabais de que os certames foram ilicitamente direcionados para tais empresas, que os valores
previstos nos contratos administrativos foram superfaturados e que houve a participação de um
servidor  público  do próprio  ente  licitante  atuando como procurador  de uma das empresas
contratadas pela Administração Pública, senão vejamos nos subitens que seguem.

2.1.1) Das irregularidades constatadas no Procedimento Licitatório n. 029/2009.
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Dados gerais do procedimento licitatório:

ANEXO I – Processo n. 029/2009

Empresa contratada NET GAMES COM. SERV. LTDA CNPJ: 05.165.553/0001-18

Contrato social – fls. 20/22, Anexo I

Sócios
Ariston de Paula Pereira

Bráulio Leandro Corrado

Contrato

 
CONTRATO n. 004/2009 – fls. 62/68, Anexo I

conforme  Projeto  Básico  (fls.  06/09)  e  Carta  Contrato  nº  004/2019,
tratou-se de contratação destinada à prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras, no-
breaks e periféricos (OBS: não foi sequer especificada a quantidade de
equipamentos, muito menos   o tipo/modelo de cada equipamento, que  
a  contratada  deveria  prestar  “manutenção  preventiva  e  corretiva”);
consultoria técnica; e elaboração e execução de política de segurança;
não inclusas as peças de reposição.

Vigência contratual Valor total dos
serviços contratados

Valor mensal do serviço
Aumento em

relação ao
contrato anterior

Contrato – fls. 62/68
18/02 a 17/11/09

(9 meses)
R$ 79.470 / 9 meses R$ 8.830, 00 -

LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 004/2009 – fls. 62/68 – Anexo I

Nota Fiscal
Período em que o

serviço foi
prestado

Documentação
especificando o
serviço prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 8.830,00 (fl. 70) 18/02 a 17/03/2009 fls. 73/76 R$ 8.830,00 (fl. 79)

R$ 8.830,00 (fl. 81) 18/03 a 17/04/2009 fls. 84/88 R$ 8.830,00 (fl. 91)

R$ 8.830,00 (fl. 93) 18/04 a 17/05/2009 fls. 96/100 R$ 8.830,00 (fl. 103)

R$ 8.830,00 (fl. 105) 18/05 a 17/06/2009 fls. 108/113 R$ 8.830,00 (fl. 116)

R$ 8.830,00 (fl. 118) 18/06 a 17/07/2009 fls. 119/123 R$ 8.830,00 (fl. 128)

R$ 8.830,00 (fl. 129) 18/07 a 17/08/2009 fls. 132/136 R$ 8.830,00 (fl. 139)

R$ 8.830,00 (fl. 141) 18/08 a 17/09/2009 fls. 144/149 R$ 8.830,00 (fl. 152)

R$ 8.830,00 (fl. 154) 18/09 a 17/10/2009 fls. 155/160 R$ 8.830,00 (fl. 165)

R$ 8.830,00 (fl. 162) 18/10 a 17/11/2009 fls. 168/172 R$ 8.830,00 (fl. 177)

TOTAL PAGO 18/02 a 17/11/2014
R$ 79.470,00

(em 09 meses)
R$ 8.830,00/mês
(média mensal)

Ao  compulsar  os  autos  do  procedimento  licitatório,  é  possível
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades:

a) inicialmente,  o  réu  CARMOZINO  ALVES  MOREIRA,  então  Presidente  da  Câmara  de
Vereadores,  autorizou  a  licitação  sem  especificar  e  comprovar  o  montante  da  dotação
orçamentária disponível e o saldo ali referido (art. 7º, § 2º, III, L. 8.666/93), apenas fazendo
menção de sua existência (fl. 02);
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b) na sequência, o réu SANDRO RECK, então Diretor Administrativo, assinou o projeto básico
sem especificar,  clara e suficientemente, o serviço que estava sendo contratado, pois não
informou em tal documento a quantidade e o tipo/modelo de computadores em que a futura
contratada prestaria  a “manutenção preventiva e corretiva”  (art.  7º,  § 4º,  L.  8.666/93) (fls.
06/08);

c) o réu SANDRO RECK também constou no Projeto Básico que o preço base para contratação
teria  sido  formado  a  partir  do  valor  praticado  no  mercado  vilhenense,  contudo  não  há
informações, planilhas ou documentos comprobatórios de eventuais cotações ou pesquisas de
preço  efetuadas  previamente  em empresas  locais,  hábeis  a  justificar  o  montante  de  R$
79.650,00 (arts. 26, p.ún., III, e 43, IV, L. 8.666/93);

d) após, o réu JEVERSON LEANDRO COSTA, então Assessor Jurídico, apresentou a minuta do
contrato,  sem  também  especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que  estava  sendo
contratado, pois também não informou em tal documento a quantidade e o tipo/modelo de
computadores em que a futura contratada prestaria a “manutenção preventiva e corretiva” (art.
7º, § 4º, c/c art. 54, § 1º, L. 8.666/93) (fls. 10/15);

e) em seguida,  o réu  SANDRO RECK,  na condição de Presidente da CPLMO, encaminhou
convites às empresas para participarem do certame, porém novamente sem especificar, clara
e suficientemente, o serviço que estava sendo contratado, não informando a quantidade e o
tipo/modelo de computadores em que a futura contratada prestaria “manutenção preventiva e
corretiva”  (art.  3º,  §  1º,  I,  L.  8.666/93),  e,  mesmo  assim,  as  empresas  convidadas
apresentaram cotações de preço, sem nenhum embasamento objetivo e quantitativo acerca
do custo do serviço que estava sendo oferecido (fls. 03/04, 16, 28, 36, 47);

f) embora tenham sido enviados quatro convites, o que supera a exigência mínima de três, o réu
SANDRO RECK convidou a empresa M. DE F. DE D. DOS REIS, em que pese esta não
exercesse  atividade  comercial  pertinente  ao  objeto  da  licitação  (manutenção  técnica  em
equipamentos de informáticas), pois consta em sua Declaração de Firma Mercantil Individual
que tal empresa exerce atividades de “consultoria” e “assessoria” em sistemas de informática
(fl. 32), expressões nas quais não se insere a prestação de serviços de “manutenção técnica”
(art. 30, II, L. 8.666/93). Portanto, está claro que os requeridos simularam uma concorrência
licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

g) o réu SANDRO RECK também convidou a empresa AJUCEL INFORMÁTICA LTDA, embora
tal  empresa estivesse sediada em Colorado do Oeste/RO (fl.  47).  Fato é que a distância
(cerca de 80km), o tempo de deslocamento (cerca de 1h) e os custos com os constantes
deslocamentos, além de dificultar a empresa de atender à exigência contida no item 3.2 do
projeto básico (que os chamados técnicos para manutenção deverão ser atendidos no tempo
máximo de 2 horas),  fizeram de  sua proposta bastante  onerosa em comparação com as
propostas das demais empresas sediadas em Vilhena/RO (tanto é que foi a cotação mais
cara:  R$ 80.010,00 – fl.  47),  tornando-a pouco atrativa.  Logo,  esse convite  não atingiu  a
finalidade de atrair reais interessados em ofertar propostas competitivas para a contratação
com  o  ente  público  (art.  3º,  caput,  L.  8.666/93).  Portanto,  está  claro  que  os  requeridos
simularam uma concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

h) a empresa PLANETA IND. COM. TRANSP. REPRES. LTDA (fl. 36) ofertou preço exatamente
igual ao da empresa M. DE F. DE D. DOS REIS (fl. 28) (R$ 79.650,00), coincidência esta que,
aliada  às  demais  irregularidades  constatadas,  evidencia  que,  na  verdade,  o  certame  foi
direcionado para que a empresa NET GAMES COM. SERV. LTDA se sagrasse vencedora;

i) a  empresa  NET  GAMES  COM.  SERV.  LTDA não  apresentou  todos  os  documentos
necessários à demonstração de sua habilitação jurídica, não tendo apresentado cópia das
alterações contratuais da sociedade em vigor à época, notadamente a alteração de sua sede
para a cidade de Vilhena (art. 28, III, L. 8.666/93) (fls. 20/25);

j) posteriormente,  o  réu  SANDRO RECK,  Presidente  da  CPLMO,  juntamente  com  os  réus
EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS e SAMUEL BATISTA DOS SANTOS, membros da CPLMO,
elaboraram a ata de julgamento da licitação, anunciando a proposta vencedora (da empresa
NET GAMES COM. SERV. LTDA), sem constar qualquer informação acerca da renúncia ao
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direito recursal, no prazo de 5 dias úteis (art. 109, L. 8.666/93) por parte das demais empresas
vencidas no certame, em que pese o resultado da licitação ali consignado só pudesse ser
apreciado e homologado após exaurido esse prazo recursal (que se exauriria em 16/02/2009,
considerando que a ata foi redigida em 11/02/2009 – fl. 59);

k) mesmo ante todas essas irregularidades, e antes de exaurido o prazo recursal (16/02/2009), a
ré ANA PAULA T. VIANA, então Controladora da CVMV, atestou, em 11/02/2009, ou seja, na
mesma data em que ocorreu a sessão de análise das propostas, que o procedimento licitatório
em  questão  “ocorreu  de  forma  legal” (fl.  60),  e  o  réu  JEVERSON  LEANDRO  COSTA,
Assessor  Jurídico,  exarou  parecer,  também em 11/02/2009,  atestando que o certame  “foi
regular,  atendeu todos  os  requisitos  da  Lei  8.666/93”  (fl.  60).  Por  fim,  também pouco  se
importando com as irregularidades já mencionadas, o réu  CARMOZINO ALVES MOREIRA,
Presidente  da  CVMV,  mais  uma vez em celeridade recorde,  adjudicou,  em 11/02/2009,  a
licitação em favor da empresa ré NET GAMES COM. SERV. LTDA (fl. 61);

l) após, em 17/02/2009, foi celebrado o Contrato Administrativo n.  004/2009, assinado pelos
réus  CARMOZINO  ALVES  MOREIRA,  JEVERSON  LEANDRO  COSTA  e  ARISTON  DE
PAULA PEREIRA,  cujo  extrato  só  foi  publicado  no  D.O.M.  em  31/03/2009  (fl.  69),  em
desrespeito ao prazo legal que, no caso, impõe que a publicação ocorresse até 06/03/2009
(art. 61, p. ún., L. 8.666/93).

2.1.2) Das irregularidades constatadas no Procedimento Licitatório n. 014/2010.

Dados gerais do procedimento licitatório:

ANEXO II – Processo n. 014/2010

Empresa contratada

RNA  SERVIÇOS  E  CONSULTORIA  DE
INFORMÁTICA  LTDA  /  GAR
CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 00.622.029/0001-05

Contrato social – fls. 41/50 e 133/137, Anexo II

Sócios

Maria Aparecida Rodrigues

Rogério Neves da Silva

Gilson Aparecido Rodrigues

Sara Santos Andrade

OBS: Á época da abertura do procedimento licitatório fora apresentado o contrato social da empresa RNA e
a 4ª Alteração Contratual, constando como sócios  Maria Aparecida Rodrigues e  Rogério Neves da Silva.
Posteriormente,  já  na fase de execução do contrato,  apresentou-se a  5ª  Alteração Contratual,  na qual
constavam como sócios Gilson Aparecido Rodrigues e Sara Santos Andrade.

Contrato

 
CONTRATO n. 003/2010 – fls. 87/92, Anexo II

conforme  Projeto  Básico  (fls.  07/09)  e  Carta  Contrato  nº  003/2010,
tratou-se de contratação destinada à prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras, no-
breaks e periféricos (OBS: não foi sequer especificada a quantidade de
equipamentos, muito menos   o tipo/modelo de cada equipamento, que  
a  contratada  deveria  prestar  “manutenção  preventiva  e  corretiva”);
consultoria técnica; e elaboração e execução de política de segurança;
não inclusas as peças de reposição.

Vigência contratual Valor total dos
serviços contratados

Valor mensal do serviço
Aumento em

relação ao
contrato anterior

Contrato – fls. 87/92
30/03 a 29/12/2010

(09 meses)
R$ 79.290,00 / 09 meses

R$ 8.810,00 (conforme
consta do contrato) - 0,23%
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LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 003/2010 – fls. 87/92 – Anexo II

Nota Fiscal
Período em que o

serviço foi
prestado

Documentação
especificando o
serviço prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 8.810,00 (fl. 95) 30/03 a 29/04/10 fls. 98/102
R$ 2.000,00 (fl. 105) e
R$ 6.810,00 (fl. 106)   

R$ 8.810,00 (fl. 108) 30/04 a 29/05/10 fls. 112/116
R$ 5.000,00 (fl. 119) e
R$ 3.810,00 (fl. 121)  

R$ 8.810,00 (fl.123) 30/05 a 29/06/10 fls. 126/130 R$ 8.810,00 (fl. 143)

R$ 8.810,00 (fl. 145) 30/06 a 29/07/10 fls. 146/150 R$ 8.810,00 (fl. 155)

R$ 8.810,00 (fl. 157) 30/07 a 29/08/10 fls. 158/162 R$ 8.810,00 (fl.167)

R$ 8.810,00 (fl. 169) 30/08 a 29/09/10 fls. 172/175 R$ 8.810,00 (fl. 179)

R$ 8.810,00 (fl. 181) 30/09 a 29/10/10 fls. 184/188 Não houve ordem de pagamento
neste mês

R$ 8.810,00 (fl. 189) 30/10 a 29/11/10 fls. 192/196 R$ 17.620,00 (fl. 199)1

Não consta nos autos, cuja
cópia não veio com a fl. 201. 30/11 a 29/12/10 fls. 202/205 R$ 8.810,00 (fl. 210)

1 Valor referente aos serviços prestados nos períodos de 30/09 a 29/10/10 e 30/10 a 29/11/10.

TOTAL PAGO 30/03 a 29/12/2010
R$ 79.290,00
(em 9 meses)

R$ 8.810,00/mês
(média mensal)

Ao  compulsar  os  autos  do  procedimento  licitatório,  é  possível
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades:

a) inicialmente,  o  réu  CARMOZINO  ALVES  MOREIRA,  então  Presidente  da  Câmara  de
Vereadores,  autorizou  a  licitação  sem  especificar  e  comprovar  o  montante  da  dotação
orçamentária disponível e o saldo ali referido (art. 7º, § 2º, III, L. 8.666/93), apenas fazendo
menção de sua existência (fl. 02);

b) na sequência,  o réu  JOSÉ CLEBERSON SANTI,  então Presidente da CPLMO, assinou o
projeto  básico  (as  assinaturas  de  fls.  04  e  07/10  são  idênticas)  sem especificar,  clara  e
suficientemente, o serviço que estava sendo contratado, pois não informou em tal documento
a  quantidade  e  o  tipo/modelo  de  computadores  em  que  a  futura  contratada  prestaria  a
“manutenção preventiva e corretiva” (art. 7º, § 4º, L. 8.666/93) (fls. 07/10);

c) o réu JOSÉ CLEBERSON SANTI também constou no Projeto Básico que o preço base para
contratação teria sido formado a partir do valor praticado no mercado vilhenense, contudo não
há informações, planilhas ou documentos comprobatórios de eventuais cotações ou pesquisas
de preço efetuadas previamente perante empresas locais, hábeis a justificar o montante de R$
79.875,00 (arts. 26, p.ún., III, e 43, IV, L. 8.666/93);

d) após, o réu EDELCIO VIEIRA, então Assessor Jurídico, apresentou a minuta do contrato, sem
também especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço que  estava  sendo contratado,  pois
também não informou em tal documento a quantidade e o tipo/modelo de computadores em
que a futura contratada prestaria a “manutenção preventiva e corretiva” (art. 7º, § 4º, c/c art.
54, § 1º, L. 8.666/93) (fls. 11/16);

e) em  seguida,  o  réu  JOSÉ  CLEBERSON  SANTI encaminhou  convites  às  empresas  para
participarem do certame, porém novamente sem especificar, clara e suficientemente, o serviço
que estava sendo contratado, não informando a quantidade e o tipo/modelo de computadores
em que a futura contratada prestaria “manutenção preventiva e corretiva” (art. 3º, § 1º, I, L.
8.666/93), e, mesmo assim, as empresas convidadas apresentaram cotações de preço, sem
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nenhum embasamento objetivo e quantitativo acerca do custo do serviço que estava sendo
oferecido (fls. 24, 38, 58 e 73);

f) foram enviados convites a quatro empresas, o que supera a exigência mínima de três, porém,
uma delas, a empresa INTERNETI PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA – ME, apresentou
proposta em montante acima do valor global fixado pela licitante (R$ 80.010,00 – fl. 24), e, não
obstante isso, os réus JOSÉ CLEBERSON SANTI, CRISTIELI CORRÊA PRATES e SAMUEL
BATISTA DOS  SANTOS,  estes  dois  últimos  na  condição  de  membros  da  CPLMO,  não
desclassificaram  a  proposta  da  referida  empresa  (fl.  82).  Portanto,  está  claro  que  os
requeridos simularam uma concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

g) duas das empresas convidadas pelo réu JOSÉ CLEBERSON SANTI sequer possuíam sede
em Vilhena/RO. A primeira delas,  a AJUCEL INFORMÁTICA LTDA (fl.  58),  tinha sede em
Colorado  do  Oeste/RO (cerca  de  80  Km de  Vilhena/RO),  e  a  outra,  RNA SERVIÇOS E
CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA (fl.  38),  tinha sede em Porto Velho/RO (distante
aproximadamente  700  Km  de  Vilhena/RO),  o  que  tornaria  as  propostas  de  ambas  as
empresas pouco atrativas, haja vista que a distância e o tempo de deslocamento (cerca de 1h,
no caso da AJUCEL; e entre 12h a 14h, no caso da RNA), além de dificultarem ou ainda
impossibilitarem tais  empresas de anteder a  exigência  contida no item 3.2  “a”  do Projeto
Básico (que os chamados técnicos para manutenção serão atendidos no tempo máximo de 2
horas),  tornariam  tais  propostas  bastante  onerosas  em  comparação  com  as  das  outras
empresas sediadas em Vilhena. Logo, esses convites não atingiram a finalidade de atrair reais
interessados em ofertar propostas competitivas para a contratação com o ente público (art. 3º,
caput, L. 8.666/93).  Portanto, está claro outra vez mais que os requeridos simularam uma
concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

h) os réus  JOSÉ CLEBERSON SANTI,  CRISTIELI CORRÊA PRATES  e SAMUEL BATISTA
DOS SANTOS desclassificaram a empresa AJUCEL INFORMÁTICA LTDA, sob o fundamento
de que esta não oferecia o item de serviço de manutenção corretiva junto ao Contrato Social,
em que pese constar neste, como objeto da sociedade,  “suporte técnico em tecnologia da
informação” (fl. 64). Perceba que esta mesma empresa já havia sido convidada para participar
do certame no ano de 2009 (Procedimento Licitatório  n.  029/2009),  destinado  ao mesmo
serviço, sendo, portanto, de conhecimento do órgão licitante a natureza empresarial e o objeto
social da empresa AJUCEL, porém ela foi novamente convidada e, curiosamente desta vez,
foi desclassificada por “inabilitação jurídica” (fl. 82). Portanto, está claro mais uma vez que os
requeridos simularam uma concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

i) os réus  JOSÉ CLEBERSON SANTI,  CRISTIELI CORRÊA PRATES  e SAMUEL BATISTA
DOS SANTOS elaboraram a ata de julgamento da licitação, anunciando a proposta vencedora
(da empresa  RNA SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA),  sem constar
qualquer informação acerca da renúncia ao direito recursal, no prazo de 5 dias úteis (art. 109,
L. 8.666/93) por parte das demais empresas vencidas no certame, em que pese o resultado
da licitação ali consignado só pudesse ser apreciado e homologado após exaurido esse prazo
recursal (que se exauriria em 06/03/2010, considerando que a ata foi redigida em 01/03/2010
– fl. 82);

j) a empresa RNA SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, apesar de possuir
sede  em  Porto  Velho/RO,  o  que  tornaria  sua  proposta  pouco  atrativa,  conforme  já
mencionado, foi  a “vencedora” do certame, em virtude de ter ofertado o menor preço.  No
entanto,  além das  irregularidades  quanto  à  sua  participação  no  processo,  a  mencionada
empresa  apresentou  diversas  inconsistências  documentais  que  violaram a  regra  legal  de
habilitação  jurídica  (art.  28,  L.  8.666/93)  e  evidenciam  o  direcionamento  fraudulento  da
licitação, senão vejamos:

j.1)  a  assinatura  constante  da  proposta  da  empresa  RNA pertence  ao  réu  GILSON
APARECIDO RODRIGUES (fl. 38), conforme se infere da comparação de tal assinatura
com  aquela  lavrada  no  documento  de  identificação  (CNH)  (fl.  39).  Por  ocasião  da
proposta,  GILSON  se  apresentou  como  representante  legal  da  empresa  RNA,
precisamente na qualidade de procurador (fl. 40). Referida procuração foi outorgada pelo
então sócio-proprietário da empresa RNA, o réu ROGÉRIO NEVES DA SILVA, conforme
Contrato Social apresentado no momento da habilitação da empresa no certame, em
26/01/2010  (fls. 43/49). No entanto, no mesmo conjunto de documentos apresentados
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por ocasião da habilitação da empresa, foi também apresentada uma declaração, datada
de  29/01/2010,  onde  o  réu  GILSON  assina  na  condição  de  “sócio-administrador”,
credenciando  a  pessoa  de  ALEXANDRE  KASZEWSKI, representante  comercial  e
técnico  operacional  da  empresa  RNA  (fl.  55).  Desse  modo,  denota-se  certa
incongruência, já que, no mesmo período o réu GILSON ora aparece na condição de
procurador, ora na condição de sócio-proprietário da empresa;

j.2) na fase de adjudicação do serviço, em especial no momento da assinatura da Carta
Contrato nº 003/2010, o réu GILSON APARECIDO RODRIGUES volta a ser qualificado
como sócio-administrador da empresa RNA, isso em 29/03/2010 (fls. 87/92). Desta feita,
GILSON atua no processo recebendo e assinando as Ordens de Pagamento emitidas
nos meses de  MAI/10  e  JUN/10  (fls.  105,  106  e  119),  com exceção da  Ordem de
Pagamento de fl. 121, cuja assinatura constante na parte destinada à representação da
empresa contratada não se assemelha a nenhuma outra  já  surgida nos autos.  Com
efeito, da análise da aludida rubrica – a qual não possui identificação –, verifica-se em
destaque as letras “M”, “A” e “R”, o que poderia induzir tratar-se da assinatura de MARIA
APARECIDA RODRIGUES (até então apresentada como umas das sócias da RNA, com
base no Contrato Social juntado ao processo administrativo no momento da habilitação
da empresa – fls.  43/50),  não fosse o fato  de que a rubrica de fl.  121 em nada se
assemelha  às  outras  identificadas  como  pertencentes  à  MARIA  APARECIDA
RODRIGUES (fls. 49 e 136);

j.3) não bastasse toda essa confusão de informações e documentos, mais tarde, já na
fase de execução do contrato, precisamente no mês de JUL/10, surgem os documentos
de fls. 132/137, que revelam a fraude utilizada para legitimar a participação da empresa
RNA na licitação. Nessa ocasião, vieram novas cópias de documentos, dando conta de
que a  empresa  RNA já  não  possuía  como sócios-proprietários  MARIA APARECIDA
RODRIGUES e ROGÉRIO NEVES DA SILVA, mas sim, frise-se, GILSON APARECIDO
RODRIGUES e SARA SANTOS ANDRADE. Outrossim, verificou-se que a denominação
da  aludida  pessoa  jurídica  havia  sido  alterada  para  GAR  CONSULTORIA  DE
INFORMÁTICA LTDA, o que,  por  si  só,  nada revela,  não fosse o fato  de que a 5ª
Alteração  do  Contrato  Social  da  empresa,  por  meio  da  qual  foram promovidas  tais
mudanças, é datada de 22/09/2009 (fls. 133/136), isto é, quase 4 (quatro) meses antes
da abertura do procedimento licitatório, que ocorreu em 11/01/2010, o culminou na sua
contratação pela Câmara de Vereadores de Vilhena. Os registros da alteração contratual
somente foram realizados em 29/03/2010 (no Cartório de Notas e Registro Civil de Porto
Velho/RO), mesma data da assinatura do Contrato com a Câmara de Vereadores; e em
26/05/2010 (na Junta Comercial de Rondônia);

j.4)  na mesma oportunidade em que foi apresentada a alteração do contrato social da
empresa  RNA,  juntou-se  nos  autos  cópia  da  Procuração  de  fl.  132,  de  19/07/2010,
lavrada  por  GILSON  APARECIDO  RODRIGUES,  que  concedeu  poderes  de
representação da,  agora, empresa  GAR CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA  a
ALEXANDRE KASZEWSKI, até então técnico operacional, que passou a assinar todas
as Ordens de Pagamento subsequentes (fls. 143, 155, 167, 179, 199 e 210);

k) mesmo  ante  todas  as  irregularidades  acima  mencionadas,  e  antes  de  exaurido  o  prazo
recursal  (06/03/2010),  o réu  OTÁVIO PEREIRA,  então Controlador da CVMV, atestou em
01/03/2010 (fl. 83) – ou seja, na mesma data em que se realizou a sessão de análise das
propostas, e, na sequência, também em 08/03/2010 (fl. 84) – que o procedimento licitatório em
questão  “obedeceu à legislação pertinente”, bem como aos  “requisitos legais constantes no
Projeto  Básico”,  divergindo,  assim,  do  seu  próprio  parecer  de  fl.  17,  no  qual  apresentou
diversas recomendações que não foram seguidas. E, ainda, o réu  EDELCIO VIEIRA, então
Assessor  Jurídico,  exarou  parecer,  também  em  08/03/2010,  atestando  que  o  certame
“atendeu  à  risca  os  requisitos  procedimentais  e  legais  da  Lei  8.666/93” (fl.  85).  Por  fim,
também pouco se importando com as irregularidades já mencionadas, o réu  CARMOZINO
ALVES MOREIRA,  então  Presidente  da  CVMV,  mais  uma  vez  em  celeridade  recorde,
adjudicou  em 08/03/2010 a presente licitação à empresa  vencedora  RNA SERVIÇOS DE
CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA (fl. 85);

l) após, em 29/03/2010, foi celebrado o Contrato Administrativo n.  003/2010, assinado pelos
réus  CARMOZINO  ALVES  MOREIRA,  EDELCIO  VIEIRA  e GILSON  APARECIDO
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RODRIGUES, cujo extrato só foi publicado no D.O.M. em 23/04/2010 (fl. 94), em desrespeito
ao prazo legal que, no caso, impõe que a publicação ocorresse até 05/04/2010 (art. 61, p. ún.,
L. 8.666/93).

2.1.3) Das irregularidades constatadas no Procedimento Licitatório n. 034/2011.

Dados gerais do procedimento licitatório:

ANEXO III – Processo n. 034/2011

Empresa contratada

NET  GAMES  COMÉRCIO  E  SERVIÇO
LTDA  /  MILLENNIUM  COMÉRCIO  E
SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.165.553/0001-18

Contrato social – fls. 29/34 e 88/90, Anexo III

Sócios
Ariston de Paula Pereira

Eunice Hiroe Yamashiro Hataka

Contrato

 
CONTRATO n. 002/2011 – fls. 74/79, Anexo II

conforme Projeto Básico (fls. 07/09) e Carta Contrato nº 002/2011 (fls.
74/79), tratou-se de contratação para prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras, no-
breaks e periféricos (OBS: não foi sequer especificada a quantidade de
equipamentos, muito menos   o tipo/modelo de cada equipamento, que  
a contratada deveria prestar “manutenção preventiva e corretiva”); de
propriedade da Câmara de Vereadores,  não inclusas as peças de
reposição.

Vigência contratual Valor total dos
serviços contratados

Valor mensal do serviço
Aumento em

relação ao
contrato anterior

Contrato – fls. 74/79
01/03 a 30/11/2011

(09 meses)
R$ 63.945,00 / 09 meses

R$ 7.105,00 (conforme
consta do contrato – fl. 75) - 23,99%

LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 002/2011 – Volume I – fls. 87/92 – Anexo II

Nota Fiscal
Período em que

o serviço foi
prestado

Documentação
especificando o
serviço prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 7.105,00 (fl. 82) 01/03 a 31/03/11 fls. 93/97 e 98/131 R$ 7.105,00 (fl. 135)

R$ 7.105,00 (fl.137) 01/04 a 30/04/11 fls. 141/143 e 145/172 R$ 7.105,00 (fl. 176)

R$ 7.105,00 (fl. 178) 01/05 a 31/05/11 fls. 182/184 e 185/207 R$ 7.105,00 (fl. 211)

R$ 7.105,00 (fl. 212) 01/06 a 30/06/11 fls. 216/217 e 219/235 R$ 7.105,00 (fl. 239)

R$ 7.105,00 (fl. 240) 01/07 a 31/07/11 fls. 251/252 e 253/261
Não consta dos autos a cópia da fl.
268, onde provavelmente estaria a
Ordem de Pag. ou cheque emitido.

R$ 7.105,00 (fl. 269) 01/08 a 31/08/11 fls. 273/275 e 276/291 R$ 7.105,00 (fl. 296)

R$ 7.105,00 (fl. 297) 01/09 a 30/09/11 fls. 301/303 e 304/320 R$ 7.105,00 (fl. 324)

Volume II – Anexo II

R$ 7.105,00 (fl. 02) 01/10 a 31/10/11 fls. 03/05 e 09/21 R$ 7.105,00 (fl. 24)

R$ 7.105,00 (fl. 25) 01/11 a 30/11/11 fls. 26/29 e 33/55 R$ 7.105,00 (fl. 59)
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TOTAL PAGO 01/03 a 30/11/11
R$ 63.945,00
(em 9 meses)

R$ 7.105,00/mês
(valor mensal)

Ao  compulsar  os  autos  do  procedimento  licitatório,  é  possível
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades:

a) inicialmente,  o réu  ANTÔNIO MARCO DE ALBUQUERQUE,  então Presidente da
Câmara de Vereadores, autorizou a licitação sem especificar e comprovar o montante
da  dotação  orçamentária  disponível  e  o  saldo  ali  referido  (art.  7º,  §  2º,  III,  L.
8.666/93), apenas fazendo menção de sua existência (fl. 02);

b) na  sequência,  a  ré  ROSILENE  CONCEIÇÃO  DOS  SANTOS  ERDMANN,  então
Diretora  Administrativa,  assinou  o  projeto  básico  sem  especificar,  clara  e
suficientemente, o serviço que estava sendo contratado, pois não informou em tal
documento  a  quantidade  e  o  tipo/modelo  de  computadores  em  que  a  futura
contratada prestaria a “manutenção preventiva e corretiva” (art. 7º, § 4º, L. 8.666/93)
(fls. 07/09);

c) a  ré  ROSILENE  CONCEIÇÃO  DOS  SANTOS  ERDMANN  também  constou  no
Projeto Básico que o preço base para contratação teria sido formado a partir do valor
praticado  no  mercado  vilhenense,  contudo  não  há  informações,  planilhas  ou
documentos comprobatórios de eventuais cotações ou pesquisas de preço efetuadas
previamente perante empresas locais, hábeis a justificar o montante de R$ 63.945,00
(arts. 26, p.ún., III, e 43, IV, L. 8.666/93). Curioso notar que esse valor foi  exatamente
igual ao ofertado pela empresa  NET GAMES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (fl.
22),  que  foi  a  “vencedora”  do  certame  licitatório.  Ressalte-se  que  as  demais
participantes  do  processo  licitatório,  INTERNETI  PROVEDOR DE INFORMÁTICA
LTDA – ME (fl. 37) e TONER TEC ASSIS. TÉCNICA EM CARTUCHOS E IMPRES.
LTDA – ME (fl. 52), ofertaram valores acima do fixado no Projeto Básico (fl. 07/09);

d) após,  o  réu  EDELCIO VIEIRA, então  Assessor  Jurídico,  apresentou a minuta do
contrato,  sem também especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que  estava
sendo contratado, pois também não informou em tal documento a quantidade e o
tipo/modelo de computadores em que a futura contratada prestaria a “manutenção
preventiva e corretiva” (art. 7º, § 4º, c/c art. 54, § 1º, L. 8.666/93) (fls. 10/15);

e) em  seguida,  o  réu  PEDRO  ALVES  DA  SILVA,  então  Presidente  da  CPLMO,
encaminhou  convites  às  empresas  para  participarem  do  certame,  porém  sem
especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que  estava  sendo  contratado,  não
informando  a  quantidade  e  o  tipo/modelo  de  computadores  em  que  a  futura
contratada prestaria “manutenção preventiva e corretiva” (art. 3º, § 1º, I, L. 8.666/93),
e, mesmo assim, as empresas convidadas apresentaram cotações de preço,  sem
nenhum embasamento objetivo e quantitativo acerca do custo do serviço que estava
sendo oferecido (fls. 22, 37 e 52);

f) os réus  PEDRO ALVES DA SILVA, ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA e SUZANA
DA SILVA FREITAS, estes dois últimos na condição de membros da CPLMO, não
desclassificaram as empresas INTERNETI PROVEDOR DE INFORMÁTICA LTDA –
ME e TONER TEC ASSIS. TÉCNICA EM CARTUCHOS E IMPRES. LTDA – ME (fl.
68),  embora  tais  empresas  tenham ofertado  valores  acima  do  fixado  no  Projeto
Básico (R$ 7.105,00/mês – item 7 - fl. 09), e, uma delas, em prazo de entrega do
serviço superior ao estabelecido no projeto básico (2 horas – item 3.2 - fl. 08). Com
efeito,  a  empresa INTERNETI  ofertou  o  valor  de R$ 7.375,00/mês e o  prazo  de
entrega do serviço em 5 dias (fl. 37), e a empresa TONER TEC ofertou o valor de R$
7.290,00/mês (fl. 52), ou seja, em ambas as hipóteses acima do que foi mencionado
no  Projeto  Básico.  Portanto,  está  claro  que  os  requeridos  simularam  uma
concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

g) a empresa NET GAMES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, “vencedora” do processo
licitatório,  alterou seu nome social  para  MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA – ME e seu objeto e quadro social, este último passando a ser formado pelos
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réus  ARISTON DE PAULA PEREIRA (sócio-administrador/majoritário)  e  EUNICE
HIROE YAMASHIRO HATAKA (sócia minoritária), conforme 8ª Alteração Contratual,
datada de 24/01/2011 (fls. 88/90). Sucede que na fase de habilitação para o certame,
iniciada  em  07/02/2011  (fls.  02/09),  a  empresa  havia  apresentado  apenas  a  7ª
Alteração Contratual, em que pese já tivesse sob “vigência” a 8ª Alteração Contratual,
inclusive com registro no Cartório de Notas, que foi efetivado em 26/01/2011 (fl. 90).
Assim, houve uma inequívoca violação à regra legal de habilitação jurídica (art. 28, L.
8.666/93),  sobretudo  ante  a  ausência  de  arquivamento/registro  da  8ª  Alteração
Contratual  na  Junta  Comercial,  o  que  somente  ocorreu  em  14/03/2011  (fl.  90),
inclusive posterior à celebração do contrato administrativo, assinado em 01/03/2011
(fl. 78);

h) os réus  PEDRO ALVES DA SILVA, ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA e SUZANA
DA SILVA FREITAS elaboraram a  ata  de  julgamento  da  licitação,  anunciando  a
proposta vencedora (da empresa  NET GAMES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA),
sem constar qualquer informação acerca da renúncia ao direito recursal, no prazo de
5  dias  úteis  (art.  109,  L.  8.666/93)  por  parte  das  demais  empresas  vencidas  no
certame,  em  que  pese  o  resultado  da  licitação  ali  consignado  só  pudesse  ser
apreciado e homologado após exaurido esse prazo recursal  (que se exauriria em
23/02/2011, considerando que a ata foi redigida em 16/02/2011 – fl. 68);

i) mesmo ante todas as irregularidades acima mencionadas,  e antes de exaurido o
prazo recursal  (23/02/2011),  o  réu  SANDRO RECK,  então Controlador da CVMV,
atestou em 16/02/2011 – ou seja, na mesma data em que se realizou a sessão de
análise das propostas – que o procedimento licitatório em questão “ocorreu de forma
legal”  (fl. 70), bem como o réu  EDELCIO VIEIRA, então Assessor Jurídico, exarou
parecer,  também  em  16/02/2011,  atestando  que  o  certame  “atendeu  à  risca  os
requisitos procedimentais e legais da Lei 8.666/93” (fl. 71). Por fim, também pouco se
importando com as irregularidades já mencionadas,  o réu  ANTÔNIO MARCO DE
ALBUQUERQUE, então Presidente da CVMV, mais uma vez em celeridade recorde,
adjudicou em 16/02/2011 a presente licitação à empresa vencedora  NET GAMES
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (fl. 71);

j) após, em 01/03/2011, foi celebrado o Contrato Administrativo n. 002/2011, assinado
pelos réus ANTÔNIO MARCO DE ALBUQUERQUE, EDELCIO VIEIRA e ARISTON
DE PAULA PEREIRA.

2.1.4) Das irregularidades constatadas no Procedimento Licitatório n. 017/2012.

Dados gerais do procedimento licitatório:

ANEXO IV – Processo n. 017/2012

Empresa contratada

MILLENNIUM  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS
LTDA – ME

CNPJ: 05.165.553/0001-18

Contrato social – fls. 51/57, Anexo IV

Sócios
Ariston de Paula Pereira

Admilson Farias Balieiro Filho

Contrato
 

CONTRATO n. 002/2012 – fls. 82/86, Anexo IV

conforme Projeto Básico (fls. 10/12) e Carta Contrato nº 002/2012 (fls.
74/79), tratou-se de contratação para prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras, no-
breaks e periféricos (OBS: não foi sequer especificada a quantidade de
equipamentos, muito menos   o tipo/modelo de cada equipamento, que  
a contratada deveria prestar “manutenção preventiva e corretiva”);, de
propriedade da Câmara de Vereadores,  não inclusas as peças de
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reposição.

Vigência contratual Valor total dos
serviços contratados

Valor mensal do serviço
Aumento em

relação ao
contrato anterior

Contrato – fls. 82/86
15/02 a 14/12/12

(10 meses)
R$ 71.190,00 / 10 meses

R$ 7.190,00 (conforme
consta do contrato – fl. 75)

11,33%

LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 002/2012 – fls. 87/92 – Anexo II

Nota Fiscal
Período em que

o serviço foi
prestado

Documentação
especificando o
serviço prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 7.190,00 (fl. 89) 15/02 a 14/03/12 fls. 93/93 e 97/122 R$ 7.190,00 (fl. 126)

R$ 7.190,00 (fl. 128) 15/03 a 14/04/12 fls. 132/135 e 136/157 R$ 7.190,00 (fl. 161)

R$ 7.190,00 (fl. 162) 15/04 a 14/05/12 fls. 167/169 e 170/186 R$ 7.190,00 (fl. 190)

R$ 7.190,00 (fl. 191) 15/05 a 14/06/12 fls. 192/194 e 199/215 R$ 7.190,00 (fl. 219)

R$ 7.190,00 (fl. 220) 15/06 a 14/07/12 fls. 225/227 e 228/243 R$ 7.190,00 (fl. 247)

R$ 7.190,00 (fl. 248) 15/07 a 14/08/12 fls. 249/251 e 256/270 R$ 7.190,00 (fl. 275)

R$ 7.190,00 (fl. 276) 15/08 a 14/09/12 fls. 277/279 e 284/298 R$ 7.190,00 (fl. 302)

R$ 7.190,00 (fl. 303) 15/09 a 14/10/12 fls. 308/310 e 311/328 R$ 7.190,00 (fl. 329)

R$ 7.190,00 (fl. 330) 15/10 a 14/11/12 fls. 335/337 e 338/353 R$ 7.190,00 (fl. 356)

R$ 7.190,00 (fl. 357) 15/11 a 14/12/12 fls. 358/360 e 365/378 R$ 7.190,00 (fl. 383)

TOTAL PAGO 15/02 a 14/12/12
R$ 71.900,00

(em 10 meses)
R$ 7.190,00/mês
(média mensal)

Ao  compulsar  os  autos  do  procedimento  licitatório,  é  possível
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades:

a) inicialmente,  o réu  ANTÔNIO MARCO DE ALBUQUERQUE,  então Presidente da
Câmara de Vereadores, autorizou a licitação sem especificar e comprovar o montante
da  dotação  orçamentária  disponível  e  o  saldo  ali  referido  (art.  7º,  §  2º,  III,  L.
8.666/93), apenas fazendo menção de sua existência (fl. 02);

b) na  sequência,  o  réu  PEDRO  ALVES  DA SILVA,  então  Presidente  da  CPLMO,
assinou  o  projeto  básico  sem especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que
estava sendo contratado, pois não informou em tal documento a quantidade e o tipo/
modelo  de  computadores  em  que  a  futura  contratada  prestaria  a  “manutenção
preventiva e corretiva” (art. 7º, § 4º, L. 8.666/93) (fls. 10/12);

c) após,  o  réu  EDELCIO VIEIRA, então  Assessor  Jurídico,  apresentou a minuta do
contrato,  sem também especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que  estava
sendo contratado, pois também não informou em tal documento a quantidade e o
tipo/modelo de computadores em que a futura contratada prestaria a “manutenção
preventiva e corretiva” (art. 7º, § 4º, c/c art. 54, § 1º, L. 8.666/93) (fls. 15/19);

d) em  seguida,  o  réu  PEDRO  ALVES  DA  SILVA,  então  Presidente  da  CPLMO,
encaminhou  convites  às  empresas  para  participarem  do  certame,  porém  sem
especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que  estava  sendo  contratado,  não
informando  a  quantidade  e  o  tipo/modelo  de  computadores  em  que  a  futura
contratada prestaria “manutenção preventiva e corretiva” (art. 3º, § 1º, I, L. 8.666/93),
e, mesmo assim, as empresas convidadas apresentaram cotações de preço,  sem
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nenhum embasamento objetivo e quantitativo acerca do custo do serviço que estava
sendo oferecido (fls. 28, 43 e 61);

e) as cotações prévias juntadas aos autos foram obtidas perante as mesmas empresas
posteriormente  convidadas  a  participar  do  certame  e  em datas  anteriores  às  da
solicitação  e  aprovação  de  abertura  do  procedimento  licitatório.  Com  efeito,  as
cotações estão datadas de 10/01/2012 (AJUCEL - fl. 08), 12/01/2012 (MILLENIUM -
fl. 07) e 13/01/2012 (TONER TEC - fl. 06), sendo que a solicitação de abertura do
certame  ocorreu  em  17/01/2012,  feita  pela  ré  ROSILENE  CONCEIÇÃO  DOS
SANTOS ERDMANN, e a autorização do certame ocorreu em 19/01/2012, feita pelo
réu  ANTÔNIO MARCO DE ALBUQUERQUE (fl.  02), o que demonstra que houve
uma montagem fraudulenta  e direcionamento do procedimento licitatório  a  fim de
atender  à  empresa  contratada  (MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –
ME). Nesse mesmo sentido, também  está claro que os requeridos simularam uma
concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

f) o  réu  PEDRO  ALVES  DA  SILVA  também  convidou  a  empresa  AJUCEL
INFORMÁTICA LTDA, embora tal empresa estivesse sediada em Colorado do Oeste/
RO (fl. 28). Fato é que a distância (cerca de 80km), o tempo de deslocamento (cerca
de 1h) e os custos com os constantes deslocamentos, além de dificultar a empresa
de atender  à  exigência  contida no item 3.2  do projeto  básico (que os chamados
técnicos para manutenção deverão ser  atendidos no tempo máximo de 2 horas),
fizeram de sua proposta bastante onerosa em comparação com as propostas das
demais empresas sediadas em Vilhena/RO, tanto que em sua proposta indicou um
prazo de 10 dias para entrega do serviço, quando o próprio projeto básico exigia,
como  mencionado,  o  tempo  máximo  de  2  horas,  tornando  essa  proposta  pouco
atrativa. Logo, esse convite não atingiu a finalidade de atrair reais interessados em
ofertar propostas competitivas para a contratação com o ente público (art. 3º, caput,
L. 8.666/93). Portanto, está claro mais uma vez que os requeridos simularam uma
concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

g) os réus  PEDRO ALVES DA SILVA, SUZANA DA SILVA FREITAS e CLÉIA BRITO
OLIVEIRA, estas  duas  últimas  na  condição  de  membras  da  CPLMO, não
desclassificaram  a  empresa  AJUCEL  INFORMÁTICA  LTDA,  muito  embora  no
certame de 2010 (Procedimento Licitatório n. 014/2010), a CPLMO da época tivesse
desclassificado a referida empresa sob o argumento de não haver previsão expressa
do serviço de “manutenção corretiva” em seu Contrato Social. Com efeito, analisando
o Contrato  Social  da  aludida  empresa  e  suas  respectivas  alterações (11ª  e  12ª)
juntadas  nos  Procedimentos  Licitatórios  n.  014/2010  (fls.  61/66  –  Anexo  II)  e  n.
017/2012 (fls. 34/38 – Anexo IV), verifica-se que não houve mudança do objeto social
pertinente  ao  serviço  licitado,  tendo  permanecido  os  termos  “suporte  técnico  em
tecnologia da informação”, o que desta vez foi validado pelos requeridos, eis que a
empresa  não  foi  desclassificada.  Portanto,  está  claro  outra  vez  mais  que  os
requeridos simularam uma concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

h) os réus  PEDRO ALVES DA SILVA, SUZANA DA SILVA FREITAS e CLÉIA BRITO
OLIVEIRA elaboraram  a  ata  de  julgamento  da  licitação,  anunciando  a  proposta
vencedora (da empresa MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME), sem
constar qualquer informação acerca da renúncia ao direito recursal, no prazo de 5
dias  úteis  (art.  109,  L.  8.666/93)  por  parte  das  demais  empresas  vencidas  no
certame,  em  que  pese  o  resultado  da  licitação  ali  consignado  só  pudesse  ser
apreciado e homologado após exaurido esse prazo recursal  (que se exauriria em
10/02/2012, considerando que a ata foi redigida em 03/02/2012 – fl. 76);

i) mesmo ante todas as irregularidades acima mencionadas,  e antes de exaurido o
prazo recursal  (10/02/2012),  o réu  SANDRO RECK,  então Controlador da CVMV,
atestou em 06/02/2012 que o procedimento licitatório em questão “ocorreu de forma
legal”  (fl. 79), bem como o réu  EDELCIO VIEIRA, então Assessor Jurídico, exarou
parecer, estranhamente na data de 02/02/2012, ou seja, antes mesmo de os autos
serem remetidos à assessoria jurídica (06/02/2012 – fl. 79), atestando que o certame
“atendeu à risca os requisitos procedimentais e legais da Lei 8.666/93” (fl. 80). Por
fim,  também pouco  se importando com as irregularidades já  mencionadas,  o  réu
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ANTÔNIO MARCO DE ALBUQUERQUE, então Presidente da CVMV, mais uma vez
em celeridade  recorde,  adjudicou  em 06/02/2012  a  presente  licitação  à  empresa
vencedora MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (fl. 80);

j) após, em 14/02/2012, foi celebrado o Contrato Administrativo n. 002/2012, assinado
pelos réus ANTÔNIO MARCO DE ALBUQUERQUE, EDELCIO VIEIRA e ARISTON
DE PAULA PEREIRA,  cujo extrato só foi  publicado no D.O.M. em 26/03/2012 (fl.
127), em desrespeito ao prazo legal que, no caso, impõe que a publicação ocorresse
até 07/03/2012 (art. 61, p. ún., L. 8.666/93).

2.1.5) Das irregularidades constatadas no Procedimento Licitatório n. 019/2013.

Dados gerais do procedimento licitatório:

ANEXO V – Processo n. 019/2013

Empresa contratada
EUNICE H. Y. HATAKA – EPP CNPJ: 04.279.558/0001-09

Declaração de Firma Mercantil Individual, fls. 83/84, Anexo V

Proprietária Eunice Hiroe Yamashiro Hataka

Contrato

 
CONTRATO n. 002/2013 – fls. 99/103, Anexo V

conforme Projeto Básico (fls. 09/11) e Carta Contrato nº 002/2013 (fls.
99/103), tratou-se de contratação para prestação de serviços técnicos
de manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras,
no-breaks e periféricos (OBS: não foi sequer especificada a quantidade
de equipamentos, muito menos   o tipo/modelo de cada equipamento,  
que a contratada deveria prestar “manutenção preventiva e corretiva”),
de propriedade da Câmara de Vereadores, não inclusas as peças de
reposição.

Vigência contratual Valor total dos
serviços contratados

Valor mensal do serviço
Aumento em

relação ao
contrato anterior

Contrato – fls. 99/103
22/01 a 21/11/2013

(10 meses)
R$ 77.900,00 / 10 meses

R$ 7.790,00 (conforme
consta do contrato à fl. 100)

8,344%

LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 002/2013 – fls. 99/103 – Anexo V

Nota Fiscal
Período em que

o serviço foi
prestado

Documentação
especificando o serviço

prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 7.790,00 (fl. 110) 22/01 a 21/02/13 fls. 116/131 e 133/135

Não consta dos autos a Ordem
de Pagamento, mas tão somente
a nota de liquidação no valor de
R$ 7.790,00.

R$ 7.790,00 (fl. 139) 22/02 a 21/03/13 fls. 145/157 e 160/162 R$ 7.790,00 (fl. 166)

R$ 7.790,00 (fl. 167) 22/03 a 21/04/13 fls. 172/192 e 193/196 R$ 7.790,00 (fl. 200)

R$ 7.790,00 (fl. 201) 22/04 a 21/05/13 fls. 207/220 e  221/223 R$ 7.790,00 (fl. 227)

R$ 7.790,00 (fl. 228) 22/05 a 21/06/13 fls. 235/236 e 238/249 R$ 7.790,00 (fl. 251)

R$ 7.790,00 (fl. 252) 22/06 a 21/07/13 fls. 259/261 e 264/276 R$ 7.790,00 (fl. 263)

R$ 7.790,00 (fl. 278) 22/07 a 21/08/13 fls. 285/287 e 288/303 R$ 7.790,00 (fl. 307)
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R$ 7.790,00 (fl. 309) 22/08 a 21/09/13 fls. 316/318 e 319/332 R$ 7.790,00 (fl. 336)

R$ 7.790,00 (fl. 337) 22/09 a 21/10/13 fls. 338/340 e  341/355 R$ 7.790,00 (fl. 365)

R$ 7.790,00 (fl. 366) 22/10 a 21/11/13 fls. 373/375 e  376/390 R$ 7.790,00 (fl. 392)

TOTAL PAGO 22/01 a 21/11/13
R$ 77.900,00 (em

10 meses)
R$ 7.790,00/mês
(média mensal)

Ao  compulsar  os  autos  do  procedimento  licitatório,  é  possível
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades:

a) inicialmente, o réu VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, então Presidente da Câmara de
Vereadores, autorizou a licitação sem especificar e comprovar o montante da dotação
orçamentária disponível e o saldo ali referido (art. 7º, § 2º, III, L. 8.666/93), apenas
fazendo menção de sua existência  (fl.  02).  Observa-se,  ainda,  que a autorização
estranhamente  ocorreu  na  data  de  02/01/2013,  um  dia  após  o  feriado  de
Confraternização Universal e em época de recesso legislativo da CVMV1;

b) na sequência, o réu  IVANDEL HORBACH,  então Diretor Administrativo, assinou o
projeto básico sem especificar, clara e suficientemente, o serviço que estava sendo
contratado, pois não informou em tal documento a quantidade e o tipo/modelo de
computadores  em que  a  futura  contratada  prestaria  a  “manutenção  preventiva  e
corretiva” (art.  7º,  § 4º,  L.  8.666/93) (fls.  09/11).  Observa-se, ainda, que o projeto
básico foi estranhamente assinado na data de 04/01/2013, feriado estadual em que
se comemora a instalação do Estado de Rondônia e em época de recesso legislativo
da CVMV;

c) após,  o  réu  EDELCIO VIEIRA, então  Assessor  Jurídico,  apresentou a minuta do
contrato,  sem também especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que  estava
sendo contratado, pois também não informou em tal documento a quantidade e o
tipo/modelo de computadores em que a futura contratada prestaria a “manutenção
preventiva e corretiva” (art. 7º, § 4º, c/c art. 54, § 1º, L. 8.666/93) (fls. 12/16);

d) em  seguida,  a  ré  ZITA  APARECIDA  DA SILVA,  então  Presidente  da  CPLMO,
encaminhou  convites  às  empresas  para  participarem  do  certame,  porém  sem
especificar,  clara  e  suficientemente,  o  serviço  que  estava  sendo  contratado,  não
informando  a  quantidade  e  o  tipo/modelo  de  computadores  em  que  a  futura
contratada prestaria “manutenção preventiva e corretiva” (art. 3º, § 1º, I, L. 8.666/93),
e, mesmo assim, as empresas convidadas apresentaram cotações de preço,  sem
nenhum embasamento objetivo e quantitativo acerca do custo do serviço que estava
sendo oferecido  (fls.  28,  48,  63 e 81).  Observa-se,  ainda,  que os convites foram
estranhamente assinados na data de 02/01/2013, anteriormente à data de elaboração
do  Projeto  Básico  e  do  envio  do  procedimento  para  análise  da  Controladoria  e
Assessoria Jurídica (04/01/2013 – fls.  09/11 e 17),  e não só isso,  um dia após o
feriado de Confraternização Universal e em época de recesso legislativo da CVMV;

e) a ré ZITA APARECIDA DA SILVA encaminhou o procedimento licitatório para análise
da Controladoria e Assessoria Jurídica na data de 04/01/2013, no mesmo dia em que
foram emitidos os pareces do réu  SANDRO RECK,  então  Controlador,  e do réu
EDELCIO VIEIRA,  então  Assessor  Jurídico  (fl.  18),  feriado  estadual  em que  se
comemora a instalação do Estado de Rondônia e em época de recesso legislativo da
CVMV;

f) as  cotações  de  preço  foram  apresentadas  pelas  empresas  que  participaram  do
processo  licitatório  em  02/01/2013,  um  dia  após  o  feriado  de  Confraternização
Universal,  e  04/01/2013,  feriado  estadual  em que  se  comemora  a  instalação  do
Estado de Rondônia e em época de recesso legislativo da CVMV (fls. 04/07);

1  Resolução n. 015/2012 da CVMV, art. 5º, § 2º. Serão considerados como recesso legislativo os períodos de 23
de dezembro a 1º de fevereiro e 18 a 31 de julho.

21



3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

g) foram enviados convites a quatro empresas, o que supera o mínimo exigido de três,
porém  observa-se  que  duas  delas  possuem  vínculo  subjetivo  entre  os  sócios
participantes,  indicador  de  fraude  havida  também  no  processo  licitatório  ora
analisado, por ajuste e simulação de concorrência, em razão dos seguintes fatos: 

g.1) as empresas MILLENNIUM COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA e EUNICE H. Y. HATAKA
– EPP pertencem, respectivamente, aos réus ARISTON DE PAULA PEREIRA (fls. 36/39) e
EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA (fls.  82/85), os quais, não obstante serem mãe e
filho, também foram sócios junto à mesma empresa MILLENNIUM, no período de 29/01/2011
a 27/04/2011 (8ª e 9ª, Alteração Contratual, v. fl. 51, do Procedimento Licitatório n. 017/2012,
Anexo IV); 

g.2) as assinaturas lavradas na proposta e envelope (fls. 81 e 91/92-v) da empresa EUNICE
H. Y. HATAKA – EPP (que se sagrou “vencedora” do certame), bem como no Contrato n.
002/2013 (fls.  99/103) e  nas Ordens de Pagamentos emitidas junto  ao processo,  não se
assemelham à da proprietária da empresa, a ré  EUNICE HIROE Y. HATAKA, conforme se
pode verificar da análise de suas rubricas gravadas na Declaração de Firma Mercantil (fl. 83),
Requerimento de Empresário (fl.  84) e Documento de Identidade (fl.  85). Denota-se, lado
outro, que as assinaturas constantes na proposta e no Contrato n. 002/2013 pertencem ao
filho  dela,  o  réu  ARISTON  DE  PAULA PEREIRA,  consoante  se  infere  da  análise  dos
procedimentos licitatórios dos anos anteriores (nos quais a empresa MILLENNIUM – antiga
NET GAMES –  participou e foi a “vencedora” dos certames), notadamente do Contrato n.
004/2009  e  relatórios  do  Procedimento  Licitatório  n.  029/2009  (fls.  62/68,  73/76,  84/89,
96/100, 108/113, 119/123, 132/136, 144/149, 168/172 do Anexo I); do Contrato n. 002/2011 e
relatórios do Procedimento Licitatório n. 034/2011 (fls. 74/79 e 93/97 do Anexo III); e Contrato
n. 002/2012 do Procedimento Licitatório n. 017/2012 (fls. 82/86 do Anexo IV);

g.3) enquanto os documentos da empresa vencedora EUNICE H. Y. HATAKA - EPP contêm
as assinaturas do réu  ARISTON DE PAULA PEREIRA,  os  documentos de habilitação da
empresa  MILLENNIUM não  o  contêm,  sobressaindo,  assim,  a  comprovação  do  conluio
mantido entre o órgão licitante e o réu  ARISTON, que por meio de tal contrato manteve a
hegemonia  nas  contratações  perante  a  Câmara  de  Vereadores  de  Vilhena,  na  área  de
manutenção e reparação de equipamentos de informática, no período de 2009 a 2016, com
exceção apenas do ano de 2010.

h) os  requeridos  não  instruíram  o  procedimento  licitatório  com  a  cópia  do  ato  de
designação da Comissão de Licitação (art. 38, III, L. 8.666/93). Curioso notar que na
capa do processo consta afixado um bilhete com os seguintes dizeres:  “Anexar as
Portarias”, as quais, porém, não foram juntadas;

i) foram enviados convites a quatro empresas, o que supera a exigência mínima de
três, porém a ré ZITA APARECIDA DA SILVA convidou as mesmas pessoas jurídicas
de anos anteriores (fls. 28, 48, 63 e 81), infringindo-se, assim, disposição legal (art.
22,  §  6º,  L.  8.666/93),  não  obstante  a  ausência  de  informação  a  respeito  do
cadastramento de tais empresas junto ao órgão licitante. Portanto, está claro que os
requeridos simularam uma concorrência licitatória que, na prática, nunca ocorreu;

j) os réus ZITA APARECIDA DA SILVA, SUZANA DA SILVA FREITAS e FERNANDA
CURTY DE OLIVEIRA, estas duas últimas na condição de membras da CPLMO, não
desclassificaram as  empresas  MILLENNIUM COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA e
INTERNETI  PROVEDOR  DE  INFORMÁTICA  LTDA  –  ME  (fl.  93),  embora  tais
empresas  tenham  ofertado  valores  acima  do  fixado  no  Projeto  Básico  (R$
7.862,25/mês  –  item  7  -  fl.  11)  e  prazo  de  entrega  dos  serviços  superior  ao
estabelecido no projeto básico (2 horas – item 3.2 - fl. 09). Com efeito, a empresa
MILLENNIUM ofertou o valor de R$ 7.939,00/mês e o prazo de entrega do serviço em
10 dias (fl.  28), e a empresa INTERNETI ofertou o valor de R$ 7.915,00/mês e o
prazo de entrega do serviço em 10 dias (fl.  48), ou seja, em ambas as hipóteses
acima do que foi mencionado no Projeto Básico.  Portanto, está claro mais uma vez
que  os  requeridos  simularam uma concorrência  licitatória  que,  na  prática,  nunca
ocorreu;
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k) os réus ZITA APARECIDA DA SILVA, SUZANA DA SILVA FREITAS e FERNANDA
CURTY DE OLIVEIRA elaboraram a ata de julgamento da licitação, anunciando a
proposta  vencedora  (da  empresa  EUNICE  H.  Y.  HATAKA –  EPP),  sem  constar
qualquer informação acerca da renúncia ao direito recursal, no prazo de 5 dias úteis
(art. 109, L. 8.666/93) por parte das demais empresas vencidas no certame, em que
pese o resultado da licitação ali consignado só pudesse ser apreciado e homologado
após exaurido esse prazo recursal (que se exauriria em 24/01/2013, considerando
que a ata foi redigida em 17/01/2013 – fl. 93);

l) mesmo ante todas as irregularidades acima mencionadas,  e antes de exaurido o
prazo recursal  (24/01/2013),  o réu  SANDRO RECK,  então Controlador da CVMV,
atestou em 18/01/2013 – ou seja, um dia após a sessão de análise das propostas –
que o procedimento licitatório em questão “ocorreu de forma legal” (fl. 96), bem como
o  réu  EDELCIO  VIEIRA,  então  Assessor  Jurídico,  exarou  parecer,  também  em
18/01/2013, atestando que o certame “atendeu à risca os requisitos procedimentais e
legais  da  Lei  8.666/93” (fl.  97).  Por  fim,  também  pouco  se  importando  com  as
irregularidades  já  mencionadas,  o  réu  VANDERLEI  AMAURI  GRAEBIN,  então
Presidente da CVMV, mais uma vez em celeridade recorde, adjudicou em 21/01/2013
a presente licitação à empresa vencedora EUNICE H. Y. HATAKA – EPP (fl. 97);

m) após, em 21/01/2013, foi celebrado o Contrato Administrativo n. 002/2013, assinado
pelos  réus  VANDERLEI  AMAURI  GRAEBIN,  EDELCIO VIEIRA  e  EUNICE H.  Y.
HATAKA – EPP, cujo extrato não publicado no D.O.M., pois não há informações a
esse  respeito.  Com razão,  às  fls.  106/109  foram amealhadas cópias  de  páginas
extraídas do D.O.M nº 1.482, de 15/02/2013, as quais não trazem a publicação do
contrato ora citado (ao menos nas cópias remetidas a este Parquet). Em todo caso,
mesmo considerando que tal publicação tenha sido realizada na aludida edição do
D.O.M, restaria demonstrado desrespeito ao prazo legal que, no caso, impõe que a
publicação ocorresse até 07/02/2013 (art. 61, p. ún., L. 8.666/93);

n) a  assinatura  do  representante  legal  da  empresa  INTERNETI  PROVEDOR  E
INFORMÁTICA LTDA – ME (convidada a participar do certame) constante na cotação
de preços (fls.  07),  no recibo (fl.  25)  e  na proposta de preços (fls.  48 e  61-v)  é
semelhante àquela aposta sobre o carimbo da empresa  EUNICE H. Y. HATAKA –
EPP (vencedora  do  certame)  na  Ordem  de  Pagamento  (fl.  307)  e  na  Nota  de
Movimentação Financeira para Devolução da Caução (fl. 395), o que demonstra que
houve um ajuste entre os requeridos para que a empresa INTERNETI participasse do
certame apenas ficticiamente e para que a licitação fosse direcionada à empresa
EUNICE. Não só isso, estranhamente essa mesma assinatura também aparece em
diversos  documentos  da  empresa  MILLENIUM  COM.  e  SERV.  LTDA no
Procedimento Licitatório n. 164/2013 (tratado no próximo subitem abaixo), tais como
relatórios de atendimento, notas de pagamento e retificação de nota fiscal (fls. 670,
673, 676, 687, 718, 729, 753, 893, 900 e 936 – Anexo VIII).

2.1.6) Das irregularidades constatadas no Procedimento Licitatório n. 164/2013.

Dados gerais do procedimento licitatório:

ANEXOS VI a XI – Processo n. 164/2013

Empresa contratada MILLENIUM COM. SERV. LTDA-ME CNPJ: 05.165.553/0001-18

Contrato social – fls. 105/110, Anexo VI

Sócios
Ariston de Paula Pereira

Eunice Hiroe Yamashiro Hataka

Contrato
 

CONTRATO n. 002/2014 – fls. 182/187, Anexo VI

conforme Termo de referência do Contrato n. 02/2014 (fls. 23/40), os
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serviços contratados seriam prestados em 35 Microcomputadores, 14
Notebooks,  15 No-breaks,  9  impressoras (5  laser  monocromática,  1
laser colorida, 1 jato de tinta, 2 jatos de tinta multifuncionais).

Vigência contratual Valor total dos
serviços contratados

Valor mensal do serviço
Aumento em

relação ao
contrato anterior

Contrato – fls. 182/187
29/01/14 a 28/01/15

(12 meses)
R$ 88.550,00 / 12 meses1 R$ 7.379,16 (no contrato

consta R$ 8.050,00/mês)
13,67%

1º aditivo  - fls. 306/308
02/01/15 a 01/01/16

(12 meses)
R$ 110.027,40 / 12 meses R$ 9.168,95 24,25%

2º aditivo – fls. 1276/1278
07/01/16 a 06/01/17

(12 meses)
R$ 120.480,00 / 12 meses R$ 10.040,00 9,5%

Obs.: Tal valor está previsto no contrato, à fl. 184, bem como no extrato do contrato (fl. 187), a título de
valor global. No entanto, analisando as cláusulas 4ª e 5ª, vislumbra-se que consta o valor mensal de
R$ 8.050,00, o que multiplicado pelo tempo de prestação dos serviços (12 meses), resultaria num
montante  de  R$  96.600,00  (noventa  e  seis  mil  e  seiscentos  reais),  demonstrando  uma  total
incongruência no tocante aos valores.

LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 002/2014 – fls 182/187 – Anexo VI

Nota Fiscal
Período em que o

serviço foi
prestado

Documentação
especificando o
serviço prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 11.676,70 (fl. 189) 30/01 a 28/02/2014 fls. 195/253 R$ 11.676,70 (fl. 257)

R$ 7.810,75 (fl. 259) 01/03 a 31/03/2014 fls. 266/288 R$ 7.810,75 (fl. 292)

R$ 7.786,00 (fl. 312) 01/04 a 30/04/2014 fls. 313/340 R$ 7.786,00 (fl. 344)

R$ 7.934,50 (fl. 346) 01/05 a 30/05/2014 fls. 353/372 R$ 7.934,50 (fl. 376)

R$ 7.840,45 (fl. 377) 01/06 a 30/06/2014 fls. 384/404 R$ 7.840,45 (fl. 408)

R$ 8.038,45 (fl. 409) 01/07 a 31/07/2014 fls. 416/436 R$ 8.038,45 (fl. 440)

R$ 7.835,50 (fl. 441) 01/08 a 31/08/2014 fls. 445/469 R$ 7.835,50 (fl. 473)

R$ 7.865,20 (fl. 474) 01/09 a 30/09/2014 fls. 481/508 R$ 7.865,20 (fl. 511)

R$ 7.795,90 (fl. 512) 01/10 a 31/10/2014 fls. 513/532 R$ 7.795,90 (fl. 536)

R$ 7.701,85 (fl. 537) 01/11 a 30/11/2014 fls. 544/568 R$ 7.701,85 (fl. 572)

R$ 8.112,70 (fl. 573) 01/12 a 31/12/2014 fls. 580/595 R$ 6.264,70 (fl. 598) e
R$ 1.848,00 (fl. 599)

TOTAL PAGO 30/01 a 31/12/2014 R$ 90.398,00
(em 11 meses)

R$ 8.218,00/mês
(média mensal)

LIQUIDAÇÃO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO 002/2014 – fls. 306/308 – Anexo VII

Nota Fiscal
Período em que o

serviço foi
prestado

Documentação
especificando o
serviço prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 10.435,70 (fl. 610) 05/01 a 04/02/2015 fls. 627/668
R$ 9.335,43 (fl. 672)
R$ 1.100,27 (fl. 673)
R$ 1.100,27 (fl. 674)

24



3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

R$ 9.381,28 (fl. 675) 05/02 a 04/03/2015 fls. 683/715 R$ 9.381,28 (fl. 718)

R$ 9.358,73 (fl. 719) 05/03 a 04/04/2015 fls. 726/749 R$ 9.358,73 (fl. 753)

R$ 9.533,64 (fl. 755) 05/04 a 04/05/2015 fls. 761/890 R$ 9.533,64 (fl. 893)

R$ 9.297,10 (fl. 895) 05/05 a 04/06/2015 fls. 896/933 R$ 9.297,10 (fl. 936)

R$ 9.505,49 (fl. 940) 05/06 a 04/07/2015 fls. 946/984 R$ 9.505,49 (fl. 990)

R$ 9.280,07 (fl. 992) 05/07 a 04/08/2015 fls. 998/1021 R$ 9.280,07 (fl. 1024)

R$ 9.573,11 (fl. 1026) 05/08 a 04/09/2015 fls. 1032/1068 R$ 9.573,11 (fl. 1071)

R$ 9.426,66 (fl. 1073) 05/09 a 04/10/2015 fls. 1074/1107 R$ 9.426,66 (fl. 1115)

R$ 9.623,98 (fl. 1117) 05/10 a 04/11/2015 fls. 1128/1156 R$ 9.623,98 (fl. 1161)

R$ 9.454,71 (fl. 1163) 05/11 a 04/12/2015 fls. 1169/1198 R$ 9.454,71 (fl. 1201)

R$ 9.663,44 (fl. 1204) 05/12 a 23/12/2015 fls. 1210/1239
R$ 5.156,93 (fl. 1245) e
R$ 4.506,51 (fl. 1246)

TOTAL PAGO 05/01 a 23/12/2015
R$ 114.533,91
(em 12 meses)

R$ 9.544,00/mês
(média mensal)

LIQUIDAÇÃO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO 002/2014 – fls. 1276/1278 – Anexo X

Nota Fiscal
Período em que o

serviço foi
prestado

Documentação
especificando o
serviço prestado

Ordem
de

Pagamento

R$ 10.309,70 (fl. 1283) 08/01 a 07/02/2016 fls. 1289/1314 R$ 10.309,70 (fl. 1470)

R$ 10.377,87 (fl. 1483) 08/02 a 07/03/2016 fls. 1322/1349 R$ 10.377,87 (fl. 1426)

R$ 10.797,56 (fl. 1430) 08/03 a 07/04/2016 fls. 1419/1422 e
1446/1478

R$ 10.797,56 (fl. 1370)

R$ 10.871,49 (fl. 1373) 08/04 a 07/05/2016 fls. 1363/1367 e
1379/1410

R$ 10.871,49 (fl. 1414)

R$ 10.754,75 (fl. 1532) 08/05 a 07/06/2016 fls. 1354/1367 e
1485/1517

R$ 10.754,75(fl. 1520)

R$ 10.692,79 (fl. 1534) 08/06 a 07/07/2016 fls. 1539/1550 R$ 10.692,79 (fl. 1601)

R$ 10.736,25 (fl. 1605) 08/07 a 07/08/2016 fls. 1556/1598 e
1606/1631

R$ 10.736,25 (fl. 1634)

R$ 10.828,56 (fl. 1640) 08/08 a 07/09/2016 fls. 1646/1670 R$ 10.828,56 (fl. 1674)

R$ 10.872,05 (fl. 1675) 08/09 a 07/10/2016 fls. 1683/1721 R$ 10.872,05 (fl. 1725)

R$ 10.470,53 (fl. 1732) 08/10 a 07/11/2016 fls. 1738/1760 R$ 10.470,53 (fl. 1783)

R$ 1.247,02 (fl. 1768) 08/11 a 11/11/2016 fls. 1774/1778 R$ 1.247,02 (fl. 1784)

TOTAL PAGO 08/01 a 11/11/2016
R$ 107.958,57
(em 11 meses)

R$ 9.814,41/mês
(média mensal)

A partir de 16/11/2016, houve rescisão contratual por parte da CMVV – fl. 1729

Ao  compulsar  os  autos  do  procedimento  licitatório,  é  possível
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades:

a) o réu VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, então Presidente da Câmara de Vereadores,
autorizou  a  licitação  sem  especificar  e  comprovar  o  montante  da  dotação
orçamentária disponível e o saldo ali referido (art. 7º, § 2º, III, L. 8.666/93), apenas
fazendo menção de sua existência (fl. 02);
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b) o edital do Pregão Presencial n. 002/2013/CVMV (fls. 43/59) e o respectivo extrato (fl.
91), bem como as atas de análise documental e de julgamento do certame (fls. 91,
139/140 e 167/168), todos assinados pelo réu  EMERSON SANTOS CIOFFI, então
Pregoeiro, estranhamente fazem remissão à aquisição de um “veículo” (edital) e que
a licitação foi autorizada pelo Prefeito José Luiz Rover (edital e atas), apesar de se
referir à aquisição de serviços de manutenção corretiva em aparelhos de informática
e de ter sido autorizada pelo Vereador Presidente AMAURI, o que demonstra o total
descaso do requerido na condução do procedimento licitatório, revelando manifesta
quebra do princípio da eficiência (art. 3º, L. 8.666/93 c/c art. 37, caput, CR/88);

c) os réus  VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, EDELCIO VIEIRA,  Assessor Jurídico, e
ARISTON DE  PAULA PEREIRA,  representante  legal  da  empresa  MILLENNIUM,
celebraram  em  29/01/2014  o  Contrato  Administrativo  n.  002/2014 (fls.  182/186)
estipulando  condições  contratuais  diversas  daquelas  previstas  no  Termo  de
Referência  (parte  integrante  do  ato  convocatório  –  fls.  04/07).  Com  efeito,  os
requeridos previram prazo final da vigência contratual para  28/01/2015, eis que o §
1º, da Cláusula Quinta (fl. 183), estabeleceu “validade de 12 meses”, prazo este que,
computado  a  partir  da  data  da  assinatura  do  contrato  (29/01/2014),  deveria  se
encerrar em 28/01/2015, sendo que o Termo de Referência estabeleceu vigência até
31/12/2014 (fl.  07).  Além  disso,  o  valor  mensal  que  os  requeridos  previram  no
contrato (R$ 8.050,00) não corresponde ao valor global contratado (R$ 88.550,00),
pois  este  valor  dividido  pelo  prazo  de  vigência  (12  meses)  corresponde  a  R$
7.379,16, ou seja, a empresa contratada acabou recebendo a mais, mensalmente, o
valor  de  R$  670,84,  o  que,  ao  final  de  12  meses,  totalizou  R$  8.050,00  pagos
indevidamente. Ademais, os requeridos agiram em descompasso com o previsto no
ato convocatório e, por consequência, violaram o disposto na Lei de Licitações (art.
3º, L. 8.666/93);

d) o extrato do contrato administrativo só foi publicado no D.O.M. em 23/04/2014 (fl.
311), em desrespeito ao prazo legal que, no caso, impõe que a publicação ocorresse
até 07/02/2014 (art. 61, p. ún., L. 8.666/93);

e) outra incoerência procedimental irregular praticada pelos réus VANDERLEI AMAURI
GRAEBIN,  EDELCIO  VIEIRA,  ARISTON  DE  PAULA  PEREIRA e  EMERSON
SANTOS CIOFFI  é o fato  de que EMERSON declarou a empresa  MILLENNIUM
COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA como vencedora do certame por oferecer o valor
total do lote em R$ 10.756,00 e homologar a licitação no valor total de R$ 105.000,00
(fls.  167/168),  porém  no  contrato  administrativo  os  réus  AMAURI,  EDELCIO  e
ARISTON previram o  valor  contratual  em R$ 88.550,00  (fls.  182/186)  (art.  3º,  L.
8.666/93);

f) os  réus  ADAIR HILÁRIO GRAEBIN,  então  Diretor  Administrativo,  e  VANDERLEI
AMAURI GRAEBIN, então Presidente da Câmara de Vereadores, emitiram a Nota de
Empenho n. 26/2014 no valor de R$ 88.550,00, por 11 meses (fl. 181), ao contrário
do que constou no Contrato Administrativo n. 002/2014 (prazo de 12 meses – fls.
182/187),  o  que  demonstra  o  total  descaso  dos  requeridos  na  condução  do
procedimento licitatório, revelando manifesta quebra do princípio da eficiência (art. 3º,
L. 8.666/93 c/c art. 37, caput, CR/88);

g) faltando um mês e meio para o término do contrato (28/01/2014), o réu ARISTON DE
PAULA PEREIRA formalizou pedido de prorrogação do contrato, em 15/12/2014 (fl.
293).  Sucede que esse  pedido de prorrogação foi formulado pela própria empresa
contratada  (interesse  privado),  sem  prévia  manifestação  do  ente  contratante
(interesse público), em desrespeito ao previsto na Lei Federal de Licitações (art. 57,
§2º, L. 8.6666/93) e no Contrato Administrativo n. 002/2014 (Cláusula Quinta, §1º:
“[…] podendo sofrer prorrogações por iguais e sucessivos períodos, após procedida a
devida  justificativa  por  escrito  e  autorizado,  previamente,  pelo  Presidente  da
Câmara);

h) a empresa MILLENNIUM também pleiteou a revisão contratual para reajustar o preço
de todos os itens fornecidos à Administração, no importe de 13,9% (inflação em 2014
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foi de 6,41%), alegando que essa medida visava “corrigir distorções provocadas pela
inflação,  aumento  do salário  mínimo,  aumento da alíquota  tributária,  aumento  do
preço dos combustíveis  e significativo aumento no número de equipamentos que
compõe  o  sistema  de  informação  desta  Câmara”.  Sucede  que  não  foram
apresentados quaisquer documentos comprovando essas “distorções”,  de forma a
embasar e legitimar seu pedido de revisão contratual (com efeito, não se tratou de
mero  reajuste contratual a que se refere o art. 40, XI, L. 8.666/93, mas de  revisão
contratual, prevista no art. 65, II, “d”, Lei n. 8.666/93, hipótese em que a comprovação
da álea econômica é indispensável);

i) posteriormente,  o  réu  CARLOS  AUGUSTO  DE  CARVALHO  FRANÇA,  então
Assessor  Jurídico,  emitiu  parecer  opinando  favoravelmente  à  efetivação  da
prorrogação e revisão contratuais (fls. 299/301), sem que essa prorrogação de prazo
tivesse sido justificada por escrito pela Administração e previamente autorizada pela
autoridade  competente  para  celebrar  o  contrato  (em violação  ao  art.  57,  §2º,  L.
8.666/93 e  à  Cláusula  Quinta,  §1º,  do Contrato  Administrativo  n.  002/2014),  bem
como sem que os motivos da revisão contratual  (álea econômica extraordinária e
extracontratual)  estivessem  devidamente  comprovados  nos  autos  (autuados,
conforme  preceitua  o  art.  57,  §1º,  L.  8.666/93).  Saliente-se  que  nenhuma  das
hipóteses previstas nos incisos I  a  VI,  do § 1º,  do art.  57,  L.  8.666/93,  estavam
comprovadamente  presentes  no  procedimento  licitatório,  não  havendo  fato
superveniente e/ou excepcional, nem comprovação do aumento do quantitativo;

j) na  sequência,  os  réus  ÂNGELO MARIANO DONADON JÚNIOR,  Presidente  da
Câmara,  CARLOS  AUGUSTO  DE  CARVALHO  FRANÇA,  Assessor  Jurídico,  e
ARISTON DE PAULA PEREIRA celebraram o  Termo  Aditivo  nº  1,  com vigência
iniciada  em  02/01/2015,  ou  seja,  houve  sobreposição  de  vigência  contratual  no
período de 02/01/2015 a 28/01/2015, pois o contrato originário estava vigente até
28/01/2015, bem ainda houve pagamento em duplicidade por 27 dias, o que equivale
a R$ 6.641,24, considerando que o valor contratual, por dia, era de R$ 245,97 (R$
7.379,16 / 30d);

k) o  pedido  de  revisão  contratual  formulado  pela  empresa  MILLENNIUM  foi  no
percentual de 13,9% (conforme expressamente mencionado no requerimento de fl.
294). Sucede que os requeridos ÂNGELO MARIANO DONADON JÚNIOR, CARLOS
AUGUSTO DE CARVALHO FRANÇA e ARISTON DE PAULA PEREIRA previram no
Termo Aditivo um aumento de 24,25%, ou seja, bem acima do que a própria empresa
havia solicitado. Com efeito, o termo aditivo previu o valor global de R$ 110.027,40, o
que corresponde a  24,25% sobre o valor inicial do contrato (88.550,00 + 24,25% =
110.027,40). Se os requeridos tivessem aplicado a porcentagem de 13,9%, o valor do
aditivo seria de  R$ 100.858,45 (88.550,00 + 13,9% = 100.858,45). Portanto, houve
uma fraude na celebração desse termo aditivo, pois além de não existir documentos
que comprovem/legitimem a revisão contratual  (comprovação documental  da álea
econômica extraordinária e extracontratual), esse aumento de valores foi superior ao
que  havia  sido  solicitado  pela  empresa,  fato  irregular  que  foi  chancelado  pela
Assessoria Jurídica;

l) o extrato do Termo Aditivo nº 1 só foi publicado no D.O.M. em 18/02/2015 (fl. 619),
em desrespeito ao prazo legal que, no caso, impõe que a publicação ocorresse até
06/02/2015 (art. 61, p. ún., L. 8.666/93);

m) o  réu  MÁRCIO  ANTÔNIO  DONADON  BATISTA,  então  Diretor  Administrativo,
expediu ordem de serviço, em 05/01/2014 (fl. 618), sem que o termo aditivo tivesse
sido  publicado,  ou  seja,  sem  que  esse  aditivo  estive  em  vigor  (a  publicação  é
condição de eficácia do contrato). Outrossim, a empresa MILLENNIUM expediu nota
fiscal,  em  09/02/2015  (fl.  620)  antes  da  publicação  e  eficácia  do  termo  aditivo.
Portanto, ambos os atos foram praticados sem qualquer respaldo jurídico, eis que o
termo aditivo ainda não era eficaz;

n) posteriormente,  a  ré  EUNICE  HIROE  YAMASHIRO  HATAKA pleiteou  a  revisão
contratual para reajustar o preço de todos os itens fornecidos à Administração, no
importe de  9,5%, alegando que essa medida visava “corrigir distorções provocadas
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pela inflação, aumento do salário mínimo, aumento da alíquota tributária, aumento do
preço dos combustíveis  e significativo aumento no número de equipamentos que
compõe o sistema de informação desta Câmara”  (fl. 1263). Sucede que outra vez
mais  não  foram  apresentados  quaisquer  documentos  comprovando  essas
“distorções”, de forma a embasar e legitimar seu pedido de revisão contratual (com
efeito, não se tratou de mero  reajuste contratual a que se refere o art.  40, XI,  L.
8.666/93,  mas  de  revisão  contratual,  prevista  no  art.  65,  II,  “d”,  Lei  n.  8.666/93,
hipótese em que a comprovação da álea econômica é indispensável);

o) em seguida, mais uma vez, o réu  CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FRANÇA
emitiu parecer opinando favoravelmente à revisão contratual (fls.  1273/1275),  sem
que os  motivos  desse  ato  (álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual)
estivessem devidamente comprovados nos autos (autuados,  conforme preceitua o
art.  57,  §1º,  L.  8.666/93).  Saliente-se  que  nenhuma das  hipóteses  previstas  nos
incisos I a VI, do § 1º, do art. 57, L. 8.666/93, estavam comprovadamente presentes
no procedimento licitatório, não havendo fato superveniente e/ou excepcional, nem
comprovação do aumento do quantitativo. Além disso, o requerido emitiu seu parecer
sem sequer preocupar-se com a existência ou não de dotação orçamentária para
suportar tal  despesa (só houve empenho em 07/01/2016 – fl.  1280, sendo que o
parecer foi emitido em 18/12/2015 – fls. 1273/1275);

p) na sequência,  em 07/01/2016, os réus  ÂNGELO MARIANO DONADON JÚNIOR,
CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO  FRANÇA e EUNICE HIROE YAMASHIRO
HATAKA celebraram o Termo Aditivo nº 2 (fls. 1276/1278), sem que os motivos dessa
revisão  contratual  (álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual)  estivessem
devidamente comprovados nos autos (autuados, conforme preceitua o art. 57, §1º, L.
8.666/93);

q) o extrato do Termo Aditivo nº 2 só foi publicado no D.O.M. em 11/03/2016 (fl. 1316),
em desrespeito ao prazo legal que, no caso, impõe que a publicação ocorresse até
05/02/2016 (art. 61, p. ún., L. 8.666/93);

r) o réu  MÁRCIO ANTÔNIO DONADON BATISTA, mais uma vez expediu ordens de
serviço (fls. 1294/1314), sem que o termo aditivo tivesse sido publicado, ou seja, sem
que esse aditivo estive em vigor (a publicação é condição de eficácia do contrato).
Outrossim, a empresa  MILLENNIUM expediu nota fiscal, em 11/02/2016 (fl. 1283),
antes da publicação e eficácia do termo aditivo. Portanto, todos esses atos foram
praticados sem qualquer respaldo jurídico,  eis  que o termo aditivo  ainda não era
eficaz.

2.1.7) Da fraude licitatória consistente em superfaturamento dos valores firmados nos
contratos administrativos.

Após  analisar  detidamente  os  documentos  jungidos  aos  autos,
esta Curadoria da Probidade também constatou que houve fraude em todos os procedimentos
licitatórios  aqui  mencionados  em  razão  de  superfaturamento  dos  valores  firmados  nos
contratos administrativos. Com efeito, foi realizada uma análise comparativa dos contratos e
termos aditivos celebrados nos anos de 2009 a 2016, mostrados nos itens anteriores, com o
contrato celebrado no ano de 2017 (ref. Procedimento Licitatório n. 025/2017 – Anexo XIV), e
foi  verificado  que  o  valor  pactuado  neste  último  é  consideravelmente  inferior  aos  valores
pactuados nos contratos anteriores, embora os serviços discriminados em todos os contratos
sejam  da  mesma  natureza  (manutenção  preventiva  e  corretiva  de  equipamentos  de
informática, suporte técnico e implantação, atualização e manutenção de softwares e sistemas
de informática), senão vejamos no quadro abaixo:

Contrato n. 001/17
(fls. 111 e 117/122 do Anexo XIV)

Contratos e aditivos de 2009 a 2016

R$ 42.112,00 Contrato n. 029/09: R$ 79.470,00
Contrato n. 003/10: R$ 79.290,00
Contrato n. 002/11: R$ 63.945,00
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Contrato n. 002/12: R$ 71.900,00
Contrato n. 002/13: R$ 77.900,00
Contrato n. 002/14: R$ 88.550,00
Aditivo n. 001/15: R$ 110.027,40
Aditivo n. 002/16: R$ 120.480,00

Cumpre  salientar  que  nos  anos  2009  a  2016  a  Câmara  de
Vereadores exigiu que a empresa contratada atendesse aos pedidos de manutenção corretiva
no prazo máximo de 2 horas após cada chamado, ou seja, não era necessário manter um
funcionário  em tempo  integral  à  disposição  do  órgão  público.  No  ano  de  2017,  porém,  a
Câmara Municipal passou a exigir que a empresa contratada mantivesse um servidor técnico
em tempo integral à sua disposição, isto é, durante todo o horário de funcionamento do órgão,
conforme item 1.1.2 do Termo de Referência do Procedimento Licitatório n. 025/2017 (fl. 05 –
Anexo XIV), senão vejamos:

1.1.2.  A empresa se  responsabilizará  em fornecer  um técnico especializado em horário
integral que deverá cumprir o período mensal de segunda-feira a sexta-feira com a carga
horária das 07h00minhs as 13h00minhs nesta casa de lei.

Portanto, a forma de execução dos serviços exigida nos anos de
2009 a 2016 era mais simplificada do que aquela exigida no ano de 2017, e, não obstante isso,
os valores previstos naqueles contratos foram muito superiores ao previsto neste último, fato
este sem qualquer fundamento lógico, o que torna ainda mais clarividente que, na verdade,
houve superfaturamento nos contratos de 2009 a 2016,  tornando estes contratos nulos de
pleno direito.

2.1.8)  Da  fraude  licitatória  consistente  na  contratação  de  empresa tendo  como
procurador um servidor público vinculado ao próprio ente licitante.

Outra  evidência  da  fraude  praticada  pelos  requeridos  envolve
especificamente  a  atuação  dolosa  do  réu  ALEXANDRE  KASZEWSKI.  Observe-se  que
ALEXANDRE foi nomeado para os seguintes cargos comissionados municipais:

a) SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEMOSP: na Prefeitura de Vilhena, no período de 05/06/2008 a
31/10/2008 (fls. 441/442 – vol. principal);

b) ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO: na Prefeitura de Vilhena, no período
de 02/06/2014 a 15/09/2015 (fls. 443/444 – vol. principal);

c) ASSESSOR  PARLAMENTAR  I: na  Câmara  de  Vereadores,  no  período  de  03/11/2015  a
02/12/2015 (fls. 301 e 303 – Anexo XIII);

d) CHEFE  DE  GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA: na  Câmara  de  Vereadores,  no  período  de
02/12/2015 a 01/11/2016 (fls. 302 e 304 – Anexo XIII).

Sucede  que  ALEXANDRE  também  atuou  como  responsável
técnico e como procurador das empresas requeridas, senão vejamos:

I) NET GAMES COM. SER. LTDA: no Procedimento Licitatório n. 029/09 (fls. 177 e 180 –
Anexo I);

II) RNA / GAR CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA: no Procedimento Licitatório n.
014/10 (fls. 55, 132, 143, 155, 167, 179, 199 e 210 – Anexo II);

III) NET GAMES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA / MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA:  no Procedimento Licitatório n. 034/11 (fls. 93/97, 98/131, 145/172, 182/184,
185/207, 219/235, 251/252, 253/261, 276/291 e 304/320 – v. I –; e fls. 09/21 e 33/55
– v. II; todos do Anexo III);
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IV) MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA:  no Procedimento Licitatório n.  017/12
(fls.  97/122,  136/157,  170/186,  199/215,  228/243,  256/270,  284/286,  289/298,
311/325, 338/351 e 365/379 – Anexo IV);

V) EUNICE H. Y. HATAKA – EPP: no Procedimento Licitatório n. 019/13 (fls. 336, 338/340,
365 e 373/375 – Anexo V);

VI) MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: no Procedimento Licitatório n.  164/13
(fls. 103, 139/140, 167/168 – Anexos VI a X).

Portanto, o réu ALEXANDRE violou a regra do art. 9º, inc. III, da
Lei n. 8.666/93, que veda a participação direta ou indireta em licitação ou em execução de obra
ou serviço de servidor da entidade contratante, isso em relação ao Procedimento Licitatório
n. 164/2013 (Anexos VI a X) e nos períodos de 02/06/2014 a 15/09/2015 (Secretário Adjunto),
03/11/2015  a  02/12/2015 (Assessor  Parlamentar)  e  02/12/2015  a  01/11/2016 (Chefe  de
Gabinete da Presidência), pois nesses períodos exerceu cargos comissionados no Município
de  Vilhena  (na  Prefeitura  e  na  Câmara  de  Vereadores)  e,  simultaneamente,  atuou  como
procurador da empresa MILLENNIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (v. procuração datada
de  24/01/2014 à  fl.  103 –  Anexo VI),  tanto  é  que apareceu no procedimento  licitatório  na
condição de “representante legal” da empresa MILLENNIUM (fls.  139/140 e 167/168) e, ao
mesmo  tempo,  assinou  requisições  de  serviço  na  condição  de  Chefe  de  Gabinete  da
Presidência (fls. 1398/1403, 1452/1459 e 1475/1476). Cumpre salientar que não consta no bojo
do procedimento licitatório ato revogando a procuração que lhe foi outorgada pela empresa
MILLENNIUM. Isso conduz à conclusão de que, durante todo o período de vigência do contrato
entre  a  empresa MILLENNIUM e  a  Câmara  de  Vereadores  (Contrato  n.  002/2014),  o  réu
ALEXANDRE atuou simultaneamente como procurador desta última e como servidor municipal,
agindo, portanto, de forma ilegal e imoral no procedimento licitatório, praticando, assim, ato de
improbidade administrativa.

Nesse  contexto,  também  evidencia-se  a  conduta  dolosa  e
ímproba de todos os demais requeridos que atuaram no Procedimento Licitatório n. 164/2013,
eis  que  todos  eles  sabiam que  ALEXANDRE era  servidor  municipal  e,  ao  mesmo tempo,
procurador da empresa MILLENNIUM, porém nada fizeram em relação a isso, pelo contrário,
praticaram  atos  procedimentais  como  se  não  houvesse  qualquer  irregularidade  no
procedimento licitatório, deliberadamente contribuindo para a consecução dessa ilegalidade e
fraude licitatória.

2.2)  DA  INEXECUÇÃO  PARCIAL  DOS  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  E
IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE VALORES ÀS EMPRESAS CONTRATADAS.

Não  bastasse  todas  as  irregularidades  narradas  nos  itens
anteriores,  também  restou  comprovado  nos  autos  que  os  contratos  administrativos  acima
mencionados  não  foram integralmente  cumpridos  pelas  empresas  demandadas,  embora  a
Câmara de Vereadores de Vilhena tenha efetivado o pagamento dos valores contratuais na
integralidade. Com efeito, conforme será mostrado abaixo, houve várias falhas e omissões na
fiscalização da execução dos serviços por parte dos agentes públicos,  o que, por si  só, já
representa uma grave ineficiência destes últimos no exercício de suas funções públicas (deixar
de fiscalizar com presteza e dedicação o cumprimento dos contratos), e, além disso, tornam
sem  provas  verossímeis,  cabais  e  seguras  de  que  os  serviços  atestados  por  eles  como
“executados” – em relatórios de serviços,  ordens de serviço e no verso de notas fiscais –
foram, de fato, prestados na integralidade pelas empresas. 

Assim,  diante  da  fragilidade  da  certificação  da  liquidação  de
despesa na fase de execução dos contratos administrativos, a única certeza que se tem é que
esses contratos não foram integralmente cumpridos pelas empresas e, não obstante isso, a
Câmara  de  Vereadores  de  Vilhena  pagou-lhes  os  valores  contratuais  na  integralidade
(violando-se, assim, o disposto no art. 66, L. 8.666/93), em manifesto dano ao erário. Além
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disso, conforme se verá abaixo, houve um específico caso em que a Administração pagou
valores superiores ao previsto em contrato e, portanto, sem previsão contratual  (violando-se,
assim, o disposto no art. 54, §1º, L. 8.666/93), agravando ainda mais esse dano aos cofres
públicos.

2.2.1) Da inexecução do Contrato n. 004/2009 (Proc. Licitatório n. 029/09 – Anexo I).

As irregularidades identificadas foram as seguintes:

a) os relatórios de serviços supostamente executados, assinados pelo réu  ARISTON DE PAULA
PEREIRA, não detalham em quais equipamentos foram realizados os serviços ali descritos –
seja por nome, modelo, número de tombamento/patrimônio – bem ainda não detalham qual o
servidor responsável pelo chamado e pelo recebimento do serviço (fls. 96/100, 108/113, 119/123,
132/136, 144/149 e 168/172), de modo que resta prejudicada a prestação de contas apresentada
nos autos. Com efeito, apenas com base nos relatórios amealhados ao processo não há como
auferir o quantitativo que compõe o serviço executado;

b) os requeridos efetivaram pagamentos à  empresa  contratada  sem autorização  da autoridade
competente,  conforme  se  verifica  nas  Notas  de  Pagamento  de  Despesa  Orçamentária  n.
124/2009 (fl. 79) e n. 405/2009 (fl. 165), as quais não foram assinadas pelo réu CARMONIZO
ALVES MOREIRA, então Presidente da CVMV;

c) a rubrica constante do relatório de supostos serviços prestados no período de 18/09/2009 a
17/10/2009 (fls. 155/160) não condiz com a assinatura do réu ARISTON DE PAULA PEREIRA,
conforme  se  infere  das  rubricas  constantes  nos  relatórios  anteriores  (fls.  96/100,  108/113,
119/123, 132/136, 144/149 e 168/172).

d) os requeridos abaixo relacionados exararam assinatura em notas fiscais, emitiram despachos ou
efetivaram o pagamento de valores à  empresa contratada atestando que  os serviços foram
prestados,  embora  não  houvesse  prova  segura  de  que  esses  serviços  foram integralmente
executados,  dada a deficiência  de informações contida nos  autos (v.  letra  “a”  supra,  o  que
também denota a  conduta ineficiente  dos requeridos,  que ignoraram essas falhas/omissões,
deixando de exercer com presteza e dedicação o dever funcional de fiscalizar a execução dos
contratos, atestando como integralmente prestados os serviços sem que houvesse documentos
válidos e hábeis atestando esse fato):

d.1) SANDRO RECK exarou assinatura em NFs: fls. 70-v, 105-v e 118-v;

d.2) EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS exarou assinatura em NFs: fls. 81-v, 129-v e 141-v;

d.3) NALUSA BILAC JORDÃO exarou assinatura em NFs: fls. 81-v, 93-v, 129-v, 154-v e 167-v;

d.4) ANA PAULA T. VIANA emitiu despacho: fl. 77;

d.5) OTÁVIO PEREIRA emitiu despacho: fls. 89, 101, 114, 126, 137, 150, 163 e 175;

d.6) CARMOZINO ALVES MOREIRA efetivou o pagamento: fls. 80, 92, 104, 117, 128, 140, 153,
166 e 178/179.

2.2.2) Da inexecução do Contrato n. 003/2010 (Proc. Licitatório n. 014/10 – Anexo II).

As irregularidades identificadas foram as seguintes:

a) os  relatórios  de  serviços  supostamente  executados,  assinados  pelo  réu  ALEXANDRE
KASZEWSKI, não detalham em quais equipamentos foram realizados os serviços ali descritos –
seja por nome, modelo, número de tombamento/patrimônio – bem ainda não detalham qual o
servidor responsável pelo chamado e pelo recebimento do serviço (fls. 98/102, 112/116, 126/130,
146/150, 158/162,  172/176,  184/188, 192/196 e 202/205),  de modo que resta prejudicada a
prestação  de  contas  apresentada  nos  autos.  Com  efeito,  apenas  com  base  nos  relatórios
amealhados ao processo não há como auferir o quantitativo que compõe o serviço executado;
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b) os requeridos efetivaram pagamentos à  empresa  contratada  sem autorização  da autoridade
competente,  conforme  se  verifica  nas  Notas  de  Pagamento  de  Despesa  Orçamentária  n.
153/2010 (fl. 105) e n. 187/2010 (fl. 106), as quais não foram assinadas pelo réu CARMONIZO
ALVES MOREIRA, então Presidente da CVMV;

c) os requeridos abaixo relacionados exararam assinatura em notas fiscais, emitiram despachos ou
efetivaram o pagamento de valores à  empresa contratada atestando que  os serviços foram
prestados,  embora  não  houvesse  prova  segura  de  que  esses  serviços  foram integralmente
executados,  dada  a  deficiência  de  informações  contida  nos  autos  (v.  letra  “a”  supra  o  que
também denota a  conduta ineficiente  dos requeridos,  que ignoraram essas falhas/omissões,
deixando de exercer com presteza e dedicação o dever funcional de fiscalizar a execução dos
contratos, atestando como integralmente prestados os serviços sem que houvesse documentos
válidos e hábeis atestando esse fato):

c.1) SANDRO RECK exarou assinatura em NFs: fls. 95-v, 108-v, 123-v, 145-v, 157, 169-v, 181-v,
189-v e 201-v;

c.2) DANIELI MARTINELI NICOLODI exarou assinatura em NFs: fls. 95-v, 108-v, 123-v, 145-v,
157, 169-v, 181-v, 189-v e 201-v;

c.3) OTÁVIO PEREIRA emitiu despacho: fls. 101, 118, 139, 154, 165, 177, 197, 208 e 212;

c.4)  CARMOZINO ALVES MOREIRA efetivou o pagamento:  fls. 103, 107, 120, 122, 144, 156,
168, 180, 200 e 211/211-A.

2.2.3) Da inexecução do Contrato n. 002/2011 (Proc. Licitatório n. 034/11 – Anexo III).

As irregularidades identificadas foram as seguintes:

a) diversas Ordens de Serviço (fls. 145/152, 154/160, 162/170, 172, 185/207, 219/235, 276/292,
304/305, 308/313, 317/320 do vol. I; e fls. 10/11, 19, 33, 35, 37/43, 45/47, 49/50, 52/55 do vol. II),
não contêm a assinatura do servidor responsável, o que evidencia que os serviços ali descritos
não foram recebidos pela Câmara de Vereadores de Vilhena, ou seja, não foram prestados pela
empresa contratada, e, não obstante isso, foram pagos pela Administração;

b) foi juntado ao procedimento licitatório um Relatório de Atendimento Técnico – RAT consignando
que foram prestados serviços no período de 01/09/2011 a 30/09/2011 (fls. 301/303). Sucede que
o referido documento foi recebido pela ré ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN,
então Diretora Administrativa, em  03/09/2011 (v. carimbo à fl. 301), ou seja, antes mesmo do
término do interstício em que se afirmou ter se dado a realização dos serviços. Isso evidencia
uma flagrante e absurda inserção de documentos e informações “forjadas”, comprovando que
houve fraude no procedimento licitatório na fase de execução do contrato administrativo e que
esses serviços, a bem da verdade, jamais foram integralmente prestados;

c) os requeridos abaixo relacionados exararam assinatura em notas fiscais, emitiram despachos ou
efetivaram o pagamento de valores à  empresa contratada atestando que  os serviços foram
prestados,  embora  não  houvesse  prova  segura  de  que  esses  serviços  foram integralmente
executados, dada a deficiência de informações contida nos autos (v. letras “a” e “b” supra, o que
também denota a  conduta ineficiente  dos requeridos,  que ignoraram essas falhas/omissões,
deixando de exercer com presteza e dedicação o dever funcional de fiscalizar a execução dos
contratos, atestando como integralmente prestados os serviços sem que houvesse documentos
válidos e hábeis atestando esse fato):

c.1) DANIELI MARTINELI NICOLODI exarou assinatura em NFs: fls. 82-v, 137-v, 178-v, 212-v,
240-v, 269-v e 297-v (volume I).

c.2)  EMIDIO LUIZ  DE JESUS  exarou  assinatura  em NFs:  fls.  178-v,  212-v,  269-v  e  297-v
(volume I).

c.3) CRISTIELI CORRÊA PRATES exarou assinatura em NFs: fls. 212-v, 240-v, 269-v e 297-v

32



3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

(volume I).

c.4) SANDRO RECK emitiu despacho: fls. 133, 174, 209, 237, 266, 295 e 323 (volume I) e fls.
22, 57 e 62 (volume II);

c.5)  ANTONIO MARCO ALBUQUERQUE efetivou o pagamento: fls. 136, 177, 211, 239, 268,
296 e 324 (volume I) e fls. 24 e 59 (volume II).

d) a ré ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN assinou as Ordens de Serviço
de fls. 98/131, 253, 255/261, 307, 315 (volume I) e fls. 09, 12/18, 20/21 (volume II) e os
Relatórios de Atendimentos Técnicos de fls. 301/303 (volume I) e fls. 26/29 e 34, 36
(volume II); e o réu ADAIR HILÁRIO GRAEBIN assinou (conforme rubrica de fl. 138 do
Proc. 019/13 – Anexo V) as Ordens de Serviço de fls. 153, 161, 171, 306, 314 e 316
(volume I), atestando que os serviços ali requisitados foram efetivamente prestados, em
que pese tais servidores não integrassem a Comissão Permanente de Licitação (Portaria
n.  011/2011  –  f.  03)  ou  a  Comissão  Permanente  para  Recebimento  de  Materiais  e
Serviços –  CPRMS (Portaria  n.  121/2011 – fl.  04 do Anexo IV).  Por  esses motivos,
apesar de esses réus terem assinado tais documentos, isso não comprova seguramente
que os serviços ali descritos foram efetivamente recebidos pela Câmara de Vereadores,
afinal os requeridos não estavam designados para tal função (atestar o recebimento dos
serviços).

2.2.4) Da inexecução do Contrato n. 002/2012 (Proc. Licitatório n. 017/12 – Anexo IV).

As irregularidades identificadas foram as seguintes:

a) foram feitos pagamentos à empresa contratada sem que algumas Ordens de Serviço estivessem
assinadas pelo profissional técnico da empresa, estando assinadas apenas pela ré ROSILENE
CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN, então Diretora Administrativa, o que torna duvidoso se
os serviços ali discriminados foram efetivamente prestados pela empresa (fls. 287, 288 e 352);

b) outras Ordens de Serviço (fls. 368 e 378) não contêm a assinatura do servidor responsável, o
que evidencia que os serviços ali descritos não foram recebidos pela Câmara de Vereadores de
Vilhena, ou seja, não foram prestados pela empresa contratada, e, não obstante isso, foram
pagos pela Administração;

c) os  requeridos  abaixo  relacionados  exararam  assinatura  em  notas  fiscais,  emitiram
despachos ou efetivaram o pagamento de valores à empresa contratada atestando que
os serviços foram prestados, embora não houvesse prova segura de que esses serviços
foram integralmente executados, dada a deficiência de informações contida nos autos (v.
letras “a” e “b” supra, o que também denota a conduta ineficiente dos requeridos, que
ignoraram essas falhas/omissões,  deixando de exercer  com presteza e dedicação  o
dever funcional de fiscalizar a execução dos contratos, atestando como integralmente
prestados os serviços sem que houvesse documentos válidos e hábeis atestando esse
fato):

c.1) DANIELI MARTINELI NICOLODI exarou assinatura em NFs: fls. 89-v, 162-v, 191-v, 220-v,
248-v, 303-v, 330-v e 357-v;

c.2) EMIDIO LUIZ DE JESUS exarou assinatura em NFs: fls. 89-v, 128-v, 162-v, 191-v e 220-v;

c.3)  CRISTIELI CORRÊA PRATES  exarou assinatura em NFs: fls. 89-v, 128-v, 162-v, 191-v,
248-v, 276-v, 330-v e 357-v;

c.4) NAYARA AUGUSTA ZONOECÊ exarou assinatura em NFs: fls. 248-v, 276-v, 303-v, 330-v e
357-v;

c.5) SANDRO RECK emitiu despacho: fls. 124, 159, 188, 218, 245, 273, 301, 328, 355 e 382;

c.6)  ANTONIO MARCO ALBUQUERQUE  efetivou o pagamento:  fls. 126, 161, 190, 219, 247,
275, 302, 329, 356 e 383;
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d) a ré  ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN  assinou as requisições de serviço
constantes  às  fls.  97/122,  136/157,  170/186,  199/215,  228/243,  256/270,  284/298,  311/325,
335/337, 338/352, 365/378 (algumas delas,  inclusive,  sem assinatura do técnico responsável
pelo atendimento do chamado em nome da empresa contratada – fls. 287, 288 e 352) e os
Relatórios de Atendimento Técnico de fls. 93/96, 132/135, 167/169, 192/194, 225/227, 249/251,
277/279,  308/310  e 358/360) atestando que os serviços ali  requisitados  foram efetivamente
prestados,  em que pese  tal  servidora  não  integrasse  a Comissão  Permanente  de Licitação
(Portaria  n.  037/2012 – fl.03)  ou a Comissão Permanente para Recebimento de Materiais  e
Serviços – CPRMS (Portaria n. 121/2011 – fl. 04). Por esses motivos, apesar de a servidora ter
assinado tais documentos, isso não comprova seguramente que os serviços ali descritos foram
efetivamente recebidos pela Câmara de Vereadores, afinal a requerida não estava designada
para tal função (atestar o recebimento dos serviços).

2.2.5) Da inexecução do Contrato n. 002/2013 (Proc. Licitatório n. 019/13 – Anexo V).

As irregularidades identificadas foram as seguintes:

a) os  relatórios  de  serviços  de  fls.  133/135  e  160/161,  embora  façam  menção  ao  técnico
responsável  Alexsandro Silva Borba, possuem assinaturas completamente diferentes, cabendo
salientar  que  a  rubrica  de  fl.  136  pertence  ao  réu  ARISTON DE PAULA PEREIRA. Já  os
relatórios de serviços de fls. 193/196, 221/223, 235/236 e 259/261 nem sequer foram assinados,
seja pelo técnico responsável, seja pela representante legal da empresa contratada (EUNICE
H.Y. HATAKA – EPP). Ou seja, todos esses relatórios não comprovam seguramente a entrega
dos serviços ali discriminados, tratando-se, na verdade, de documentos forjados para justificar o
pagamento de valores à empresa por serviços que não foram executados;

b) há Ordens de Serviço (fls. 238/249 e 382) que não contêm a assinatura do servidor responsável,
o que evidencia que os serviços ali descritos não foram recebidos pela Câmara de Vereadores
de Vilhena, ou seja, não foram prestados pela empresa contratada, e, não obstante isso, foram
pagos pela Administração;

c) foram feitos  pagamentos à  empresa  contratada  sem autorização  da autoridade  competente,
conforme se verifica da Nota de Pagamento n. 252/2013 (fl. 251), que não contém a assinatura
do Presidente da CVMV. E mais, não consta nos autos a ordem de pagamento referente ao
período de 22/01/2013 a 21/02/2013;

d) os  requeridos  abaixo  relacionados  exararam  assinatura  em  notas  fiscais,  emitiram
despachos ou efetivaram o pagamento de valores à empresa contratada atestando que
os serviços foram prestados, embora não houvesse prova segura de que esses serviços
foram integralmente executados, dada a deficiência de informações contida nos autos (v.
letras “a” e “b” supra, o que também denota a conduta ineficiente dos requeridos, que
ignoraram essas falhas/omissões,  deixando de exercer  com presteza e dedicação  o
dever funcional de fiscalizar a execução dos contratos, atestando como integralmente
prestados os serviços sem que houvesse documentos válidos e hábeis atestando esse
fato):

d.1) DANIELI MARTINELI NICOLODI exarou assinatura em NFs: fls. 110-v, 139-v, 167-v, 228-v,
278-v e 366-v;

d.2) FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA exarou assinatura em NFs: fls. 110-v, 139-v, 167-v, 201-
v, 228-v, 252-v, 278-v, 337-v e 366-v;

d.3) ANDRÉ OVICZKI GOMES exarou assinatura em NFs: fls. 110-v, 139-v, 167-v, 201-v, 228-v,
252-v, 278-v, 337-v e 366-v;

d.4) SANDRO RECK emitiu despacho: fls. 136, 165, 199, 225, 237, fl. ? (entre fls. 249 e 250),
277, 305, 333, 364 e 393;

d.5) VANDERLEI AMAURI GRAEBIN efetivou o pagamento: fls. 166, 200, 227, 263(?), 307, 336,
365 e 394;
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e) o réu IVANDEL HORBACH assinou as requisições e relatórios de atendimentos técnicos
de  fls.  116/131,  133/135,  145/157,  172/192,  207/220,  221/223,  264/276,  288/303  e
319/332; e o réu  ADAIR HILÁRIO GRAEBIN assinou (conforme rubrica de fl. 138) as
requisições de fls. 376/379, 381 e 383/390, atestando que os serviços ali requisitados
foram efetivamente prestados, em que pese tais servidores não integrassem a Comissão
Permanente de Licitação (Portaria não juntada aos autos) ou a Comissão Permanente
para Recebimento de Materiais e Serviços – CPRMS (Portaria n. 147/2013 – fl. 110-v).
Por esses motivos,  apesar de esses réus terem assinado tais documentos,  isso não
comprova seguramente que os serviços ali descritos foram efetivamente recebidos pela
Câmara de Vereadores, afinal os requeridos não estavam designados para tal função
(atestar o recebimento dos serviços).

2.2.6)  Da inexecução do Contrato n. 002/2014 e do pagamento indevido de valores à
empresa  contratada  em  quantia  variável  e  superior  à  prevista  em  contrato  (Proc.
Licitatório n. 164/13 – Anexos VI a XI).

As irregularidades identificadas foram as seguintes:

a) foram indevidamente pagos à empresa MILLENNIUM COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA valores
mensais em quantia variável e superior àquela estabelecida no contrato administrativo e nos
termos aditivos (violando-se, assim, o disposto no art. 54, caput e §1º, L. 8.666/93). Com base
nas informações contidas na tabela do subitem 2.1.6 (dados gerais do procedimento licitatório),
podemos visualizar com clareza que os valores pagos à empresa foram totalmente diferentes
daqueles originariamente previstos no Contrato n. 002/2014 e nos Termos Aditivos n. 01 e 02, ou
seja,  os  valores  foram  variáveis  e  superiores  àqueles  estabelecidos  nos  instrumentos
contratuais. Tal irregularidade foi detectada e alertada pela Diretoria Financeira da Câmara de
Vereadores  (fl.  986),  porém  foi  deliberadamente  ignorada  pelo  réu  ANGELO  MARIANO
DONADON JUNIOR, que continuou a efetivar mês a mês esse pagamento indevido de valores à
empresa  MILLENNIUM  (fls.  990,  1024,  1071,  1115,  1161,  1201,  1267,  1414/1415,  1426,
1479,1520, 1601, 1634, 1674 e 1725);

b) o  réu  ANGELO  MARIANO  DONADON  JUNIOR cometeu  irregularidade  no  pagamento  de
valores no período de 05/01/2014 a 04/02/2014 (ref. ao 1º aditivo). A empresa MILLENNIUM
havia emitido a Nota Fiscal n. 71 (fl. 620), no valor de R$ 10.435,70, porém o requerido pagou-
lhe o valor de R$ 11.535,97, ou seja, pagou a mais, e indevidamente, o valor de R$ 1.100,27.
Para tanto, basta observar que foram emitidas três notas de pagamento distintas, a primeira no
valor de R$ 9.335,43 (fl. 672), a segunda no valor de R$ 1.100,27 (fl. 673) e a terceira no valor
de R$ 1.100,27 (fl. 674). Sucede que essas duas últimas notas de pagamento, embora sejam de
valor idêntico, são diversas (Notas n. 44/2015 e 578/2015), de maneira que uma delas é irregular
e ensejou o pagamento a maior e indevido do valor de R$ 1.100,27 à empresa MILLENNIUM
(violando-se, assim, o disposto no art. 54, caput e §1º, L. 8.666/93);

c) há  Ordens  de  Serviço  (fls.  584/595  e  1050)  que  não  contêm  a  assinatura  do  servidor
responsável e há relatórios de serviços que não contêm a assinatura do representante legal da
empresa  (fls.  319/322,  353/356,  481/485,  761/765,  1074/1078,  1169/1173,  1210/1214,
1289/1293,  1322/1326  1354/1359,  1446/1451,  1556/1562,  1646/1651,  1683/1688),  o  que
evidencia que os serviços ali  descritos não foram recebidos pela Câmara de Vereadores de
Vilhena, ou seja, não foram prestados pela empresa contratada, e, não obstante isso, foram
pagos pela Administração;

d) foram feitos pagamentos à  empresa  MILLENNIUM sem que tivessem sido autorizados pela
autoridade competente, conforme se infere das Notas de Pagamento de fls. 602/603, 1245 e
1248, as quais não contêm a assinatura do Presidente da CVMV;

e) o Termo Aditivo n. 01 foi celebrado tendo como vigência o período de 02/01/2015 a 01/01/2016,
porém a liquidação do último período (DEZ/15) se deu somente até 23/12/2015, conforme NF de
fl. 1204, ou seja, sequer foi emitida NF referente aos serviços que deveriam, por força contratual,
ser também prestados no período de 24/12/2015 a 01/01/2016;
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f) o  réu  ÂNGELO  MARIANO  DONADON  JÚNIOR efetuou  vários  pagamentos  à  empresa
MILLENNIUM sem que a Controladoria tivesse emitido prévio parecer acerca da regularidade
dos serviços supostamente prestados (fls. 670/673, 718, 893, 936, 980, 1024, 1071, 1115, 1201),
inclusive ignorando os despachos do setor administrativo que havia determinado a remessa dos
autos  à  Controladoria  antes  de  se  fazer  tais  pagamentos.  Portanto,  o  requerido,  agindo
intencionalmente,  fez  os  pagamentos  à  revelia  da  fiscalização  da  Controladoria,  burlando
ardilosamente tal mecanismo de controle interno;

g) as liquidações referentes ao Termo Aditivo n. 02 estão totalmente fora de ordem cronológica. Os
documentos supostamente comprobatórios dos serviços prestados em períodos mais recentes
foram juntados antes  dos  documentos  relativos  a  períodos  mais  antigos,  inclusive  constam
liquidações de períodos mais recentes sendo liquidados antes que outros mais antigos,  que
ainda não haviam sido liquidados, como p.ex. no período referente a 08/02/2016 a 07/03/2016,
cuja liquidação se deu à fl. 1426, antes que o período anterior (08/01/2016 a 07/02/2016) tivesse
sido liquidado (só foi liquidado à fl. 1470);

h) no  período  de  08/02/2016  a  07/03/2016,  embora  tenha  sido  juntado  relatório  de  serviços
1322/1326, este não foi assinado pelo representante da empresa MILLENNIUM e a liquidação
ocorreu à fl. 1426 sem que constasse dos autos a NF do serviço prestado naquele período, a
qual só foi juntada bem depois de já ter sido liquidada a despesa (juntada à fl. 1483), sendo que,
mesmo assim, houve pagamento à empresa (fl. 1520);

i) no  período  de  08/05/2016  a  07/06/2016,  embora  tenha  sido  juntado  relatório  de  serviços
1354/1359, este não foi assinado pelo representante da empresa MILLENNIUM e as requisições
de serviço que o acompanhavam não eram do período em questão (fls. 1361/1367), mas sim do
período anterior, e pior, a liquidação ocorreu à fl. 1520 sem que sequer constasse dos autos NF
do serviço prestado naquele período, a qual só foi juntada bem depois de já ter sido liquidada a
despesa (juntada à fl.  1532).  Não obstante  todas essas irregularidades,  a ré  TELMA ELZA
SILVA TEIXEIRA, então Assistente de Controladoria, exarou parecer atestando “pagamento em
ordem” (fl. 1372).

j) os  requeridos  abaixo  relacionados  exararam  assinatura  em  notas  fiscais,  emitiram
despachos ou efetivaram o pagamento de valores à empresa contratada atestando que
os serviços foram prestados, embora não houvesse prova segura de que esses serviços
foram integralmente executados, dada a deficiência de informações contida nos autos (v.
letras supra o que também denota a conduta ineficiente dos requeridos, que ignoraram
essas falhas/omissões, deixando de exercer com presteza e dedicação o dever funcional
de  fiscalizar  a  execução  dos  contratos,  atestando  como integralmente  prestados  os
serviços sem que houvesse documentos válidos e hábeis atestando esse fato):

j.1) FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA exarou assinatura em NFs: fls. 189, 259, 312, 346, 377,
409, 441, 474, 512, 537 e 573;

j.2) ANDRÉ OVICZKI GOMES exarou assinatura em NFs: fls. 189, 259, 312, 474;

j.3) DANIELI MARTINELI NICOLODI exarou assinatura em NFs: fls. 189 e 312;

j.4) TATIANE PEREIRA OLIVEIRA exarou assinatura em NFs: fls. 346, 377, 409 e 474;

j.5) SUZANA DA SILVA FREITAS exarou assinatura em NFs: fls. 346 e 377;

j.6) DANIELA EDREIGER BRANDI exarou assinatura em NFs: fls. 512 e 537;

j.7) FRANCISCA FERREIRA DE LIMA exarou assinatura em NFs: fls. 409, 441, 474, 512, 537,
573, 620, 675, 719, 755, 992, 1026, 1117, 1163, 1283, 1373, 1430 e 1483;

j.8)  SÔNIA GONÇALVES DA SILVA exarou assinatura em NFs: fls. 620, 675, 719, 755, 940,
992, 1026, 1073, 1117, 1163, 1283, 1373, 1430, 1483, 1534, 1605, 1640, 1677 e 1732;

j.9)  ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN  exarou assinatura em NFs:  fls. 620,
675, 719, 755 e 1483;

36



3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

j.10)  RONALDO SILVA DE PAIVA exarou assinatura em NFs: fls. 940, 992, 1026, 1073, 1117,
1163, 1204 e 1283;

j.11) SIRLEI HENS SUCHI exarou assinatura em NFs: fls. 1534 e 1605;

j.12) MAYARA SOUZA SILVA exarou assinatura em NFs: fls. 1640, 1677, 1732 e 1768;

j.13) PAULO DE LIMA COELHO exarou assinatura em NFs: fls. 1430, 1534, 1640, 1677 e 1732;

j.14)  SANDRO RECK emitiu despacho: fls. 256, 291, 343, 374, 407, 439, 471, 509, 534, 570,
751, 1158, 1424, 1533, 1672, 1723 e 1780;

j.15) VANDERLEI AMAURI GRAEBIN efetivou o pagamento: fls. 257, 292, 344, 376, 408, 440,
473, 511, 536 e 572;

j.16)  ANGELO MARIANO DONADON JUNIOR efetivou o pagamento: fls. 673, 718, 753, 893,
936, 990, 1024, 1071, 1115, 1161, 1201, 1267, 1414/1415, 1426, 1479,1520, 1601, 1634, 1674 e
1725;

k) o réu  MÁRCIO ANTÔNIO DONADON BATISTA assinou  as requisições de serviço de
fls.  627/668 683/693, 703/715, 726/749, 761/771, 775/890, 906/922, 928/933, 952/984,
1002/1005,  1009/1016,  1020/1021,  1032/1037,  1042/1049,  1051/1068,  1074/1098,
1123/1127,  1132/1156,  1169/1174,  1179/1198,  1210/1239,  1289/1314,  1322/1329,
1335/1349,  1354/1359,  1361/1367,  1379/1397,  1404/1410,  1419/1420,  1446/1451,
1460/1474,  1477/1478,  1485/1517,  1539/1550,  1556/1598,  1606/1631,  1646/1670,
1683/1716 e 1743/1760; a ré CRISTIELI CORRÊA PRATES assinou as requisições de
serviço  de  fls.   772/774,  923/927,  1006/1008,  1017/1019,  1038/1041,  1099/1107  e
1128/1131; e o réu ALEXANDRE KASZEWSKI assinou as requisições de serviço de fls.
1398/1403, 1452/1459 e 1475/1476, atestando que os serviços ali  requisitados foram
efetivamente prestados, em que pese tais servidores não integrassem a Comissão de
Licitação  (Decreto  n.  28.333/2013  –  fl.  41)  ou  a  Comissão  Permanente  para
Recebimento de Materiais e Serviços – CPRMS (Portaria n. 012/2015 – fl. 608, Portaria
n. 112/2015 – fl. 940-v,  Portaria n. 059/2016 – fl. 1429). Por esses motivos, apesar de
esses réus terem assinado tais documentos, isso não comprova seguramente que os
serviços ali descritos foram efetivamente recebidos pela Câmara de Vereadores, afinal
os  requeridos  não  estavam designados  para  tal  função  (atestar  o  recebimento  dos
serviços).

Portanto, os contratos administrativos celebrados entre a Câmara
de Vereadores de Vilhena e as empresas  NET GAMES COM. SER. LTDA, RNA SERV. e
CONSULT. INFORMÁT. LTDA, GAR CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, MILLENNIUM
COM. SERV. LTDA-ME e EUNICE H. Y. HATAKA – EPP não foram integralmente cumpridos.
Com efeito, há muitas falhas e omissões nos documentos de prestação de contas (requisições,
ordens de serviço, liquidação de despesa em notas fiscais etc.), que tornam dúbia a devida e
integral  prestação dos serviços contratados, ou seja, não há provas suficientemente claras,
precisas  e  seguras  de  que  os  serviços  foram  integralmente  executados  pelas  empresas,
apesar  de  a  Câmara  de  Vereadores  de  Vilhena  ter  efetivado  o  pagamento  dos  valores
contratuais a sua integralidade. E mais, especialmente em favor da empresa MILLENNIUM,
houve  pagamento  de  valores  sem  previsão  contratual,  em  manifesto  prejuízo  ao  erário
municipal.

2.3)  DOS DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA ÍMPROBA LEVADA A
EFEITO PELOS REQUERIDOS.

Além do vasto conjunto de prova documental mostrado nos itens
anteriores (constante dos procedimentos licitatórios), há outros elementos jungidos aos autos
do inquérito civil público que comprovam a prática ímproba levada a efeito pelos demandados.
Tratam-se dos depoimentos de testemunhas e dos requeridos e outras diligências realizadas
no curso das investigações que corroboram as provas documentais já mencionadas, tornando
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ainda mais clarividente as fraudes e irregularidades praticadas dolosamente pelos requeridos,
senão vejamos.

2.3.1) Dos depoimentos.

As  testemunhas  Joice  Carla  Santini  Antônio,  Maria  José  de
Freitas Carvalho  e  Vitória Celuta Bayerl  relataram ter ouvido a ré  ROSILENE CONCEIÇÃO
DOS SANTOS ERDMANN  afirmar, em reunião realizada na Câmara de Vereadores, que os
processos  de  licitação  “não  eram  coisas  de  Deus”,  ou  seja,  ROSILENE  empregou  um
eufemismo  para  admitir  que  havia  irregularidades  nos  procedimentos  licitatórios,  o  que
corrobora  as  provas  já  apresentadas  de  que  tais  certames  foram  fraudados,  sendo  do
conhecimento da demandada a ocorrência dessas fraudes. Além disso, duas das testemunhas
afirmam que os serviços não eram regularmente prestados pelas empresas contratadas:

Que  efetuado  o  levantamento  pela  servidora  “Rosilene  Erdmann”,  conhecida  como
“Rose”, foi realizada uma reunião, ocasião em que Rosilene ao se referir ao processo
destinado à contratação de empresa para manutenção de serviços de informática da
Câmara de Vereadores de Vilhena, bem como o de empresa contratada para serviços de
mídia,  referiu-se  a  tais  processos utilizando a expressão “esses processos não  são
coisas de Deus”. Que a partir de então, e imediatamente, houve determinação da então
vereadora “Maria José”, para que os contratos com as empresas do ramo de informática
e de mídia fossem cancelados e os contratos rescindidos, quitando-se eventuais restos
a  pagar  […]  Que  todos  os  computadores,  impressoras,  e  demais  equipamentos
existentes,  hoje, na Câmara de Vereadores de Vilhena são antigos, e apresentam má
conservação. Que, por esta razão,  acredita que os serviços de manutenção na área de
informática não vinham sendo prestados a contento, e portanto, não havia justificativa
para  o  pagamento  de  valores  mensais  às  empresas  prestadoras  de  serviços  de
manutenção de computadores e equipamentos de informática, no montante que vinha
sendo praticado. Que, diferentemente do que acontecia anteriormente, a empresa que
hoje presta serviços de manutenção de equipamentos de informática na CVMV mantém
um funcionário à disposição dos serviços da Câmara, durante todos os dias, das 08h00
às 12h00. Que o funcionário que atende como técnico se chama “Renê” e não se recorda
o nome da empresa. Que,  conforme relatos de outros servidores da Câmara, em anos
anteriores ao de 2016, era muito difícil o acesso ao então técnico “Alexandre”, do qual
não se recorda o sobrenome; posto que este muitas vezes não atendia as ligações que
eram efetuadas para solicitar a assistência técnica.  Que sabe que Alexandre possuía
poderes para receber em nome da empresa “Milllennium”, não sabendo precisar em que
período, e se ainda recebia em nome da “Millennium” quando fora nomeado em cargo
em comissão junto à Câmara de Vereadores de Vilhena (trechos do depoimento de JOICE
CARLA SANTINI ANTÔNIO, fls. 275/277 – vol. principal).

Que recorda-se ainda de ter ouvido da servidora Rosilene que o contrato com a empresa
de  prestação  de  serviços  de  informática  “não  era  coisa  de  Deus”,  sendo  que  tal
servidora não entrou em maiores detalhes. Que imediatamente solicitou o cancelamento
de tais contratos, tanto da empresa do ramo de informática, quanto da empresa do setor
de mídia/comunicação […] Que no pouco período em que ficou no cargo de Presidente
da CVMV, e a par da situação então colocada durante a reunião que convocou, pode
observar  que  tal  contrato  com a  empresa que  prestava  serviços de  manutenção de
informática  na  CVMV  era  desnecessário,  inclusive  porque  naquela  época  os
atendimentos não vinham sendo prestados a contento;  sendo que em umas dessas
vezes,  foi  comunicada  pela  servidora  “Celuta”  que  havia  acionado  a  empresa  para
reparar  um defeito  na  impressora  do setor  administrativo há  cerca  de  um mês,  e  a
empresa não havia comparecido para efetuar o conserto. Que não se recorda de ter visto
nenhum técnico de informática prestando serviços na CVMV, haja vista que havia muitas
pessoas na Câmara de Vereadores, constantemente  (trechos do depoimento de MARIA
JOSÉ DE FREITAS CARVALHO, fls. 452/453 – vol. principal).

Que, desta feita, a depoente teve conhecimento do caso dos processos destinados à
contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção de equipamentos
de informática na CVMV, sendo que por ocasião da reunião chamou a atenção o fato da
servidora  “Rosilene  Erdmann”  ter  mencionado  que  referido  processo  “Não  era  de

38



3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

Deus”; e não apenas o relativo a contratação de empresas da área de informática, como
também os de contratação de empresas de comunicação/publicidade/mídia. Que, a partir
do uso de tal expressão pela servidora Rosilene, que foi,  inclusive, Coordenadora de
Licitações e Diretora Administrativa em períodos distintos, conclui-se pela necessidade
de anulação do contrato com a empresa do ramo de informática, bem ainda levando-se
em conta o valor do contrato, e o custo-benefício dos serviços que eram contratadas
(trechos do depoimento de VITÓRIA CELUTA BAYERL, fls. 302/303 – vol. principal).

Também  foram  colhidos  os  depoimentos  dos  requeridos  e  em
várias  declarações  é  possível  extrair  elementos  que  corroboram  as  provas  documentais
anteriormente apresentadas. De início, vejamos os depoimentos de  FERNANDA CURTY DE
OLIVEIRA, CRISTIELI CORREA PRATES, NAYARA AUGUSTA ZONOECÊ, EMIDIO LUIZ DE
JESUS,  SIRLEI  HENS  SUCHI,  SÔNIA  GONÇALVES  DA  SILVA  e  TATIANE  PEREIRA
OLIVEIRA, ex-integrantes da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais e Serviços
– CPRMS, que afirmam que não fiscalizavam a execução dos serviços, apenas obedeciam às
ordens emanadas dos Diretores Administrativos da época (os réus SANDRO RECK, MÁRCIO
DONADON  BATISTA,  ROSILENE  C.S.  ERDMANN e  IVANDEL HORBACH)  no  sentido  de
atestarem a  liquidação  da  despesa  no  verso  das  notas  fiscais  e/ou  assinarem ordens  de
serviço  sem saber  se  os  serviços  estavam ou  não  sendo  efetivamente  prestados,  ou  até
mesmo com  a  certeza  de  que  não  eram  regularmente  executados,  fato  que  comprova  a
ineficiência de tais ex-agentes públicos no desempenho de suas funções públicas e, em linhas
gerais, reforça a tese de que os contratos administrativos não foram integralmente cumpridos
pelas empresas contratadas:

Que compôs tal comissão de recebimento de materiais e serviços por cerca de um ano e
meio, portanto, entre os anos 2013 e 2014. Que nunca teve orientação de como deveria
proceder  na  condição  de  membro  da  CPRMS,  razão  pela  qual,  depois  de  muita
insistência  e  pedidos  para  ser  retirada  de  tal  comissão,  fora  substituída  por  outro
servidor, que não se recorda quem foi. Que, na condição de membro, o seu trabalho se
resumia em assinar no verso das notas fiscais, para viabilizar o pagamento às empresas
contratadas pela CVMV. Que recebia ordens do então Diretor Administrativo, “Ivandel
Horbach”, para assinar as notas fiscais, o qual salientava que era por ordem do então
presidente da CVMV, o vereador “Vanderlei Graebin”. Que, assinava as notas fiscais com
receio de ser exonerada, haja vista que na Câmara de Vereadores, é assim que funciona.
Que depois de um tempo, por não entender a razão de compor a CPRMS e a natureza do
serviço que desempenhava em tal  função,  e  mesmo com o risco de ser  exonerada,
começou a questionar o fato de integrar aludida comissão, quando então foi retirada da
CPRMS, até porque nem sabia porque seu nome fora incluído na comissão. Que hoje
entende que a função da comissão de recebimento de materiais e serviços é fiscalizar o
cumprimento e efetivação dos serviços, mas salienta que nunca foi feito um serviço de
fiscalização efetiva, não no tempo em que esteve na comissão; salvo se tal era feito pela
Diretoria Administrativa, o que não pode afirmar posto que não tinha muito acesso a
esse  setor.  Que  especificamente  quanto  aos  processos  licitatórios  destinados  a
contratação  de  empresas  prestadoras  de  serviços  de  manutenção  e  reparação  em
equipamentos de informática,  informa que em que pese fazer  parte  da comissão de
recebimento de materiais e serviços, nunca teve acesso ao processo, no caso, o de nº
019/2013, e por esta razão, não se recorda de muitas coisas, como por exemplo, o nome
da(s)  empresa(s)  que  venceu(eram)  o(s)  certame(s)  ou  ainda  quem  era(m)  o(s)
proprietário(s)  ou  representante(s)  legal(is).  Que  seu  único  acesso  era  receber  no
protocolo e depois assinar no verso da nota fiscal. Que quando as notas fiscais vinham
a depoente para serem assinadas, já estavam autuadas no processo, todavia, este já
vinha aberto, com o verso da nota fiscal carimbado, para a depoente apenas rubricar.
Que, quem trazia o processo desta forma, já aberto, era o Diretor Administrativo “Ivandel
Horbach”, o qual alegava que era para agilizar o pagamento à empresa. Que recorda-se
que  sempre  havia  uma  cobrança  para  que  os  pagamentos  destinados  à  empresa
prestadora de serviços de manutenção de equipamentos de informática, fossem feitos
de forma rápida. Que essa cobrança era do Diretor Administrativo “Ivandel Horbach”.
Que, na verdade, tais ordens vinham sempre do Presidente da CVMV, o qual “mandava”
em todas as diretorias, inclusive no setor financeiro, onde trabalhava a depoente. Que
nada  acontecia,  sem  passar  pelo  Presidente  da  CVMV,  até  porque  sempre  houve  a
necessidade de que o vereador Presidente assinasse a ordem de pagamento […]  Que
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não sabe informar se existia um controle a respeito dos serviços que eram prestados
pelo técnico de informática, ou seja, se os servidores solicitantes tinham que assinar
algum documento para  atestar  que o  seu “chamado” de  serviço de informática  fora
atendido,  mas  acredita  que  tal  controle  não  existia;  a  não  ser  que  fosse  feito  pela
Diretoria Administrativa (trechos do depoimento de FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA, fls.
477/479 – vol. principal).

Que  não  era  sempre  que  o  serviço  era  prestado  pelo  técnico  de  forma  imediata;
acontecia de muitas vezes ele só comparecer à Câmara de Vereadores no dia posterior
ao da solicitação/chamado […] Que não acompanhava os técnicos quando estes iam
efetuar os serviços solicitados. Que na condição de servidora do setor administrativo,
muitas vezes recebia ordens dos então Diretores Administrativos e Controladores, dos
quais cita “Márcio Donadon Batista” e “Sandro Reck” para assinar Ordens de Serviço,
mesmo sem ter a certeza de quais serviços foram, de fato, prestados. Que funcionava da
seguinte forma: no final de cada mês o técnico de informática “Alexandre Kaszewski” ou
“Alex de Tal” traziam as Ordens de Serviço, Relatório Técnico e Nota Fiscal, no mesmo
momento,  para  que  fossem  assinados  e  repassados  ao  setor  financeiro,  para
pagamento. Que ouviu muitas vezes servidores, principalmente da Diretoria Legislativa,
reclamarem de não ter solicitado serviço de manutenção de informática, e constar dos
relatórios e ordens de serviço como se tivessem. Que as Ordens de Serviço já vinham
confeccionadas pelo técnico de informática da empresa contratada para prestação de
serviços de manutenção,  e não eram feitas na CVMV, por ocasião da prestação dos
serviços. Que sempre suspeitou que havia algo de errado com essas contratações de
empresas prestadores de serviços de informática pela CVMV, mas que não pode afirmar
com certeza, qual era a ilegalidade cometida ou quem eram os possíveis participantes.
Perguntada  se  sabe  de  alguém  que  possa  ter  se  beneficiado  de  possível
irregularidade/ilegalidade cometida em tais contratações (de empresas prestadores de
serviços de manutenção em equipamentos de informática), disse que acredita serem os
agentes públicos do “alto escalão”, mas que não pode afirmar exatamente quem são,
posto que não tem esse conhecimento, apenas suspeitas, mesmo porque quando os
processos eram passados para  pagamento,  a  depoente  já  não tinha mais  acesso,  e
portanto eram esses servidores do “alto escalão” os responsáveis.  Que aconteceu de,
algumas vezes, quando fazia parte da comissão de recebimento de materiais e serviços,
e  de  posse  das  ordens  de  serviço  respectivas,  buscar  junto  aos  “solicitantes”  a
assinatura para atestar a prestação dos serviços, e alguns servidores se recusarem, sob
a  afirmação  de  que  os  serviços  não  foram  executados,  e  por  esta  razão  “não  iam
assinar”.  Que nesses casos,  quando não havia assinatura do suposto solicitante do
serviço,  a  depoente  era  “obrigada”  pelo  Diretor  Administrativo  “Márcio  Donadon
Batista” a assinar as ordens de serviço. Que quando começou a questionar sobre a
forma adotada na execução dos contratos (prestação de serviços, pagamento, dentre
outros), não apenas nas licitações, logo fora afastada como membro das comissões;
sendo que a depoente também já havia pedido para não ser mais nomeada junto às
comissões (trechos  do  depoimento  de  CRISTIELI  CORREA PRATES,  fls.  454/455  –  vol.
principal).

Que não havia um controle  por parte  da  depoente,  enquanto presidente da CPRMS,
quanto a efetivação dos serviços prestados, o que não pode afirmar em relação aos
demais membros da CPRMS, “Cristieli Correa” e “Daniele Martineli”. Que o trabalho da
depoente era basicamente no setor de recepção da Câmara de Vereadores de Vilhena,
mesmo no período em que atuou como presidente da CPRMS.  Que nunca procurou
nenhum servidor para questionar se o serviço solicitado ao técnico de informática fora
efetivamente  prestado,  na  verdade,  se  baseava  apenas  nos  relatórios  e  ordens  de
serviço assinadas pela Diretora Administrativa, e pela verificação de conformidade do
então Controlador “Sandro Reck”, para então, a depoente assinar as Notas Fiscais […]
Que não se recorda de ter assinado nenhum documento solicitando serviços do técnico
de informática,  ou  ainda  confirmando a  efetiva  prestação  dos serviços  […]  Que,  na
verdade, analisando toda a questão, neste momento, reconhece que poderia ter havido
um serviço mais efetivo no tocante à fiscalização do contrato, haja vista que não pode
afirmar que cada um dos serviços declarados nos relatórios e ordens de serviço tenham
sido efetivamente prestados; salientando apenas que sempre viu o técnico da empresa
contratada atuando junto a Câmara de Vereadores de Vilhena (trechos do depoimento de
NAYARA AUGUSTA ZONOECÊ, fls. 471/472 – vol. principal).
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Que na  condição de  presidente  da  CPRMS,  o  depoente  somente  assinava as  Notas
Fiscais depois de certificar com a então Diretora Administrativa “Rosilene Erdmann”, e
com o Controlador à época, “Sandro Reck”, que o procedimento estava em ordem, e que
os serviços tinham sido prestados.  Que não fiscalizava a execução dos serviços, no
sentido de verificar junto aos servidores solicitantes, se o técnico de informática, de
fato, havia comparecido para efetuar o conserto dos equipamentos de informática; mas
salienta que o técnico estava diariamente na Câmara de Vereadores, e que o depoente
sempre o viu efetuando consertos nos equipamentos […] Que manuseando o Processo
Administrativo nº 034/2011, nesta ocasião, e perguntado ao depoente a razão de não
haver  a  assinatura  do  servidor  da  Câmara  de  Vereadores,  em  diversas  Ordens  de
Serviço, como por exemplo, dos meses de abril, maio, agosto e setembro; respondeu
que não sabe informar o motivo  (trechos do depoimento de  EMIDIO LUIZ DE JESUS, fls.
467/468 – vol. principal).

Que  no  tocante  a  sua  atuação  na  CPRMS,  a  depoente  assinava  os  documentos
repassados pelo então Diretor Administrativo, “Márcio Donadon”, que era quem recebia
os  serviços  por  meio  de  assinatura  nas  ordens  de  serviços  emitidas,  e  conferia  a
regularidade  dos  documentos  de  prestação  de  serviços  apresentados  pela  empresa
contratada.  Que  as  notas  fiscais  vinham  prontas  para  serem  assinadas,  ou  seja,
devidamente  juntadas  nos  processos  administrativos  e  carimbadas,  sendo  que  os
membros da CPRMS apenas assinavam nos carimbos respectivos. Que, após a análise
dos  documentos  de  prestação  de  serviços  e  da  assinatura  por  parte  da  Diretoria
Administrativa  e  CPRMS,  era  feita  também  uma  análise  de  regularidade  pela
Controladoria  da  CVMV,  chefiada à época por “Sandro Reck”,  o  qual,  na sequência,
encaminhava o processo para pagamento (trechos do depoimento de SIRLEI HENS SUCHI,
fls. 492/493 – vol. principal).

Que as vezes,  em razão de estar em outros serviços,  a depoente assinava as notas
fiscais sem conferir a relação dos serviços declarados pela empresa nos relatórios de
atendimento técnico em comparação com as ordens de serviço recebidas pela Diretoria
Administrativa; todavia, antes se certificava com os demais membros da CPRMS, que
também já haviam assinado a nota fiscal, como por exemplo os servidores “Ronaldo” e
“Rosilene”, se os serviços haviam sido prestados, os quais confirmavam que estava
tudo certo, haja vista que tinham acompanhado a prestação dos serviços pessoalmente
(trechos do depoimento de SÔNIA GONÇALVES DA SILVA, fls. 490/491 – vol. principal).

Que a depoente não acompanhava o técnico de informática até os locais (gabinetes e
departamentos)  para se certificar  se os  serviços eventualmente  solicitados,  estavam
sendo  prestados.  Perguntada  se  pode  afirmar  que  todos  os  serviços  descritos  nas
ordens de serviço que acompanhavam as notas fiscais em que assinou, como membro
da CPRMS, foram efetivamente prestados, a depoente informa que não pode afirmar,
mas acredita  que sim. Que a ordem que recebera da Diretoria  Administrativa era de
apenas conferir, como já dito, o relatório de atendimentos da empresa, no tocante às
datas e valores declarados, em comparação com as ordens de serviço e a tabela de
preços constante do processo (trechos do depoimento de TATIANE PEREIRA OLIVEIRA, fls.
498/499 – vol. principal).

A ré  SUZANA DA SILVA FREITAS,  também  ex-integrante  da
CPRMS,  admitiu  que  ela  e  os  demais  membros  da  referida  Comissão  não  possuíam
capacidade técnica e sequer conheciam as atividades que deveriam cumprir. Essa narrativa,
somada às demais acima transcritas, relativiza a veracidade e validade das liquidações de
despesas certificadas por  tais  requeridos,  tornando dúbio se todos os serviços tidos como
“executados” (atestados no verso das notas fiscais) foram, de fato, prestados na integralidade
pelas empresas contratadas:

Que não se recorda exatamente em que período, mas atuou como membro da Comissão
Permanente de Recebimento de Materiais e Serviços – CPRMS, após ter sido nomeada
sem seu prévio consentimento.  Que, fora nomeada em tal comissão, sem ter nenhum
conhecimento a respeito da sua função de membro; e a orientação que recebia era de
seguir  os  procedimentos  dos  anos  anteriores.  Que  assim  agiam,  tanto  a  depoente,
quanto os demais servidores do setor,  sem conhecimento técnico do que faziam na
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comissão. Que havia constante troca dos servidores e dos membros da comissão de
recebimento  de  materiais  e  serviços,  posto que eram colocadas as pessoas que os
vereadores queriam, sem experiência  nenhuma com processo,  inclusive  a depoente.
Que  ninguém  queria  trabalhar  junto  à  referida  comissão,  em  razão  da  falta  de
conhecimento técnico. Que chegaram a nomear uma servidora, que à época atuava na
copa e  como zeladora,  a  sra.  Francisca  Ferreira  de  Lima,  a  qual  também não tinha
nenhum conhecimento na parte de processos, posto que não havia quem quisesse atuar
na  CPRMS  (trechos  do  depoimento  de  SUZANA DA SILVA FREITAS,  fls.  486/487  –  vol.
principal).

O réu  SANDRO RECK,  que atuou como Diretor  Administrativo,
admitiu  que  os  projetos  básicos  dos  certames  foram  elaborados  sem  especificação  da
quantidade e dos equipamentos que seriam objeto da manutenção mensal, ou seja, de forma
totalmente  irregular  (ele  assinou  o  Projeto  Básico  do  Procedimento  Licitatório  n.  029/09).
Também admitiu que não havia um fiscal para controlar/fiscalizar a entrega dos serviços, sendo
que os pagamentos foram efetivados pela Câmara de Vereadores confiando-se tão somente
nas informações contidas no verso das notas fiscais e nos relatórios e ordens de serviços,
muitos dos quais, como dito alhures, sem as devidas assinaturas, portanto sem a certeza da
efetiva entrega dos serviços ali discriminados:

Que não era feito um levantamento do quantitativo de computadores e equipamentos de
informática (impressoras, moldem, roteadores, no-breaks, e outros) junto ao processo,
mas apenas informalmente a partir da contagem dos equipamentos existentes à época
[…] Que na elaboração do Projeto Básico também se utilizou de modelo já existente, no
qual não eram informados o quantitativo de computadores e demais equipamentos de
informática,  nos  quais  seriam  prestados  os  serviços  pela  empresa  eventualmente
contratada.  Que  fez  constar  do  Projeto  Básico  apenas  o  montante  que  seria  pago
mensalmente, tendo por base os valores já praticados no processo anterior, nos quais
foram feitas pesquisas de mercado, também de modo informal. Que por esta razão, e
também devido à falta de experiência e conhecimento, não foi feita uma cotação prévia
com empresas locais. Que não havia um cadastro de empresas junto à CVMV, no qual
poderia se basear para a expedição de Cartas-convites. Que era feito um levantamento
informal  de  empresas  locais  que  poderiam  prestar  o  tipo  de  serviço  que  seria
contratado.  Que eram convidadas,  no mínimo,  03 (três)  empresas para participar  do
certame,  conforme  disposição  da  Lei  nº  8.666/93  […]  Que  não  havia  um  fiscal  de
contrato, ou seja, um servidor para fiscalizar o serviço prestado pela empresa, apenas
se baseavam no Relatório de Serviços que era elaborado pela própria contratada. Que
também utilizava-se,  como parâmetro para o pagamento às empresas contratadas,  o
recebimento dos serviços por meio do “atesto” no verso das Notas Fiscais, razão pela
qual, mesmo diante da ausência de assinatura do técnico no relatório dos serviços, ou
do servidor da CVMV nas Ordens de Serviço, como ocorreu no Processo nº 034/2011, os
pagamentos  eram  feitos  regularmente,  até  porque  foram  assinadas  pelo  servidor
solicitante (trechos do depoimento de SANDRO RECK, fls. 275/277 – vol. principal).

A ré  ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN, que
atuou  como  Diretora  Administrativa,  assinou  diversas  ordens  de  serviço  no  Procedimento
Licitatório n. 034/11 atestando que os serviços ali mencionados foram prestados, embora não
estivesse incumbida de realizar essa fiscalização.  Demais disso,  em relação às ordens de
serviço sem assinatura, admitiu não saber se os serviços foram efetivamente executados, o
que evidencia que, na verdade, a empresa não cumpriu o contrato na integralidade:

Que quanto as Ordens de Serviços não recebidas, constates às fls. 145/152, 160/170 e
172,  do Processo nº  034/2011,  não sabe informar o  motivo do não recebimento dos
serviços,  e  também não sabe  informar  porque  eles  foram pagos,  mesmo com essa
irregularidade (trechos  do  depoimento  de  ROSILENE  CONCEIÇÃO  DOS  SANTOS
ERDMANN, fls. 282/283 – vol. principal).

O  réu  IVANDEL  HORBACH, que  atuou  como  Diretor
Administrativo, admitiu que elaborou o Projeto Básico do Procedimento Licitatório n. 019/13
sem nem mesmo saber a quantidade de equipamentos que seriam objeto da manutenção ou
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os valores dos serviços praticados no mercado, ou seja, elaborou o projeto básico de forma
irregular.  Também  admitiu  que  havia  falhas  na  fiscalização  dos  serviços  prestados  pela
empresa contratada, muito embora, contraditoriamente, tenha assinado requisições e relatórios
de atendimentos técnicos atestando que os serviços foram prestados, função esta que nem
sequer lhe competia executar:

Que quanto ao Processo nº  019/2013,  especificamente,  não sabe de onde recebeu o
pedido para que iniciasse a abertura da licitação. Que não sabe informar o quantitativo
de computadores que existia na CVMV no ano de 2013. Que não sabe se foi feito um
levantamento da quantidade de computadores e equipamentos existentes. Que não sabe
informar como se chegou ao valor da licitação descrito no Projeto Básico, às fls. 09/011,
do Processo nº 019/2013. Que não sabe como era feita a escolha das empresas para
participarem do certame, mas que havia uma Comissão de Licitação que cumpria essa
função […]  Que não havia uma fiscalização individual quanto aos serviços prestados.
Que assinava as  Ordens  de  Serviço conforme lhes  eram apresentadas.  Que não  se
recorda quem lhe dava as Ordens de Serviço para assinar, haja vista que vezes vinham
da controladoria ou das servidoras lotadas na Diretoria Administrativa.  Que, ressalta,
não tinha o conhecimento técnico exigido para o cargo que ocupava, mas tomava o
cuidado  de  agir  seguindo  e  confiando  nas  orientações  que  recebida  dos  setores
jurídicos,  financeiro,  e  da  controladoria.  Que  tinha  o  cuidado  de  buscar  essas
orientações, mas não possuía conhecimento para avaliar se estas orientações estavam
corretas ou não. Que geralmente sentava com a Controlador Interno, “Sandro Reck”, e
este  lhe  dizia  se  o  procedimento  estava  correto  ou  não  (trechos  do  depoimento  de
IVANDEL HORBACH, fls. 284/285 – vol. principal).

O réu MÁRCIO ANTÔNIO DONADON BATISTA, que atuou como
Diretor Administrativo, admitiu que no Procedimento Licitatório n. 164/13 não se atentou para a
necessidade de especificar e quantificar os equipamentos objeto do serviço licitado, bem como
ignorou a ausência de assinatura em ordens de serviço, portanto agiu de forma ineficiente:

Que na condição de Diretor Administrativo nunca se atentou para o fato de que haveria a
necessidade  de  informar  junto  ao  processo  esse  quantitativo  de  computadores  e
equipamentos de informática, mesmo porque o processo vinha seguindo com pareceres
de regularidade emitidos pela Controladoria  e Assessoria  Jurídica,  a  quem, acredita,
competia avaliar sobre possível irregularidade nesse sentido […] Perguntado da razão
de ter  recebido os  Relatórios  de  Atendimento  Técnico,  constantes,  por  exemplo,  às
fls.1074/1078, 1169/1173, 1210/1214, do Volume IV, Processo Administrativo nº 164/2013,
sem a assinatura do técnico ou representante legal da empresa, informou que à época
não observou essa  questão (trechos  do  depoimento  de  MÁRCIO ANTÔNIO DONADON
BATISTA, fls. 290/291 – vol. principal).

O réu PEDRO ALVES DA SILVA, que atuou como Presidente da
Comissão  de  Licitação,  admitiu  que  nos  procedimentos  licitatórios  não  eram  realizadas
pesquisas prévias para aferir o valor de mercado dos serviços. Também alegou desconhecer o
motivo da ausência de informação nos Procedimentos Licitatórios n. 034/11 e 017/12 sobre o
quantitativo de equipamentos de informática, o que configura um comportamento ineficiente de
sua parte na condução dos certames:

Que quanto ao valor total da licitação,  não era feita uma análise de mercado, e sim,
tinha-se por base os valores praticados nos anos anteriores, em contratos semelhantes
[…] Perguntado sobre o por que não eram informadas as quantidades de equipamentos
de informática existentes na Câmara de Vereadores de Vilhena, junto ao Projeto Básico
e/ou  Carta  Convite,  a  fim  de  que  as  empresas  interessadas  pudessem  avaliar  e
apresentar suas propostas, o depoente declara que não sabe informar o motivo, não se
recorda (trechos do depoimento de PEDRO ALVES DA SILVA, fls. 462/463 – vol. principal).

A ré ZITA APARECIDA DA SILVA, que atuou como Presidente da
Comissão de Licitação,  alegou não saber  as razões de o Projeto Básico do Procedimento
Licitatório n. 019/13 não informar o quantitativo de aparelhos de informática, nem mesmo as
razões de ela e as demais membras da Comissão (a rés  SUZANA DA SILVA FREITAS e
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FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA) não desclassificarem as empresas licitantes que ofertaram
valor superior àquele fixado no Projeto Básico, o que denota uma conduta ineficiente e irregular
por parte dela e das demais membras da CPL na condução do certame:

Perguntada da razão de não constar o quantitativo de equipamentos de informática nos
quais deveriam ser prestados os serviços pela empresa que viesse a ser contratada,
tanto junto ao Projeto Básico, quanto nas cartas convites, a depoente não sabe informar
[…]  Que,  analisando  o  processo  administrativo  nº  019/2013,  nesta  oportunidade,  a
depoente declara que não sabe a razão de não terem sido desclassificadas as propostas
das empresas participantes do referido certame, que apresentaram ofertas com valores
superiores ao estipulado pela administração no Projeto Básico (trechos do depoimento de
ZITA APARECIDA DA SILVA, fls. 473/474 – vol. principal).

O réu JOSÉ CLEBERSON SANTI, que atuou como Presidente da
Comissão  de  Licitação,  afirmou  não  saber  o  motivo  da  não  descrição  da  quantidade  de
aparelhos de informática no Projeto Básico  dos certames (especialmente do Procedimento
Licitatório  n.  014/10,  onde atuou como presidente da CPL),  o que demonstra sua conduta
funcional ineficiente na condução da licitação:

Que não sabe informar porque não era especificada na carta convite e no projeto básico
o quantitativo de computadores e demais equipamentos de informática que havia na
Câmara de Vereadores de Vilhena, para assim viabilizar a apresentação das propostas
pelas empresas interessadas, haja vista que tal questão era de competência da Diretoria
Administrativa,  e  que  havia  sempre  uma  análise  da  assessoria  jurídica  quanto  a
legalidade  do  procedimento  adotado  […]  Que  não  acredita  que  a  ausência  de
informações quanto aos equipamentos de informática, na fase inicial de licitação, tenha
sido por “maldade” de  quem quer  que seja,  mas apenas detalhes  técnicos que não
foram observados (trechos do depoimento de JOSÉ CLEBERSON SANTI, fls. 484/485 – vol.
principal).

O réu  OTÁVIO PEREIRA,  que atuou como Controlador Interno,
afirmou que sua função consistia em averiguar a regularidade documental dos procedimentos
licitatórios.  Sucede que essa averiguação foi  ineficiente,  pois  havia  falhas e  omissões nos
procedimentos licitatórios que foram ignoradas pelo requerido, gerando a contratação irregular
das empresas requeridas e, posteriormente, o pagamento indevido de valores pela Câmara
Municipal:

Que,  acrescenta,  quando  trabalhou  na  função  de  Controlador,  limitava-se  a  análise
documental, isto é, do que vinha juntado aos processos, não se estendendo para análise
dos fatos ou das pessoas envolvidas nos processos. Que, trabalhou por um período
muito  curto  na  Câmara  de  Vereadores  de  Vilhena,  e  que  não  sabe  de  qualquer
irregularidade, impropriedade ou direcionamento ocorrido nos processos de licitação
para contratação de empresas prestadoras de serviços de reparação e manutenção de
equipamentos de informática (trechos do depoimento de OTÁVIO PEREIRA, fls. 278/279 –
vol. principal).

O  réu  ADAIR  HILÁRIO  GRAEBIN,  que  atuou  como  Diretor
Financeiro, admitiu que no Procedimento Licitatório n. 164/13 houve falhas na fase de licitação,
por  ausência  de  especificação/quantificação  dos  equipamentos,  e  na  fase  de  execução
contratual, por ausência de assinatura nas ordens de serviço:

Que quanto às Ordens de Serviço não assinadas na parte destinado ao recebimento dos
serviços,  acredita  que  tenha  sido  por  falha  da  Diretoria  Administrativa  e  da
Controladoria,  mas  que  os  pagamentos  eram  feitos  baseados  no  parecer  da
Controladoria […] Perguntado da razão dos processos de licitação para a contratação de
empresas de manutenção de serviços de informática não especificar o quantitativo de
serviço a ser prestado pela futura contratada,  respondeu que na verdade tratou-se de
uma falha  técnica;  no caso do Processo nº  164/2013 tal  falha  foi  devida  ao próprio
depoente, e nos demais processos analisados, dos Diretores que solicitaram a abertura
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da licitação, as quais foram feitas de forma genérica (trechos do depoimento de  ADAIR
HILÁRIO GRAEBIN, fls. 288/289 – vol. principal).

A ré TELMA ELZA SILVA TEIXEIRA, que atuou como Assistente
de Controladoria, afirmou não saber o motivo da ausência de assinatura em diversas ordens de
serviço, o que demonstra sua conduta ineficiente no exercício de sua função pública:

Que não sabe a razão de terem sido juntados relatórios de atendimentos técnicos sem
assinatura do representante da empresa ou do técnico prestador dos serviços. Que não
sabe apontar o motivo pelo qual foram juntadas ordens de serviços referentes ao mês
de abril/2016 correspondentes com o relatório de serviços do mês de maio/2016, ou seja,
de períodos diversos (fls. 1354 a 1367), nos autos do procedimento nº 164/2013 – V. V,
mas estranha o fato de que não se assemelham os números indicativos da página com o
do número do processo, constante do canto superior direito de cada uma das folhas
retromencionadas. Que as juntadas dos documentos do processo, inclusive as notas
fiscais, eram efetuadas pela Diretoria Administrativa, e o processo já chegava pronto, ou
seja, com todas as juntadas já efetuadas. Que a Controladoria apenas se manifestava
pelo pagamento da nota, e portanto, a depoente não se atentava para as questões de
datas e assinaturas dos relatórios de atendimentos técnicos e das ordens de serviço, e
que tal função era da Diretoria Administrativa, à época, chefiada pelo “Márcio Antonio
Donadon Batista” (trechos do depoimento de TELMA ELZA SILVA TEIXEIRA, fls. 496/497 –
vol. principal).

O réu  CARMOZINO ALVES MOREIRA  alegou que houve falha
por parte da Diretoria Administrativa da Câmara Municipal em não quantificar e especificar os
equipamentos na fase inicial  das licitações. Também alegou que não era usual registrar os
serviços executados pelos técnicos das empresas, enfatizando que nunca foi procurado pela
equipe  de  fiscalização  para  saber  se  os  serviços  solicitados  haviam  sido  efetivamente
prestados  (apesar  de  existir  vários  documentos  “atestando”  a  prestação  “integral”  dos
serviços):

Que acredita que as omissões eventualmente existentes, como a falta de informações do
quantitativo de computadores e equipamentos de informática nos projetos básicos e
contratos firmados, tenha sido por falha da Diretoria Administrativa, a quem competia
avaliar essas questões; mas sem existência de dolo ou má-fé, por parte dos funcionários
[…] Que, após a prestação do serviço pelo técnico, não era a prática que o solicitante
assinasse  um  documento  atestando  que  os  serviços  foram  efetivamente  prestados,
tanto que, na condição de solicitante de tais serviços, não assinou nenhum documento
dessa  natureza.  Que  nunca  foi  procurado  por  nenhum  servidor  da  Diretoria
Administrativa ou da Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços para saber se o
serviço  do  técnico  de  informática  que  havia  solicitado  fora,  de  fato,  prestado;  até
porque, o comum era que após a resolução do problema, o técnico fosse dispensado,
sem ser necessário manifestar à Diretoria Administrativa a satisfação do serviço (trechos
do depoimento de ALEXANDRE KASZEWSKI, fls. 299/301 – vol. principal).

O réu VANDERLEI AMAURI GRAEBIN informou que pelo menos
uma vez o técnico de informática não atendeu ao seu chamado, fato esse que, apesar de
isolado  no  depoimento  do  requerido,  mas  considerando  todo  o  contexto  fático-probatório
narrado em linhas anteriores, corrobora para a tese de que a empresa contratada não prestava
os serviços de forma regular:

Que recorda-se, certa feita, de ter se aborrecido em razão da demora de atendimento por
parte do técnico de informática.  Que tal demora, salienta, era de cerca de 01 (um) a 02
(dois) dias (trechos do depoimento de  VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, fls.  464/466 – vol.
principal).

O  réu ANTONIO  MARCO  DE  ALBUQUERQUE  alegou  não
saber o motivo da ausência de informação sobre o quantitativo de aparelhos de informática
na fase inicial  dos certames e as razões da falta  de assinatura em diversas ordens de
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serviços, o que denota uma ineficiência funcional de sua parte no acompanhamento dos
certames e complacência às irregularidades ali cometidas:

Perguntado da razão de não serem informados os quantitativos de computadores nos
quais a empresa vencedora da licitação deveria prestar serviços, junto aos Processos nº
034/2011 e nº 017/2012, o depoente disse que não sabe informar […] Perguntado se sabe
o  por  quê  foram  autorizados  pagamentos  no  Processo  Administrativo  nº  034/2011,
mesmo havendo inúmeras Ordens de Serviço sem assinatura do servidor responsável
pelo recebimento (por exemplo, nos meses de abril, maio e agosto), o depoente afirmou
que  não  sabe  informar  o  motivo (trechos  do  depoimento  de  ANTONIO  MARCO  DE
ALBUQUERQUE, fls. 469/470 – vol. principal).

O réu  ANGELO MARIANO DONADON JUNIOR afirmou que o
corréu MÁRCIO DONADON era responsável pela fiscalização do cumprimento dos contratos.
Sucede que, conforme já mencionado, o réu MÁRCIO ignorou o fato de que várias ordens de
serviço nem sequer foram assinadas (seja por ele ou outro servidor), o que significa dizer que
ele não fiscalizou todos os serviços e que, via de consequência, não há provas seguras de que
tais serviços foram integralmente prestados pela empresa contratada:

Que em relação a fiscalização e controle dos serviços que eram prestados pela empresa
contratada, o depoente salienta que era de responsabilidade do setor administrativo, em
especial do então Diretor Administrativo “Márcio Antônio Donadon Batista”  (trechos do
depoimento de ANGELO MARIANO DONADON JUNIOR, fls. 475/476 – vol. principal).

O réu ARISTON DE PAULA PEREIRA informou que as próprias
empresas  particulares,  incluindo  a  MILLENNIUM,  apuravam  na  fase  inicial  da  licitação  o
quantitativo de equipamentos de informática da Câmara Municipal, para, na sequência, ofertar
o valor dos serviços de manutenção. Isso torna claro que houve fraude nos procedimentos
licitatórios, ou, ao menos, que os gestores públicos foram ineficientes no desempenho de suas
funções,  pois  atribuíram  às  próprias  empresas  licitantes  a  incumbência  de  quantificar  e
especificar os aparelhos que seriam objeto do serviço licitado:

Que perguntado como eram ofertadas as propostas das empresas já que não havia um
levantamento  do  quantitativo  de  computadores  e  equipamentos  de  informática,  o
depoente  respondeu  que  sempre  foi  a  prática  de  que  as  empresas
convidadas/participantes  dos  processos  licitatórios  efetuassem,  elas  próprias  uma
contagem  dos  computadores  e  dos  demais  equipamentos  junto  à  CVMV,  antes  de
apresentar qual o valor seria cobrado e que constaria da proposta. Que acredita que
Alexandre Kaszewski poderá confirmar tal informação, haja vista que era ele quem fazia
esse levantamento/contagem em nome da empresa Millennium (trechos do depoimento de
ARISTON DE PAULA PEREIRA, fls. 294/296 – vol. principal).

A ré  EUNICE  HIROE YAMASHIRO  HATAKA alegou  que  nem
mesmo sabia que a sua empresa e a MILLENNIUM havia sido contratada pela Câmara de
Vereadores de Vilhena:

Que  não  tem  conhecimento  de  que  as  empresas  Eunice  H.  Y.  Hataka  e  Millennium
Informática tenham contratado com a Câmara de Vereadores do Município de Vilhena,
em qualquer época […] Que atua como proprietária de direito de tais empresas, mas não
como proprietária de fato (trechos do depoimento de EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA,
fls. 292/293 – vol. principal).

O  réu  ALEXANDRE  KASZEWSKI  afirmou  que  as  ordens  de
serviço  eram assinadas  pelos  Diretores  Administrativos  da  Câmara  Municipal,  atestando  a
entrega dos serviços (apesar de essa não ser a função deles). Sendo assim, considerando que
muitos desses documentos nem sequer foram assinados, a única certeza que se tem é que os
serviços não foram integralmente prestados pelas empresas contratadas:

Que não se recorda, a partir de quando, mas no momento da prestação dos serviços
eram confeccionadas Ordens de  Serviço,  as quais  inicialmente  eram assinadas pelo
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departamento  ou  pessoa  solicitante,  e  depois,  não  sabe  a  razão,  passaram  se  ser
assinados somente pelo Diretor Administrativo, para fins de recebimento do serviço que
era prestado. Que o trâmite normal era de realizar o serviço a ali mesmo já imprimir uma
“Ordem”, a qual, depois de assinada, era entregue ao Diretor Administrativo. Que eram
confeccionados,  também,  relatórios  de serviços.  Que os relatórios de  serviços eram
confeccionados pelo técnico, com base nas “Ordens de Serviço” emitidas durante o
mês, cujas cópias ficavam gravadas no computador do técnico (trechos do depoimento de
ALEXANDRE KASZEWSKI, fls. 299/301 – vol. principal).

2.3.2) Dos relatórios de Ordem de Missão.

Outra prova das irregularidades ora narradas foi obtida através de
diligências realizadas por esta Curadoria da Probidade, entre os dias 24 e 25/07/2017, para
averiguar  se  as empresas que participaram dos certames licitatórios  possuíam capacidade
operacional  para  prestar  os  serviços  licitados  ou  se  tratavam  apenas  de  empresas  “de
fachada”. Segundo restou apurado às fls. 203/215, 355/356 e 361 (vol. principal), a empresa
AJUCEL  INFORMÁTICA  LTDA,  sediada  em  Colorado  do  Oeste/RO,  participante  dos
Procedimentos Licitatórios n. 029/09, 014/10 e 017/12, nunca prestou serviços de manutenção
em equipamentos de informática, restringindo sua atuação comercial apenas na instalação e
operacionalização de sistemas, programas e softwares para entes públicos, senão vejamos:

Relatório à fl. 205:

AJUCEL INFORMÁTICA LTDA (Colorado do Oeste - fone: 3441-2121)

a) questionar se ali funciona a empresa em questão e se ali são ofertados serviços de
manutenção e reparação de computadores, impressoras e no-breaks, bem ainda se a
empresa vende equipamentos de informática e/ou peças de reposição;

1° Ligação realizada em 24/07/2017, às 11:40h, para Ajucel Informática no número 3441-
2121:  Ao  efetuar  a  ligação  no  número  3341-2121,  constatei  que  o  referido  número
pertence a empresa Ajucel Informática, a funcionária que atendeu a ligação chama-se
Geisiane.  Questionada  se  prestavam  serviços  de  manutenção  e  reparação  de
computadores, impressoras e no-breaks, fui informado que não, que NÃO prestam este
tipo de serviço. Questionei ainda se [a] empresa vendia[ ] equipamentos de informática
e/ou  peças  de  reposição,  tendo  sido  informado  que  NÃO,  esclareceu  que  a  Ajucel
trabalha com a venda de sistemas de informática para Prefeituras, ou seja, software.
Após prestar as informações, a Sra.  Geisiane disse que iria transferir  a ligação para
outra funcionária, que poderia me esclarecer outras dúvidas, assim, atendeu a ligação a
Sra. Joice, que ao ser questionada se a empresa prestava serviços de manutenção e
reparação de computadores, impressoras e no-breaks, bem ainda se a empresa vendia
equipamentos  de  informática  e/ou  peças  de  reposição,  foi  dito  que  NÃO,  que
trabalhavam  com  sistemas  para  Prefeituras,  com  programas/softwares  de  folha  de
pagamento.

2° Ligação realizada em 25/07/2017, às 09:04h, para Ajucel Informática no número 3441-
2121: Na ocasião da segunda ligação, atendeu a ligação a Sra.  Geisiane, que ao ser
questionada  se  a  empresa  prestava  serviços  de  manutenção  e  reparação  de
computadores, impressoras e no-breaks, bem ainda se a empresa vendia equipamentos
de  informática  e/ou  peças  de  reposição,  disse  que  iria  transferir  a  ligação  para  o
responsável, que ele poderia prestar tais informações, assim, a ligação foi transferi[da]
para  o  Sr.  Junior,  que informou que  o  ramo de  atividade da  Ajucel  informática  é  o
fornecimento de programas/softwares de gestão de folha de pagamento para Prefeituras
e  que  faz  aproximadamente  10  anos  que  a  Ajucel  NÃO  trabalha  mais  no  ramo  de
prestação de serviços de informática e vendas de produtos e equipamentos.

Relatório à fl. 355:

O funcionário Joaquim afirmou que a empresa NÃO trabalha com manutenção/reparo ou
venda de equipamentos de informática e que atua somente com venda de software de
gestão pública e desenvolvimento de software para web.
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Outra empresa,  a  M. de F.  de D.  dos REIS (R&R Assessoria),
participante  do  Procedimento  Licitatório  n.  029/09,  jamais  prestou  serviços  no  ramo  de
informática, senão confira-se:

M. de F. de D. dos REIS (R&R Assessoria), Rua Princesa Isabel, nº 891, Centro.

Na ocasião da visita, fui  recebido pela Sra.  Maria de Fátima de Deus dos Reis, CPF:
521.925.476-68, fone 9 9984-0445, proprietári[a] da empresa M. de F. de D. dos REIS (R&R
Assessoria), a qual prestou informações necessárias ao esclarecimento dos quesitos
formulados no item 2, conforme segue:

A Sra. Maria de Fátima informou que sua empresa não está em atividade já faz alguns
anos, em razão de problemas de saúde que a mesma vem enfrentando desde 2013, disse
ainda  que  sua  empresa  atuava  no  ramo  de  consultoria  para  área  de  saúde,  com
elaboração de projetos, controle e avaliação de sistemas de saúde, intervenções junto
ao Ministério da Saúde na elaboração e execução de projetos, entre outras atividades
exclusivamente  na  área  de  saúde,  acrescentou  que  JAMAIS  atuou  no  ramo  de
informática.

a)  averiguar,  "in  loco",  a  estrutura  física  de  tais  empresas,  notadamente  se  há
placa/letreiro indicando que ali funciona alguma empresa do ramo de informática: Item
prejudicado, visto que a empresa não está mais em atividade e JAMAIS atuou no ramo
de informática, segundo informou a Sra. Maria de Fátima. O local é uma casa comum,
sem ponto comercial.

b)  se  há  acesso público a  algum mostruário/vitrine  de  equipamentos de  informática
expostos à venda: Item prejudicado, visto que a empresa não está mais em atividade e
JAMAIS atuou no ramo de informática, segundo informou a Sra. Maria de Fátima.

c)  Questionar ao atendente/vendedor quantos funcionários ali trabalham e a função de
cada um deles: Item prejudicado, visto que a empresa não está mais em atividade e
JAMAIS atuou  no  ramo  de  informática,  segundo  informou  a  Sra.  Maria  de  Fátima.
Segundo  informou  a  Sra.  Maria  de  Fátima,  a  época  em  que  a  empresa  estava  em
atividade havia funcionários contratados,  mas não se recordou o nome ou atividade
deles,  sendo  que  se  necessário  poderá  obter  as  informações  junto  ao  contador  e
fornecer ao Parquet.

d)  questionar se ali é feita reparação ou conserto de equipamentos de informática, se
sim, solicitar para checar o setor em que é feito tal serviço, a fim de se constatar ou não
a  existência  de  equipamentos  que  ali  estejam  sendo  reparados/consertados:  Item
prejudicado, visto que a empresa não está mais em atividade e JAMAIS atuou no ramo
de informática, segundo informou a Sra. Maria de Fátima.

e)  perquirir se a empresa possui veículos em sua frota, solicitando placa e modelo de
cada um, em caso positivo: [a] Sra. Maria de Fátima informou que a empresa não possui
frota de veículos.

Portanto, está mais do que evidente que a participação dessas
duas empresas  (AJUCEL INFORMÁTICA LTDA e M.  DE F.  DE D.  DOS REIS,  que nunca
prestaram serviços de manutenção em equipamentos de informática) e das demais (PLANETA
IND. COM. TRANSP. REPRES. LTDA, INTERNETI PROVEDOR DE INFORMÁTICA LTDA-ME
e TONER TEC ASSIS. TÉCNICA EM CARTUCHOS E IMPRES. LTDA-ME) nos procedimentos
licitatórios  foi  meramente  fictícia,  isso  porque  tais  empresas  não  tinham  capacidade
operacional  para executar  o objeto  licitado.  Fato é  que essas empresas foram convidadas
apenas para atender a regra de participação mínima de três pessoas jurídicas nos certames,
sem que, na realidade fática, houvesse uma verdadeira disputa entre elas, tendo os requeridos
já previamente articulado e direcionado a vitória das licitações públicas em favor das empresas
rés NET GAMES, GAR CONSULTORIA, MILLENNIUM e EUNICE, simulando a concorrência
licitatória.
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2.4) CONCLUSÃO.

Conforme mostrado nos itens anteriores, os requeridos praticaram
diversos atos que violaram as disposições da Lei Federal de Licitações, ferindo a lisura dos
certames licitatórios no seu aspecto formal.  Com efeito,  foram praticadas diversas falhas e
omissões na condução dos procedimentos licitatórios, as quais, por si só, já constituem causa
de nulidade de tais  licitações públicas,  cabendo a  responsabilização solidária  de todos os
requeridos pela prática de tais ilegalidades (art. 7º, § 6º, da Lei n. 8.666/93).

Também  resta  revelado,  diante  da  extensão  e  da  gravidade
dessas  irregularidades,  que  todos  esses  procedimentos  licitatórios,  na  verdade,  foram
fraudulentamente montados pelos requeridos para que as empresas rés  NET GAMES COM.
SER.  LTDA,  RNA  SERV.  e  CONSULT.  INFORMÁT.  LTDA, GAR  CONSULTORIA  DE
INFORMÁTICA LTDA, MILLENNIUM COM. SERV. LTDA-ME e EUNICE H. Y. HATAKA - EPP
pudessem neles se sagrar vencedoras, inclusive tendo a Câmara de Vereadores de Vilhena
pagado a tais empresas valores contratuais superfaturados e contratado empresa que tinha
como procurador servidor público vinculado ao próprio ente licitante, em manifesto prejuízo
moral  e  econômico  para  a  Administração  Pública,  o  que  obviamente  constitui  causa  de
nulidade de tais certames licitatórios e de seus respectivos contratos administrativos. Não só
isso,  igualmente  se  evidencia  que  houve  inexecução  parcial  dos  contratos  administrativos
celebrados com as referidas empresas, tendo a Câmara Municipal, por seu turno, efetivado o
pagamento integral dos valores contratuais, inclusive pagando para uma específica empresa
(MILLENNIUM)  valores  sem previsão em contrato,  resultando  em inquestionável  dano aos
cofres públicos.

Em  suma,  denota-se  que  todas  as  condutas  praticadas  pelos
demandados, de forma concorrentemente dolosa e permeada de má-fé, além de ensejarem
enriquecimento  ilícito e  dano  ao  erário,  atentaram contra  os  Princípios  da  Legalidade,  da
Impessoalidade,  da  Eficiência  e  da  Moralidade  Administrativa,  conforme  será  melhor
explicitado no item 3, infra, razão pela qual impõe-se-lhes, ao final, a aplicação das sanções
legais cabíveis (art. 12, da Lei n. 8.429/92).

3) DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (Lei n. 8.429/92)

A improbidade administrativa tem como peculiaridade seu grave
potencial lesivo. Mais que sua nociva repercussão sobre a vida social, pelo mau exemplo que
dissemina e pelo rótulo de descrédito que aplica à classe dirigente,  agride agudamente os
princípios nucleares da ordem jurídico-constitucional. A esse respeito:

Dizemos  que  improbidade  administrativa  revela-se,  do  ponto  de
vista material, como sendo uma  conduta desonesta e desleal. Eis
os dois elementos que conformam a improbidade administrativa. A
desonestidade consubstancia-se  na  manifestação  direta  em
sentido oposto à probidade a decência, a moral e aos costumes;
enquanto  a  deslealdade é  a  quebra  de  lealdade  que,  no  caso,
decorre  do  abuso  das  prerrogativas  administrativas  que  foram
facultadas  para  o  desempenho  de  determinada  atividade
administrativa.  […] Podemos,  sinteticamente,  definir  improbidade
administrativa como sendo a conduta ímproba exarada no exercício
de  uma  função  pública  ou  em  razão  dela,  desde  que
especificamente  vinculada  ao  seu  exercício. (SIMÃO  Neto,  Calil.
Improbidade administrativa:  teoria  e  prática:  de  acordo  com a  Lei  n.
12.846 de 01 de agosto de 2013, com a Lei Complementar n. 135 de
junho de 2010: Ficha Limpa. 2 ed. Leme: J.H.Mizuno, 2014. p. 49)
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Os atos de improbidade administrativa estão disciplinados na Lei
n. 8.429/92, a qual classifica os referidos atos em hipóteses que acarretam  enriquecimento
ilícito (art. 9º),  dano ao erário (art. 10) e afronta aos princípios da administração pública (art.
11). Dito isso, passa-se à análise dos tipos de ato de improbidade praticados pelos requeridos
no presente caso.

3.1) Da afronta aos Princípios da Administração (art. 11, Lei n. 8.429/92)

A essência da Constituição é ser o fundamento de validade de
toda  ordem  jurídica,  pelo  que  todos  os  comportamentos  desconformes  com  ela  ou  aos
princípios nela consignados devem ser considerados inconstitucionais. Assim reza o art. 37 da
Constituição Federal:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios
obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência [...]”.

Com  essa  redação,  a  Constituição  Federal  de  1988  abre  o
Capítulo  “Da  Administração  Pública”,  elegendo  e  apontando  os  princípios  aos  quais  a
Administração, em todos os segmentos, deve ter estrita observância. Destarte, uma vez que a
atividade administrativa é plenamente subordinada à Lei, infere-se que a Administração, assim
como seus agentes, não tem disponibilidade sobre os interesses públicos, mas o dever de geri-
los nos exatos termos das finalidades predeterminadas legalmente, compreendendo, assim,
que estejam submetidas aos referidos princípios, quais sejam, da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF/88).

Não é por outro motivo que Celso Antônio Bandeira de Mello dá
ênfase ao descumprimento desses princípios afirmando que:

"[...]  violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma
norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um
específico  mandamento  obrigatório,  mas  a  todo  o  sistema  de
comandos.  É  a  mais  grave  forma  de  ilegalidade  ou
inconstitucionalidade,  conforme o  escalão  do  princípio  atingido,
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão
de  seus  valores  fundamentais,  contumélia  irremissível  a  seu
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra"  (Curso de
Direito Administrativo, p. 451).

Dito isso, cumpre ressaltar que, nos termos do  art. 11 da Lei n.
8.429/92,  estará  caracterizado  ato  de  improbidade  sempre  que  a  conduta  administrativa
contrastar  quaisquer  dos  princípios  fixados  no  art.  37,  caput,  da  CF/88  (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência),  independentemente do efetivo prejuízo
ao Erário (art. 21, I, Lei n. 8429/92). Assim preconiza o dispositivo retromencionado:

"Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta
contra os  princípios da administração pública,  qualquer ação ou
omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:”

No  caso  concreto,  verifica-se  que  a  conduta  perpetrada  pelos
requeridos (fraudar procedimentos licitatórios e pagar valores contratuais sem que os contratos
administrativos  fossem  integralmente  executados  pelas  empresas),  caracteriza  ato  de
improbidade administrativa,  por afronta aos Princípios da Administração  (art.  11,  da Lei  n.
8.429/92), notadamente os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Eficiência e Moralidade.
Vejamos cada um desses princípios, separadamente.
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3.1.1) Da ofensa ao Princípio da Legalidade

Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que:

“[...]  o  princípio  da  legalidade é  o  da  completa  submissão  da
Administração às Leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las,
pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde
o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais
modesto  dos  servidores,  só  pode  ser  de  dóceis,  reverentes,
obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder
Legislativo, pois esta a posição que lhes compete no direto brasileiro”
(In Curso de Direito Administrativo. Malheiros, 1995, p. 48).

No  caso  ora  versado,  os  requeridos  feriram  de  morte  o
Princípio da Legalidade, visto que burlaram diferentes disposições legais da Lei Federal
n. 8.666/93 (conforme já amplamente narrado no item 2, no qual seguem detalhadas as
condutas ilícitas e os respectivos artigos de lei violados pelos demandados):

Art.  3º,  caput.   A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do
princípio  constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais
vantajosa  para  a  administração  e  a  promoção  do  desenvolvimento
nacional  sustentável  e  será  processada  e  julgada  em  estrita
conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art. 3º, § 1º, I. É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo,  inclusive  nos  casos  de  sociedades  cooperativas,  e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede  ou domicílio  dos  licitantes  ou  de  qualquer  outra  circunstância
impertinente  ou  irrelevante  para  o  específico  objeto  do  contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei
no8.248, de 23 de outubro de 1991;

Art. 7º, § 2º, III. As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando: […] 
III - houver  previsão  de  recursos  orçamentários  que  assegurem  o
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem
executadas  no  exercício  financeiro  em  curso,  de  acordo  com  o
respectivo cronograma;

Art.  7º,  § 4º.   É vedada,  ainda, a inclusão,  no objeto da licitação,  de
fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou
cujos quantitativos não correspondam às previsões reais  do projeto
básico ou executivo.

Art. 9º, III. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou
da execução  de  obra  ou  serviço  e  do  fornecimento  de  bens  a  eles
necessários: […]
III - servidor  ou  dirigente  de  órgão  ou  entidade  contratante  ou
responsável pela licitação.

Art. 22, § 6º. Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na praça mais
de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para
objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo,
mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados
nas últimas licitações.

Art.  26,  p.ún.,  III.  O  processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com
os seguintes elementos: […]
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III - justificativa do preço.

Art. 28, III. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o
caso, consistirá em: […]
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado,  em se tratando de sociedades comerciais,  e,  no caso de
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de
seus administradores;

Art. 30, II. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
[…]
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico  adequados  e  disponíveis  para  a  realização  do  objeto  da
licitação,  bem  como  da  qualificação  de  cada  um  dos  membros  da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

Art. 38, III. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo  administrativo,  devidamente  autuado,  protocolado  e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu  objeto  e  do  recurso  próprio  para  a  despesa,  e  ao  qual  serão
juntados oportunamente: […]
III - ato  de  designação  da  comissão  de  licitação,  do  leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo  convite;

Art. 43, IV. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos: […]
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do
edital  e,  conforme o caso,  com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do
sistema  de  registro  de  preços,  os  quais  deverão  ser  devidamente
registrados na ata  de julgamento,  promovendo-se a  desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;

Art. 54, § 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

Art.  57,  §2º.  Toda  prorrogação  de  prazo  deverá  ser  justificada  por
escrito  e  previamente  autorizada  pela  autoridade  competente  para
celebrar o contrato.

Art.  61,  p.  ún.  É  nulo  e  de  nenhum efeito  o  contrato  verbal  com a
Administração,  salvo o de pequenas compras de pronto pagamento,
assim  entendidas  aquelas  de  valor  não  superior  a  5%  (cinco  por
cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei,
feitas em regime de adiantamento.

Art. 65, II, “d”. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: […]
II - por acordo das partes: […]
d) para  restabelecer  a  relação que  as  partes  pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a
justa  remuneração  da  obra,  serviço  ou  fornecimento,  objetivando  a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,  ou previsíveis  porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Art.  66.  O  contrato  deverá  ser  executado fielmente  pelas  partes,  de
acordo  com  as  cláusulas  avençadas  e  as  normas  desta  lei,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial.
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Art. 109, I. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta
Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de [omissis]

Assim,  in  casu,  resta  patente  que as  condutas  perpetradas
pelos requeridos, levadas a efeito em conjugação de esforços e comunhão de vontade,
conforme já exaustivamente narrado no item 2, violaram os dispositivos acima transcritos
e, ademais, afrontaram o Princípio da Legalidade.

3.1.2) Da ofensa ao Princípio da Impessoalidade.

Outrossim,  no  vertente  caso,  constata-se  que  os  requeridos
feriram  de  morte,  ainda,  o  Princípio  da  Impessoalidade,  o  qual  determina  que  a
Administração Pública  deve tratar  todos os cidadãos de forma igual,  sem nenhum tipo  de
distinção, preferência ou privilégio.

No caso, tal princípio restou violado em razão de que, conforme já
narrado, os requeridos, previamente mancomunados, agindo dolosamente e imbuídos de má-
fé,  direcionaram  fraudulentamente  procedimentos  licitatórios  em  favor  das  empresas    NET  
GAMES COM. SER. LTDA, RNA SERV. e CONSULT. INFORMÁT. LTDA,   GAR CONSULTORIA  
DE INFORMÁTICA LTDA  , MILLENNIUM COM. SERV. LTDA-ME e EUNICE H. Y. HATAKA –  
EPP,  além de pagarem valores  contratuais  superfaturados,  contratar  empresa tendo  como
procurador um servidor público vinculado ao próprio ente licitante e pagar na integralidade os
valores contratuais sem que as empresas prestassem na totalidade os serviços contratados,
ficando  evidenciado,  assim,  que  as  retrocitadas  empresas,  e  seus  sócios,  acabaram  por
receber do Poder Público um tratamento diferenciado e privilegiado, não dispensado a outras
eventuais empresas do mesmo ramo, tendo as empresas sido contratadas pela Administração
Pública através de privilégios procedimentais,  sem obediência às regras da Lei  Federal de
Licitações  e  sem  que  houvesse  uma  verdadeira  concorrência  licitatória,  auferindo  valores
acima do  praticado do  mercado  e  sem que os  serviços  contratados fossem integralmente
prestados.

Assim, vê-se que os requeridos, agentes públicos, aproveitaram-
se da função pública por eles exercida para satisfazer,  exclusivamente, aos interesses das
empresas acimas citadas (e de seus sócios), favoritismo esse que não se pode admitir, pois o
tratamento  a  todas  as  empresas  contratadas  pelo  Poder  Público  deve  ser  absolutamente
impessoal.

3.1.3) Da ofensa ao Princípio da Eficiência

Preconiza o Princípio da Eficiência que o administrador público,
além de respeitar o Princípios da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade e Publicidade, deve
gerir a coisa pública de forma a assegurar a maior eficiência na destinação dos recursos, na
utilização dos bens e na prestação dos serviços públicos, a fim de melhor satisfazer o interesse
público. Por oportuno:

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja
exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta
em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados
positivos  para  o  serviço  público  e  satisfatório  atendimento  das
necessidades  da  comunidade  e  de  seus  membros  (Hely  Lopes
Meirelles, in Dir. Administrativo. 27ª ed, p. 94. São Paulo, Ed. Malheiros:
2002)
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O princípio  da  eficiência  apresenta,  na  realidade,  dois  aspectos:
pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente
público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas
atribuições para lograr  os melhores resultados;  e  em relação ao
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública,
também  como  o  mesmo  objetivo  de  alcançar  os  melhores
resultados na prestação do serviço público (Maria Sylvia Zanella di
Pietro,  in  Direito  Administrativo.  12ª  ed,  p.  83.  São  Paulo,  Ed.  Atlas:
2000).

No caso vertente, conforme amplamente relatado no item 2, os
requeridos contribuíram dolosamente para ocorrência das fraudes licitatórias e para inexecução
parcial dos contratos administrativos firmados entre a Câmara de Vereadores de Vilhena e as
empresas demandadas. Nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas levadas a efeito
por todos os demandados (membros da CPL, membros da CPRMS, Diretores Administrativos,
Diretores  Financeiros,  Assessores  Jurídicos,  Controladores  e  Presidentes  da  Câmara  de
Vereadores  de  Vilhena),  narradas  nos  itens  anteriores,  foram  ineficientes.  Com  razão,  os
requeridos,  no  exercício  de  suas  funções  públicas,  deixaram  de  cumprir  as  obrigações
inerentes  aos  cargos  ocupados,  cometendo  graves  falhas  e  omissões  que  levaram  à
concretização das ilicitudes narradas.

Por  oportuno,  importante  assinalar  que,  especificamente  em
relação aos réus  JEVERSON LEANDRO COSTA, EDELCIO VIEIRA e CARLOS AUGUSTO
DE CARVALHO FRANÇA, os pareceres jurídicos por eles emitidos eram obrigatórios, eis que
exarados em cumprimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, sendo
certo que,  por essa razão,  possuíam caráter  vinculativo,  o que enseja a responsabilização
pessoal e subjetiva dos pareceristas, conforme preleciona Marçal Justen Filho:

“Ao examinar e aprovar os atos da licitação, a assessoria jurídica
assume responsabilidade pessoal e solidária pelo que foi praticado,
ou  seja,  a  manifestação  acerca  da  validade  do  edital  e  dos
instrumentos  de  contratação  associa  o  emitente  do  parecer  ao
autor dos atos. Há dever de ofício de manifestar-se pela invalidade,
quando os atos contenham defeitos. Não é possível os integrantes
da  assessoria  jurídica  pretenderem  escapar  aos  efeitos  da
responsabilização  quando  tiverem  atuado  defeituosamente  no
cumprimento de seus deveres: se havia defeito jurídico, tinham o
dever de apontá-lo. A afirmativa se mantém inclusive em face de
questões  duvidosas  ou  controvertidas.  Havendo  discordância
doutrinária ou jurisprudencial acerca de certos temas, a assessoria
jurídica tem o dever de consignar essas variações, para possibilitar
às  autoridades  executivas  pleno  conhecimento  dos  riscos  de
determinadas decisões.(...)”  (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei  de Licitações e Contratos  administrativos  –  11.  ed.  –  São Paulo:
Dialética,2005, p.379).

Nesse mesmo sentido, destaca-se:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONTROLE  EXTERNO.
AUDITORIA PELO  TCU.  RESPONSABILIDADE  DE  PROCURADOR
DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO
DE  NATUREZA  OPINATIVA.  SEGURANÇA  DEFERIDA.  I.
Repercussões  da  natureza  jurídico-administrativa  do  parecer
jurídico: (i)  quando a consulta é facultativa,  a autoridade não se
vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não
se  altera  pela  manifestação  do  órgão  consultivo;  (ii)  quando  a
consulta  é  obrigatória,  a  autoridade  administrativa  se  vincula  a
emitir  o  ato  tal  como  submetido  à  consultoria,  com  parecer
favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa
da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer;
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(iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer
vinculante,  essa  manifestação  de  teor  jurídica  deixa  de  ser
meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão
nos termos da  conclusão do parecer  ou,  então,  não decidir […]
(STF  -  MS:  24631  DF,  Relator:  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  J:
09/08/2007).

Não  se  pode  olvidar  que  os  pareceres  dos  réus  JEVERSON,
EDELCIO e CARLOS FRANÇA desbordaram do caráter meramente opinativo, uma vez que a
orientação jurídica por eles exarada implicou na contratação de empresas particulares, ou na
prorrogação  dos  contratos  administrativos,  em  desacordo  ao  disposto  na  Lei  8.666/93,
devendo, assim, ser solidariamente responsabilizados pelo ato irregular vergastado.

3.1.4) Da ofensa ao Princípio da Moralidade

Noutro giro, sob o prisma do Princípio da Moralidade, exige-se
que a administração e seus agentes atuem em conformidade com os princípios éticos. Violá-los
implicará  afronta  ao  próprio  direito,  configurando  verdadeira  ilicitude.  E  mais,  para  que  o
binômio  “direitos  dos  administrados  –  prerrogativas  da  administração” configure  desejável
sintonia de cooperação entre o cidadão e o Estado, a credibilidade dos órgãos, serviços e
agentes torna-se requisito indispensável.

Nesse contexto, exige-se, de todo e qualquer agente público, que
possua  um  contingente  mínimo  de  predicados  ligados  à  moralidade  pública,  tais  como
honestidade,  lealdade  às  instituições,  imparcialidade,  respeito,  cordialidade,  enfim,  a
probidade.  São  qualidades  essenciais,  naturalmente  exigíveis  em  qualquer  segmento  da
atividade profissional e, com muito mais razão, daqueles que integram os quadros públicos e
atuam em prol dos interesses da coletividade, dos quais não podem dispor e pelos quais são
obrigados a zelar. A esse respeito:

“Se  é  natural  que  a  conduta  dos  agentes  públicos  esteja
permanentemente  sob  fiscalização  popular,  esta,  porém,  quase
sempre  é  insuficiente  para  corrigir  distorções  patrocinadas  por
condutas  que,  sem  acarretar  qualquer  dano  ao  Tesouro  e  sem
ensejar  a  configuração  do  enriquecimento  ilícito,  ferem
profundamente  os  princípios  éticos  e  jurídicos  que  presidem  a
Administração  Pública.  Para  impedir  que  se  chegue  ao  patamar
perigoso  de  uma  conjuntura  alimentada  pelo  descrédito  e  pela
ineficiência, o legislador edita normas que previnam a corrosão da
máquina,  pela  punição  exemplar  daqueles  agentes  públicos  que
atuam  em  flagrante  dissonância  com  o  mínimo  ético”  (Marino
Pazzaglini Filho. In Improbidade Administrativa. Atlas, 1999, p. 123).

Cabe salientar que, utilizando-se do paradigma estabelecido pela
nossa sociedade, que determina e orienta o conceito e a amplitude da moralidade da atuação
do agente público no desempenho de suas funções, a conduta dos requeridos apresenta-se
manifestamente imoral, incompatível com a importância do cargo e da função que exerceram,
já que o senso ético comum repudia a hipótese de “servidores do povo” contratando, em nome
da  Administração  Pública,  empresas  particulares  por  meio  de  procedimentos  licitatórios
fraudulentos,  bem  ainda  pagando  às  empresas  valores  contratuais  sem  que  houvesse  a
integral contraprestação dos serviços contratados por parte destas empresas.

Destarte, ante os fatos e fundamentos até aqui explicitados, infere-
se que a conduta dos requeridos, seja na condição de agentes públicos, seja na condição de
particulares concorrendo e se beneficiando das práticas irregulares,  violou os mencionados
princípios administrativos da Legalidade, Impessoalidade, Eficiência e Moralidade. Todavia,
além da afronta  a  esses princípios  administrativos,  a  conduta  perpetrada pelos  requeridos
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também causou  danos ao erário e  enriquecimento ilícito,  conforme será explicitado no item
seguinte.

3.4) Do Dano ao Erário e do Enriquecimento Ilícito

Além da ofensa aos Princípios da Legalidade, da Impessoalidade,
da  Eficiência  e  da  Moralidade  (item 3.1,  supra),  verifica-se que  os  fatos  ora  em comento
também caracterizam ato de improbidade administrativa por ensejar  enriquecimento ilícito
(art. 9º da Lei n. 8.429/92), bem como por causar dano ao erário (art. 10 da Lei n. 8.429/92),
senão vejamos:

Art.  9º.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em  razão  do  exercício  de  cargo,  mandato,  função,
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta
Lei.

XI  –  incorporar,  por  qualquer  forma,  ao  seu  patrimônio  bens,
rendas,  verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial  das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje  perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta Lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
[...]
VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório ou  de  processo
seletivo  para  celebração  de  parcerias  com  entidades  sem  fins
lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Conforme  narrado  nos  itens  2  e  3,  supra,  verifica-se  que  os
requeridos agentes públicos, agindo em conjunção de esforços e comunhão de vontade com
as empresas demandadas e seus respectivos  sócios, todos qualificados no item 1,  supra,
deram azo a que a Câmara de Vereadores de Vilhena contratasse as referidas empresas por
meio  de  procedimentos  licitatórios  fraudulentos  (onde  houve  direcionamento  ilícito  dos
certames,  previsão de valores  contratuais  superfaturados e  contratação de empresa tendo
como procurador um servidor público vinculado ao próprio ente licitante), bem como efetivasse
o pagamento a tais empresas de valores contratuais sem que estas empresas cumprissem na
integralidade os contratos administrativos, condutas estas que causaram dano ao erário da
Câmara de Vereadores de Vilhena e ensejaram enriquecimento ilícito para as empresas
demandadas e seus sócios.

Cumpre  destacar  que,  conforme  entendimento  consolidado  do
Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há fraude em certames licitatórios, tal como
ocorreu nos casos aqui narrados, o dano ao erário é presumido (ou dano “in re ipsa”), visto
que, ao frustrar a licitude do processo de licitação, deixa-se de ter a possibilidade de contratar
proposta financeiramente mais vantajosa, o que dispensa discussões acerca da prova desse
dano, o qual é real e inegável. Por oportuno, destacam-se as seguintes decisões sobre esse
tema:

PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10 DA LEI
8429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ.
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REVISÃO  DAS  SANÇÕES  IMPOSTAS.  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  REEXAME  DE  MATÉRIA
FÁTICO PROBATÓRIA.  SÚMULA 7/STJ.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO.  1. A 2ª Turma do STJ possui entendimento no
sentido de que a dispensa indevida de licitação ocasiona prejuízo ao
erário in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de contratar
a melhor proposta, em razão das condutas dos administradores. Nesse
sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 178.852/RS, 2ª Turma, Rel. Ministro
Herman  Benjamin,  DJe  22/05/2013;  REsp  817.921/SP,  2ª  Turma,  Rel.
Ministro  Castro  Meira,  DJe  06/12/2012.  2  e  3  [omissis]  4.  Agravo
regimental não provido (AgRg no REsp 1512393/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe
27/11/2015).

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LEI  8.429/92.  FRACIONAMENTO  INDEVIDO  DE
LICITAÇÃO.  FRUSTRAÇÃO  DE  COMPETITIVIDADE.  DANO  AO
ERÁRIO  E  PRÁTICA DE  ATO  DE  IMPROBIDADE.  OCORRÊNCIA.
MEMBRO  DA COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO  MUNICIPAL.  RECURSO
ESPECIAL PROVIDO PARA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL, RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E A SITUAÇÃO
IRREGULAR DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 1 a 5 [omissis] 6. O
STJ  possui  o  entendimento  de  que,  em  casos  como  o  ora
analisado, o prejuízo ao erário, na espécie (fracionamento de objeto
licitado, com ilegalidade do procedimento licitatório), que geraria a
lesividade apta a ensejar a nulidade e o ressarcimento ao erário, é
in  re  ipsa,  na  medida  em  que  o  Poder  Público  deixa  de,  por
condutas  de  administradores,  contratar  a  melhor  proposta.
Precedente:  REsp  1.280.321/MG,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 9.3.2012. 7 [omissis] (STJ - REsp
1622290/AL,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUBSUNÇÃO. LICITAÇÃO. SISTEMA DE LIMPEZA DA
CIDADE.  COLETA DE  LIXO.  VARRIÇÃO DE VIAS  E  LOGRADOUROS
PÚBLICOS.  TRANSPORTE  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS.  EDITAL  E
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  ERRO  NO  EDITAL.  CLÁUSULAS
NULAS.  CONCESSÃO  DE  SERVIÇO  PÚBLICO.  NÃO  CONFIGURADO.
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
APLICAÇÃO  DA  LEI  N.  8.666/93.  TIPO  DE  LICITAÇÃO.  TÉCNICA  E
PREÇO.  EXCLUSIVIDADE  PARA  SERVIÇO  PREDOMINANTE
INTELECTUAL.  NÃO  ABRANGE  O  CASO  EM  EXAME.  SERVIÇO
MANUAL.  VEDAÇÃO  EXPRESSA  À  PARTICIPAÇÃO  DE  EMPRESA
CONSORCIADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  FRUSTRAÇÃO  DA  LICITUDE  DO
PROCESSO  LICITATÓRIO.  PRESCINDIBILIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, VIII, E 11, AMBOS DA LEI N.
8.429/92. I e II [omissis] III -  Segundo entendimento consolidado nesta
Corte de Justiça, para a caracterização de improbidade administrativa,
por frustação da licitude do processo de licitação, tipificada no art. 10,
VIII, da Lei n. 8.429/92, o dano apresenta-se presumido, ou seja, trata-se
de dano in re ipsa. IV - Recurso especial provido, a fim de remeter os
autos à origem para a fixação das sanções previstas no art. 12, II e III,
da Lei n. 8.429/92. (REsp 1624224/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 535 DO CPC/
73 E 17,  § 7º,  DA LEI  8.429/92.  RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.  ART.  11  DA  LEI  8.429/92.  DESNECESSIDADE  DE
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DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
COMPROVAÇÃO  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO  E  PELA
CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I a III [omissis] IV. Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os atos
de  improbidade  administrativa  descritos  no  artigo  11  da  Lei  nº
8.429/92, dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a
Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente" (STJ,
AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017). Nesse sentido: STJ, AgRg
no AREsp 712.341/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA,  DJe  de  29/06/2016;  AgRg  no  REsp  1.355.136/MG,  Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
23/04/2015. V a VII [omissis] (STJ - AgInt no AREsp 973.606/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/04/2018, DJe 26/04/2018).

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO  A DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.  COMPETÊNCIA DO
STF. DANO IN RE IPSA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.  FATOS  ATESTADOS  NAS  PROVAS  DOS
AUTOS.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7  DO  STJ.  1  a  3
[omissis]  4.  Quanto  à  existência  de  dolo,  a  jurisprudência  do  STJ
entende que o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é
presumido (dano in  re ipsa),  consubstanciado na impossibilidade da
contratação pela Administração da melhor proposta. O próprio art. 10,
VIII,  da  Lei  8.492/1992  conclui  pela  existência  de  dano  quando  há
frustração  do  processo  de  licitação,  inclusive  abarcando  a  conduta
meramente culposa. Logo,  não há perquirir-se sobre a existência de
dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa. Precedentes: REsp 1.685.214/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  19/12/2017,  REsp  1.624.224/RS,  Rel.
Ministro  Francisco  Falcão,  Segunda  Turma,  DJe  6/3/2018,  e  REsp
769.741/MG, Rel.  Ministro Mauro Campbell  Marques,  DJe 20.10.2009
[...] (STJ  -  REsp  1732761/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 16/11/2018).

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  SUPOSTA AFRONTA AO ART.  1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. DANO IN RE
IPSA. PARTICULAR QUE SE BENEFICIOU DO ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA PRATICADO PELO AGENTE PÚBLICO.  ART.  3º  DA
LIA. MULTA CIVIL. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO DE 1º GRAU E
POSTERIORMENTE MODIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, TÃO
SOMENTE NO QUE SE REFERE À FORMA DE CÁLCULO E EXTENSÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 e 2 [omissis]  3.
Consoante firme jurisprudência desta Corte, "o prejuízo decorrente da
dispensa  indevida  de  licitação  é  presumido  (dano  in  re  ipsa),
consubstanciado  na  impossibilidade  da  contratação  pela
Administração da melhor proposta" REsp 1.685.214/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017).4.  O ato de
improbidade  descrito  no  art.  11,  caput,  da  LIA,  prescinde  da
comprovação de dano ao erário. Nesse sentido: AREsp 282.630/PI, Rel.
p/  Acórdão  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe
19/12/2017. 5  a  7  [omissis]  (STJ -  AgInt  no AREsp 1226266/SP,  Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018,
DJe 15/10/2018).

Ademais, não há dúvidas acerca da ocorrência do dano ao erário,
seja pela prática da fraude nos procedimentos licitatórios, que culminou na contratação ilícita
das empresas,  seja pelo pagamento de valores contratuais  a tais  empresas sem que elas
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cumprissem na integralidade os contratos administrativos, tornando-se exigível o ressarcimento
do dano (que corresponde a todos os valores pagos pela Câmara de Vereadores às empresas
demandadas), em solidariedade entre os requeridos, nos termos da Lei n. 8.429/92:

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e
administrativas,  previstas  na  legislação  específica,  está  o
responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às  seguintes
cominações: 
I - na hipótese do art. 10º [prejuízo ao erário], ressarcimento integral
do dano [...]

Art.  5º.  Ocorrendo  lesão  ao  patrimônio  público por  ação  ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o
integral ressarcimento do dano.

Averbe-se que, em razão da afrontosa violação à Lei n. 8.666/93 e
à Constituição Federal,  TODOS os procedimentos  licitatórios  fraudados são absolutamente
NULOS, eis que foram levados a cabo de forma ilícita, razão pela qual, além da aplicação das
sanções previstas no art.  12 da Lei n. 8429/92, cabe reconhecer a  nulidade dos contratos
administrativos firmados entre a Administração Pública e as empresas demandadas, conforme
dispõe a Lei Federal n. 8.666/93, in verbis:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

§1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade
NÃO  gera  obrigação  de  indenizar,  ressalvado  o  disposto  no
parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§2º  A nulidade  do  procedimento  licitatório  induz  à  do  contrato,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente  impedindo  os  efeitos  jurídicos  que  ele,
ordinariamente,  deveria  produzir,  além  de  desconstituir  os  já
produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever
de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data
em  que  ela  for  declarada  e  por  outros  prejuízos  regularmente
comprovados,  CONTANTO  QUE  NÃO  LHE  SEJA  IMPUTÁVEL,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Neste ponto, imperioso consignar que, conforme dispõe o art. 59,
p.ú.,  da  Lei  n.  8.666/93, as  empresas  requeridas,  contratadas  por  meio  dos  aludidos
procedimentos licitatórios fraudulentos, não têm direito a qualquer tipo de indenização   pela  
eventual prestação parcial dos serviços contratados,  pois não se pode sequer cogitar que
agiram de boa-fé, afinal é evidente a MÁ-FÉ dos agentes públicos e particulares envolvidos
nas contratações fraudulentas. Com efeito, as empresas requeridas, contratadas pelo Poder
Público, agiram ardilosamente, dando causa, de forma direta e incisiva, à nulidade em questão,
sendo-lhe  esta,  pois,  “imputável” (art.  59,  p.ún,  Lei  n.  8.666/93),  não  podendo,  assim,  se
beneficiarem da própria torpeza  (nemo auditur  propriam turpitudinem allegans).  A esse
respeito:

“[…]  o  particular  que  tiver  atuado  maliciosamente  não  pode  ser
beneficiado pela teoria de vedação ao enriquecimento em causa [do
Estado], que se funda em juízo ético-moral. Aquele que atuou de

59



3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILHENA
Atribuições: feitos da 3ª e 4ª Varas Cíveis e Curadoria da Probidade Administrativa

modo reprovável eticamente não pode invocar benefícios fundados
na equidade... Ou seja, se a Administração e o particular estiverem
conluiados para fraudar a regra geral, não é possível dar à situação
concreta  o  tratamento  reservado  precisamente  para  uma
contratação válida. Ou, por outra via, não se poderia invocar a tese
de  responsabilidade  civil  do  Estado  aquele  sujeito  que  tivesse
atuado de modo reprovável para fraudar a lei e produzir situação
concreta qualificável como ilícita (Marçal Justen Filho. Comentários à
Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos,  13ª  ed.  Dialética:  São
Paulo, 2009, p. 720).

Assim,  esta  Curadoria  da  Probidade,  firme  nos  entendimentos
supra explicitados, lastreados pelas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (dano in re
ipsa), entende que, além da aplicação das demais sanções previstas no art. 12, da Lei Federal
n. 8.429/92, deve-se declarar a nulidade dos procedimentos licitatórios e respectivos contratos
administrativos que culminaram na contratação das empresas NET GAMES COM. SER. LTDA
(Procedimentos  n.  029/09  e  034/11  e Contratos  n.  004/09  e  002/11);  RNA SERV.  e
CONSULT.  INFORMÁT.  LTDA  e GAR  CONSULTORIA  DE  INFORMÁTICA  LTDA
(Procedimento  n.  014/10  e Contrato  n.  003/10);  MILLENNIUM  COM.  SERV.  LTDA-ME
(Procedimentos  n.  017/12  e 164/13  e Contratos  n.  002/12  e  002/14);  e  EUNICE  H.  Y.
HATAKA  –  EPP  (Procedimento  n.  019/13  e Contrato  n.  002/13),  determinando-se  a
devolução do valor total pago nesses procedimentos licitatórios nulos, o que perfaz o montante
abaixo discriminado,  sendo este, a nosso ver,  o valor  que deve ser restituído ao erário da
Câmara de Vereadores de Vilhena:

Quadro 01: cálculo do dano conforme TESE PRINCIPAL (devolução total):

Empresa contratada Proc. Lic. Contrato Valor original Valor atualizado *
NET GAMES COM. SER. LTDA 029/2009 004/2009 R$ 79.470,00 R$ 141.981,13

RNA/GAR SERV. e CONS. INF. LTDA 014/2010 003/2010 R$ 79.290,00 R$ 134.794,97
NET GAMES COM. SERV. LTDA 034/2011 002/2011 R$ 63.945,00 R$ 102.208,38

MILLENNIUM COM. SERV. LTDA-ME 017/2012 002/2012 R$ 71.900,00 R$ 109.387,74
EUNICE H. Y. HATAKA – EPP 019/2013 002/2013 R$ 77.900,00 R$ 112.168,53

MILLENNIUM COM. SERV. LTDA-ME 164/2013 002/2014 R$ 312.890,48 ** R$ 394.950,13 ***

TOTAL R$ 685.395,48 R$ 995.490,88
* Atualização monetária tendo como termo inicial a data da celebração dos contratos e dos termos aditivos, e termo
final, a data de 24/08/2019;
** Somatória da Carta Contrato n. 002/14 (R$ 90.398,00), Termo Aditivo n. 01 (R$ 114.533,91) e Termo Aditivo n. 02
(R$ 107.958,57).
*** Somatória da atualização dos valores da Carta Contrato n. 002/14 (R$ 123.305,39), Termo Aditivo n. 01 (R$
147.067,68) e Termo Aditivo n. 02 (R$ 124.577,06).

Por  outro  lado,  como  tese  subsidiária,  embora  este  Parquet
esteja convicto da juridicidade da tese acima apresentada – no sentido de que o valor a ser
restituído  ao  erário  do  ente  lesado  deve  abarcar a  integralidade  dos  valores  pagos  às
empresas demandadas decorrentes dos contratos NULOS – na hipótese de este d. Juízo, ao
longo da instrução processual do feito ora iniciado, vir a entender de forma diversa da tese
acima exposta – isto é, de que as empresas particulares contratadas ilicitamente devem ser
indenizadas pelos serviços prestados (ainda que parcialmente) ao ente Municipal – entendo
que,  por  ter  sido verificado a ocorrência de fraudes licitatórias e a  inexecução parcial  dos
contratos administrativos, a conduta perpetrada pelos requeridos não deixa de se caracterizar
como ato de improbidade administrativa, muito menos mitiga a censurabilidade e reprovação
de suas coparticipações, até porque o ato ímprobo subsiste independentemente da ocorrência
de  dano  ao  patrimônio  público  (art.  21,  I,  Lei  n.  8.429/92),  o  que  se  alega  apenas  ad
argumentadum tantum,  visto que,  repita-se,  a simples frustração do caráter  competitivo  do
certame licitatório,  por  retirar  do Poder  Público  a  possibilidade de contratar  proposta  mais
vantajosa  financeiramente,  bem como a  previsão  nos  contratos  administrativos  de  valores
superfaturados e a inexecução parcial desses contratos pelas empresas, com o pagamento
integral pela Administração Pública, já caracterizam dano ao erário.
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Nessa esteira, caso o douto Juízo entenda pela impossibilidade de
se exigir das empresas requeridas a devolução  total dos valores que lhes foram pagos pela
Administração Pública – eventualmente sob o argumento da vedação de enriquecimento ilícito
do Estado ante a prestação, ainda que parcial, dos serviços pelas empresas contratadas – esta
Promotoria de Justiça de Vilhena entende como prudente, à vista da imperiosa necessidade de
restaurar  a  ordem  patrimonial  da  Administração  Pública  (pois,  repita-se,  inequivocamente
houve dano ao erário), que os requeridos (pessoas físicas e jurídicas em solidariedade) sejam
condenados  a  devolver  ao  erário  o  saldo  de  superfaturamento  praticado  nos  contratos
administrativos, isto é, deverão devolver a    diferença   entre o valor do    Contrato n. 001/2017  
(ref.  Procedimento  Licitatório  n.  025/2017)  e  o  valor  de  cada  um dos  contratos  e  termos
aditivos celebrados nos anos de   2009 a 2016  , atualizados até a data da assinatura do Contrato  
n. 001/2017.

Com  razão,  considerando  que  houve  inexecução  parcial  dos
contratos administrativos,  não é possível  quantificar  a real  e integral  extensão do dano ao
erário e do enriquecimento ilícito, isto é, o exato valor dos serviços que não foram executados
pelas empresas e que foram pagos a estas últimas, em prejuízo da Administração Pública. Por
esse  motivo,  sob  o  prisma  da  Proporcionalidade  e  Razoabilidade,  visando  retribuir  aos
requeridos o desvalor de suas condutas, este Parquet entende que os valores abaixo fixados,
englobam, em última análise, ainda que por estimativa, o dano ao erário e o enriquecimento
ilícito, devendo os requeridos ser condenados a devolver esses valores ao erário da Câmara
Municipal de Vilhena, sem prejuízo da multa civil e de outras sanções não-pecuniárias:

Quadro 02: cálculo do dano conforme TESE SUBSIDIÁRIA (devolução do saldo de superfaturamento):

Contrato n. 001/17
assinado em
21/03/2017
(Anexo XIV)

(A)

Contratos e aditivos
de 2009 a 2016 (B)

Data da
assinatura

Valores de “B”
atualizados das

datas de assinatura
até 21/03/2017 (C)

Diferença de valores (C -
A), que corresponde ao
dano ao erário em razão
do superfaturamento (D)

R$ 42.112,00

Contrato 004/09: R$
79.470,00

17/02/2009 R$ 132.003,82 R$ 89.891,82

Contrato 003/10: R$
79.290,00

29/03/2010 R$ 125.322,64 R$ 83.210,64

Contrato 002/11: R$
63.945,00

01/03/2011 R$ 95.025,99 R$ 52.913,99

Contrato 002/12: R$
71.900,00

14/02/2012 R$ 101.700,83 R$ 59.588,83

Contrato 002/13: R$
77.900,00

21/01/2013 R$ 104.286,21 R$ 62.174,21

Contrato 002/14: R$
90.398,00

29/01/2014 R$ 114.640,47 R$ 72.528,47

Aditivo 001/15: R$
114.533,91

02/01/2015 R$ 136.732,93 R$ 94.620,93

Aditivo 002/16: R$
107.958,57

07/01/2016 R$ 115.822,77 R$ 73.710,77

TOTAL R$ 588.639,66

Para todos os efeitos, não se pode olvidar que, por lógica razão de
justiça, a responsabilização de cada um dos requeridos deve atrelar-se aos certames nos quais
tenham agido dolosamente, ou seja, na aplicação das sanções da Lei n. 8.429/92, torna-se
imperioso considerar como pressuposto fático as irregularidades praticadas em cada um dos
procedimentos  licitatórios  de  forma  isolada,  a  fim  de  evitar  que  os  requeridos  sejam
solidariamente responsabilizados por fatos diversos e/ou relativos a procedimentos licitatórios
nos quais não haja comprovação de sua atuação dolosa. Ademais, visando delinear de forma
clara  e  precisa  os  fatos  ímprobos  praticados  pelos  requeridos  e  as  sanções  a  que  estão
sujeitos (ressarcimento do dano ao erário e multa civil), foram elaborados os quadros abaixo,
levando em consideração a atuação dolosa dos requeridos em cada um dos procedimentos
licitatórios e as irregularidades por eles praticadas, sendo que no Quadro 03 o cálculo do dano
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segue a TESE PRINCIPAL (devolução integral dos valores pagos pela Administração Pública)
e no Quadro 04 o cálculo do dano segue a TESE SUBSIDIÁRIA (devolução apenas do saldo
de superfaturamento).

Cumpre enfatizar que, especificamente em relação à inexecução
parcial dos contratos administrativos, deve se sopesar que, por óbvio, muitos dos servidores
que concorreram para a consumação desse fato ímprobo não contribuíram para a prática da
fraude  licitatória,  ocorrida  em  momento  anterior,  na  fase  de  contratação  das  empresas.
Portanto, tais requeridos devem ser responsabilizados tão somente por esse fato (inexecução
parcial dos contratos), e, nesse caso, considerando a impossibilidade de quantificar o dano ao
erário (não há como saber a exata quantidade de serviços que não foram prestados pelas
empresas e que foram pagos pela Administração), esta Curadoria da Probidade entende que o
valor  a  ser  cobrado  desses  específicos  réus  deve  também  corresponder  ao  saldo  do
superfaturamento indicado no Quadro 02, supra,  que, como já dito, engloba por estimativa o
dano ao erário e o enriquecimento ilícito, sendo uma forma justa, razoável e proporcional de
retribuir a tais demandados o desvalor de suas condutas. Assim, no Quadro 04,  infra,  foram
incluídos  os  nomes  dos  réus  responsáveis  apenas  pela  inexecução  dos  contratos
administrativos, conforme veremos.

Quadro 03:  sanções aplicáveis  solidariamente  aos requeridos pela  prática  das  fraudes licitatórias
(direcionamento ilícito dos certames, pagamento de valores contratuais superfaturados e contratação de
empresa tendo como procurador servidor público vinculado ao próprio ente licitante). Aqui, o cálculo do
dano segue a TESE PRINCIPAL:

PL n. Nome dos requeridos
Dano

(atualizado)
(A)

Multa civil
(1x o valor do dano)

(B)
(A + B)

029/09

CARMOZINO ALVES MOREIRA
SANDRO RECK

JEVERSON LEANDRO COSTA
EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS
SAMUEL BATISTA DOS SANTOS

ANA PAULA T. VIANA
ARISTON DE PAULA PEREIRA

BRÁULIO LEANDRO CORRADO
NET GAMES COM. SERVIÇOS LTDA

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13 R$ 283.962,26

014/10

CARMOZINO ALVES MOREIRA
JOSÉ CLEBERSON SANTI

EDELCIO VIEIRA
CRISTIELI CORRÊA PRATES

SAMUEL BATISTA DOS SANTOS
OTÁVIO PEREIRA

ROGÉRIO NEVES DA SILVA
GILSON APARECIDO RODRIGUES
MARIA APARECIDA RODRIGUES

SARA SANTOS ANDRADE
RNA SERV. E CONS. DE INF. LTDA

GAR CONS. DE INFORMÁTICA LTDA

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 269.589,94

034/11

ANTÔNIO M. DE ALBUQUERQUE
ROSILENE C. DOS S. ERDMANN

EDELCIO VIEIRA
PEDRO ALVES DA SILVA

ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA
SUZANA DA SILVA FREITAS

SANDRO RECK
ARISTON DE PAULA PEREIRA

EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA
NET GAMES COM. SERVIÇOS LTDA

MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

R$ 102.208,38 R$ 102.208,38 R$ 204.416,76

017/12 ANTÔNIO M. DE ALBUQUERQUE R$ 109.387,74 R$ 109.387,74 R$ 218.775,48
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PEDRO ALVES DA SILVA
EDELCIO VIEIRA

ROSILENE C. DOS S. ERDMANN
SUZANA DA SILVA FREITAS

CLÉIA BRITO OLIVEIRA
SANDRO RECK

ARISTON DE PAULA PEREIRA
ADMILSON FARIAS BALIEIRO FILHO
MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

019/13

VANDERLEI AMAURI GRAEBIN
IVANDEL HORBACH

EDELCIO VIEIRA
ZITA APARECIDA DA SILVA
SUZANA DA SILVA FREITAS

FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA
SANDRO RECK

EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA
EUNICE H. Y. HATAKA – EPP

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53 R$ 224.337,06

164/13

VANDERLEI AMAURI GRAEBIN
EMERSON SANTOS CIOFFI

EDELCIO VIEIRA
ADAIR HILÁRIO GRAEBIN

CARLOS AUGUSTO DE C. FRANÇA
ÂNGELO M. DONADON JÚNIOR
MÁRCIO A. DONADON BATISTA

ALEXANDRE KASZEWSKI
ARISTON DE PAULA PEREIRA

EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA
MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13 R$ 789.900,26

TOTAL
R$

995.490,88
R$ 995.490,88 R$ 1.990.981,76

*Somatória da Carta Contrato n. 002/14 e do 1º e 2º Termos Aditivos

Quadro 04:  sanções aplicáveis  solidariamente  aos requeridos pela  prática  das  fraudes licitatórias
(direcionamento ilícito dos certames, pagamento de valores contratuais superfaturados e contratação de
empresa tendo como procurador servidor público vinculado ao próprio ente licitante) e da inexecução
dos  contratos  administrativos.  Aqui,  o  cálculo  do  dano  segue  a  TESE  SUBSIDIÁRIA (valendo
salientar  que,  de  todo  modo,  no  que  tange  especificamente  à  inexecução  parcial  dos  contratos
administrativos, o valor a ser cobrado solidariamente dos requeridos é o saldo do superfaturamento):

PL n. Nome dos requeridos
Dano

(A)

Multa civil
(1x o valor do dano)

(B)
(A + B)

029/09
Responsabilidade solidária apenas

pela fraude licitatória:

CARMOZINO ALVES MOREIRA
SANDRO RECK

JEVERSON LEANDRO COSTA
EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS
SAMUEL BATISTA DOS SANTOS

ANA PAULA T. VIANA

ARISTON DE PAULA PEREIRA
BRÁULIO LEANDRO CORRADO

NET GAMES COM. SERVIÇOS LTDA

Responsabilidade solidária apenas
pela inexecução parcial dos
contratos administrativos:

R$ 89.891,82 R$ 89.891,82 R$ 179.783,64
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CARMOZINO ALVES MOREIRA
SANDRO RECK

EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS
ANA PAULA T. VIANA

NALUSA BILAC JORDÃO
OTÁVIO PEREIRA

ARISTON DE PAULA PEREIRA
BRÁULIO LEANDRO CORRADO

NET GAMES COM. SERVIÇOS LTDA

014/10

Responsabilidade solidária apenas
pela fraude licitatória:

CARMOZINO ALVES MOREIRA
JOSÉ CLEBERSON SANTI

EDELCIO VIEIRA
CRISTIELI CORRÊA PRATES

SAMUEL BATISTA DOS SANTOS
OTÁVIO PEREIRA

ROGÉRIO NEVES DA SILVA
GILSON APARECIDO RODRIGUES
MARIA APARECIDA RODRIGUES

SARA SANTOS ANDRADE
RNA SERV. E CONS. DE INF. LTDA

GAR CONS. DE INFORMÁTICA LTDA

Responsabilidade solidária apenas
pela inexecução parcial dos
contratos administrativos:

CARMOZINO ALVES MOREIRA
OTÁVIO PEREIRA
SANDRO RECK

DANIELI MARTINELI NICOLODI
ALEXANDRE KASZEWSKI

ROGÉRIO NEVES DA SILVA
GILSON APARECIDO RODRIGUES
MARIA APARECIDA RODRIGUES

SARA SANTOS ANDRADE
RNA SERV. E CONS. DE INF. LTDA

GAR CONS. DE INFORMÁTICA LTDA

R$ 83.210,64 R$ 83.210,64 R$ 166.421,28

034/11
Responsabilidade solidária apenas

pela fraude licitatória:

ANTÔNIO M. DE ALBUQUERQUE
ROSILENE C. DOS S. ERDMANN

EDELCIO VIEIRA
PEDRO ALVES DA SILVA

ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA
SUZANA DA SILVA FREITAS

SANDRO RECK

ARISTON DE PAULA PEREIRA
EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA
NET GAMES COM. SERVIÇOS LTDA

MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

R$ 52.913,99 R$ 52.913,99 R$ 105.827,98
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Responsabilidade solidária apenas
pela inexecução parcial dos
contratos administrativos:

ANTÔNIO M. DE ALBUQUERQUE
ROSILENE C. DOS S. ERDMANN

SANDRO RECK
DANIELI MARTINELI NICOLODI

EMIDIO LUIZ DE JESUS
CRISTIELI CORRÊA PRATES

ADAIR HILÁRIO GRAEBIN

ARISTON DE PAULA PEREIRA
EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA
NET GAMES COM. SERVIÇOS LTDA

MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

017/12

Responsabilidade solidária apenas
pela fraude licitatória:

ANTÔNIO M. DE ALBUQUERQUE
PEDRO ALVES DA SILVA

EDELCIO VIEIRA
ROSILENE C. DOS S. ERDMANN

SUZANA DA SILVA FREITAS
CLÉIA BRITO OLIVEIRA

SANDRO RECK

ARISTON DE PAULA PEREIRA
ADMILSON FARIAS BALIEIRO FILHO
MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

Responsabilidade solidária apenas
pela inexecução parcial dos
contratos administrativos:

ANTÔNIO M. DE ALBUQUERQUE
ROSILENE C. DOS S. ERDMANN

SANDRO RECK
DANIELI MARTINELI NICOLODI

EMIDIO LUIZ DE JESUS
CRISTIELI CORRÊA PRATES

NAYARA AUGUSTA ZONOECÊ

ARISTON DE PAULA PEREIRA
ADMILSON FARIAS BALIEIRO FILHO
MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

R$ 59.588,83 R$ 59.588,83 R$ 119.177,66

019/13
Responsabilidade solidária apenas

pela fraude licitatória:

VANDERLEI AMAURI GRAEBIN
IVANDEL HORBACH

EDELCIO VIEIRA
ZITA APARECIDA DA SILVA

SANDRO RECK
SUZANA DA SILVA FREITAS

FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA

R$ 62.174,21 R$ 62.174,21 R$ 124.348,42
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EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA
EUNICE H. Y. HATAKA – EPP

Responsabilidade solidária apenas
pela inexecução parcial dos
contratos administrativos:

VANDERLEI AMAURI GRAEBIN
IVANDEL HORBACH

SANDRO RECK
FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA
DANIELI MARTINELI NICOLODI

ANDRÉ OVICZKI GOMES
ADAIR HILÁRIO GRAEBIN

ARISTON DE PAULA PEREIRA
EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA

EUNICE H. Y. HATAKA – EPP

164/13
Responsabilidade solidária apenas

pela fraude licitatória:

VANDERLEI AMAURI GRAEBIN
EMERSON SANTOS CIOFFI

EDELCIO VIEIRA
ADAIR HILÁRIO GRAEBIN

CARLOS AUGUSTO DE C. FRANÇA
ÂNGELO M. DONADON JÚNIOR
MÁRCIO A. DONADON BATISTA

ALEXANDRE KASZEWSKI

ARISTON DE PAULA PEREIRA
EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA
MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

Responsabilidade solidária apenas
pela inexecução parcial dos
contratos administrativos:

VANDERLEI AMAURI GRAEBIN
ÂNGELO M. DONADON JÚNIOR
MÁRCIO A. DONADON BATISTA

TELMA ELZA SILVA TEIXEIRA
FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA

ANDRÉ OVICZKI GOMES
DANIELI MARTINELI NICOLODI
TATIANE PEREIRA OLIVEIRA
SUZANA DA SILVA FREITAS

DANIELA EDREIGER BRANDI
FRANCISCA FERREIRA DE LIMA

SÔNIA GONÇALVES DA SILVA
ROSILENE C. DOS S. ERDMANN

RONALDO SILVA DE PAIVA
SIRLEI HENS SUCHI

MAYARA SOUZA SILVA
PAULO DE LIMA COELHO

SANDRO RECK
CRISTIELI CORRÊA PRATES

ALEXANDRE KASZEWSKI

ARISTON DE PAULA PEREIRA
EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA

R$ 240.860,17* R$ 240.860,17 R$ 481.720,34
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MILLENNIUM COM. SERV. LTDA – ME

TOTAL R$ 588.639,66 R$ 588.639,66 R$ 1.177.279,32
*Somatória da Carta Contrato n. 002/14 e do 1º e 2º Termos Aditivos

Em suma, tendo em vista que restou plenamente comprovado que
os requeridos,  seja  por  ofensa ao art.  11,  seja  por  incidência  nos arts.  9º  e  10 da Lei  n.
8.429/92, praticaram ato de improbidade administrativa,  devem, ao final,  ser condenados
nas penas previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, conforme será postulado adiante.

4) DA INDISPONIBILIDADE DE BENS

Da  análise  do  arcabouço  fático-probatório  trazido  com  esta
vestibular,  vislumbram-se  presentes  os  pressupostos  que  rendem  azo  ao  deferimento  de
medida  liminar  de  indisponibilidade  de  bens,  nos  termos  do  artigo  7º,  par.  ún.,  da  Lei  n.
8.429/92:

“Art. 7º - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público  ou  ensejar  enriquecimento  ilícito,  caberá  à  autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o   caput   deste  
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento
do  dano,  ou  sobre  o  acréscimo  patrimonial  resultante  do
enriquecimento ilícito.”

No caso em tela, o fumus boni iuris está presente, eis que a tese
jurídica revela-se plausível e está largamente comprovada a prática do ato ímprobo, através
dos  documentos  que  guarnecem  esta  peça  exordial.  O  periculum  in  mora  se  funda  na
necessidade de se assegurar, mesmo antes da estabilização da demanda e da garantia do
contraditório, a efetividade da tutela de mérito pretendida.

É cediço que o ressarcimento do prejuízo ao patrimônio público
pode  restar  futuramente  inviabilizado  se  nenhuma medida  cautelar  for  adotada  durante  a
tramitação do feito.  Ademais,  cabe ressaltar  que  não há necessidade de prova,  mesmo
indiciária, do perigo da demora, sendo este presumível, segundo entendimento pacífico
no STJ. Acerca dessa questão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992.
1. omissis
2.  A indisponibilidade dos bens é medida de cautela  que visa a
assegurar  a  indenização  aos cofres  públicos,  sendo necessária,
para  respaldá-la,  a  existência  de  fortes  indícios  de
responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano
ao Erário (fumus boni iuris).
3.  Tal  medida  não está condicionada à comprovação de  que os
réus estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-
lo,  tendo  em  vista  que  o  periculum  in  mora  está  implícito  no
comando legal. Precedente do STJ.
4.  Recurso  Especial  provido.  (STJ  –  Resp  1115452/MA  –
2009/0102143-2 – Rel. Min. Herman Benjamin – j. 06/04/2010)

Assim,  nota-se  que  os  requeridos  deverão  suportar  a
indisponibilidade  de  bens  até  o  patamar  do  ressarcimento  ao  erário,  sem  prejuízo  da
indisponibilidade referente à multa civil  a que estão sujeitos.  Dito isso,  para efeito  única e
exclusivamente de individualização dos limites da indisponibilidade de bens, sem nenhum tipo
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de vinculação ao pedido final,  sugere-se que tal  valor  seja estimado, em  R$ 1.990.981,76,
referente ao valor do dano ao erário e enriquecimento ilícito (sendo este o valor do dano e
da  multa  civil  sustentado  na  TESE  PRINCIPAL,  o  qual,  em  última  análise,  resguarda  na
totalidade as pretensões deduzidas por este autor nesta exordial).

Por  oportuno,  embora  seja  certo  que  os  requeridos  serão
solidariamente responsabilizados pelos atos ímprobos praticados, este Parquet sugere, apenas
para efeito de indisponibilidade individual, os valores delineados no quadro abaixo (levando em
consideração o procedimento licitatório, os fatos ímprobos praticados e atuação dolosa de cada
requerido, conforme valores já mostrados nos Quadros 03 e 04 no subitem 3.4):

Quadro 05: limite da indisponibilidade para cada um dos requeridos:

RELAÇÃO DOS (EX) AGENTES PÚBLICOS

Nome PL n.
Fato

ímprobo
cometido

Dano Multa civil
Valor total de

indisponibilidade

ADAIR HILÁRIO
GRAEBIN

034/11
Inexecução
contratual

R$ 52.913,99 R$ 52.913,99

R$ 1.020.076,66
019/13

Inexecução
contratual

R$ 62.174,21 R$ 62.174,21

164/13 Fraude R$ 394.950,13 R$ 394.950,13
ADILSON

PEREIRA DE
ALMEIDA

034/11 Fraude R$ 102.208,38 R$ 102.208,38 R$ 204.416,76

ALEXANDRE
KASZEWSKI

014/10
Inexecução
contratual

R$ 83.210,64 R$ 83.210,64

R$ 956.321,54
164/13

Fraude e
inexecução
contratual

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13

ANA PAULA T.
VIANA

029/09
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13 R$ 283.962,26

ANDRÉ OVICZKI
GOMES

019/13
Inexecução
contratual

R$ 62.174,21 R$ 62.174,21
R$ 606.068,76

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17

ÂNGELO M.
DONADON

JÚNIOR
164/13

Fraude e
inexecução
contratual

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13 R$ 789.900,26

ANTÔNIO M. DE
ALBUQUERQUE

034/11
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 102.208,38 R$ 102.208,38

R$ 423.192,24

017/12
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 109.387,74 R$ 109.387,74

CARLOS
AUGUSTO DE C.

FRANÇA
164/13 Fraude R$ 394.950,13 R$ 394.950,13 R$ 789.900,26

CARMOZINO
ALVES MOREIRA

029/09
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13

R$ 553.552,20

014/10
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97

CLÉIA BRITO
OLIVEIRA

017/12 Fraude R$ 109.387,74 R$ 109.387,74 R$ 218.775,48

CRISTIELI
CORRÊA PRATES

014/10 Fraude R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 976.315,92

034/11
Inexecução
contratual

R$ 52.913,99 R$ 52.913,99

017/12 Inexecução
contratual

R$ 59.588,83 R$ 59.588,83
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164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17

DANIELA
EDREIGER

BRANDI
164/13

Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

DANIELI
MARTINELI
NICOLODI

014/10
Inexecução
contratual

R$ 83.210,64 R$ 83.210,64

R$ 997.495,68

034/11
Inexecução
contratual

R$ 52.913,99 R$ 52.913,99

017/12
Inexecução
contratual

R$ 59.588,83 R$ 59.588,83

019/13
Inexecução
contratual

R$ 62.174,21 R$ 62.174,21

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17

EDELCIO VIEIRA

014/10 Fraude R$ 134.794,97 R$ 134.794,97

R$ 1.707.019,50
034/11 Fraude R$ 102.208,38 R$ 102.208,38
017/12 Fraude R$ 109.387,74 R$ 109.387,74
019/13 Fraude R$ 112.168,53 R$ 112.168,53
164/13 Fraude R$ 394.950,13 R$ 394.950,13

EDIMAR
OLIVEIRA DOS

ANJOS
029/09

Fraude e
inexecução
contratual

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13 R$ 283.962,26

EMERSON
SANTOS CIOFFI

164/13 Fraude R$ 394.950,13 R$ 394.950,13 R$ 789.900,26

EMIDIO LUIZ DE
JESUS

034/11
Inexecução
contratual

R$ 52.913,99 R$ 52.913,99
R$ 225.005,64

017/12
Inexecução
contratual

R$ 59.588,83 R$ 59.588,83

FERNANDA
CURTY DE
OLIVEIRA

019/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53
R$ 706.057,40

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17

FRANCISCA
FERREIRA DE

LIMA
164/13

Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

IVANDEL
HORBACH

019/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53 R$ 224.337,06

JEVERSON
LEANDRO COSTA

029/09 Fraude R$ 141.981,13 R$ 141.981,13 R$ 283.962,26

JOSÉ
CLEBERSON

SANTI
014/10 Fraude R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 269.589,94

MÁRCIO A.
DONADON
BATISTA

164/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13 R$ 789.900,26

MAYARA SOUZA
SILVA

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

NALUSA BILAC
JORDÃO

029/09
Inexecução
contratual

R$ 89.891,82 R$ 89.891,82 R$ 179.783,64

NAYARA
AUGUSTA
ZONOECÊ

017/12
Inexecução
contratual

R$ 59.588,83 R$ 59.588,83 R$ 119.177,66

OTÁVIO PEREIRA

029/09
Inexecução
contratual

R$ 89.891,82 R$ 89.891,82

R$ 449.373,58
014/10

Fraude e
inexecução
contratual

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97

PAULO DE LIMA
COELHO

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

PEDRO ALVES DA
SILVA

034/11 Fraude R$ 102.208,38 R$ 102.208,38
R$ 423.192,24

017/12 Fraude R$ 109.387,74 R$ 109.387,74
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RONALDO SILVA
DE PAIVA

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

ROSILENE C.
DOS S.

ERDMANN

034/11
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 102.208,38 R$ 102.208,38

R$ 904.912,58
017/12

Fraude e
inexecução
contratual

R$ 109.387,74 R$ 109.387,74

164/13 Inexecução R$ 240.860,17 R$ 240.860,17
SAMUEL BATISTA

DOS SANTOS
029/09 Fraude R$ 141.981,13 R$ 141.981,13

R$ 553.552,20
014/10 Fraude R$ 134.794,97 R$ 134.794,97

SANDRO RECK

029/09
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13

R$ 1.579.633,18

014/10
Inexecução
contratual

R$ 83.210,64 R$ 83.210,64

034/11
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 102.208,38 R$ 102.208,38

017/12
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 109.387,74 R$ 109.387,74

019/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17

SIRLEI HENS
SUCHI

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

SÔNIA
GONÇALVES DA

SILVA
164/13

Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

SUZANA DA SILVA
FREITAS

034/11 Fraude R$ 102.208,38 R$ 102.208,38

R$ 1.129.249,64
017/12 Fraude R$ 109.387,74 R$ 109.387,74
019/13 Fraude R$ 112.168,53 R$ 112.168,53

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17

TATIANE
PEREIRA
OLIVEIRA

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

TELMA ELZA
SILVA TEIXEIRA

164/13
Inexecução
contratual

R$ 240.860,17 R$ 240.860,17 R$ 481.720,34

VANDERLEI
AMAURI GRAEBIN

019/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53

R$ 1.014.237,32

164/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13

ZITA APARECIDA
DA SILVA

019/13 Fraude R$ 112.168,53 R$ 112.168,53 R$ 224.337,06

RELAÇÃO DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS

Nome PL n.
Fato

ímprobo
cometido

Dano Multa civil
Valor total de

indisponibilidade

ADMILSON
FARIAS BALIEIRO

FILHO
017/12

Fraude e
inexecução
contratual

R$ 109.387,74 R$ 109.387,74 R$ 218.775,48

ARISTON DE
PAULA PEREIRA

029/09
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13

R$ 1.721.391,82

034/11
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 102.208,38 R$ 102.208,38
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017/12
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 109.387,74 R$ 109.387,74

019/13
Inexecução
contratual

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53

164/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13

BRÁULIO
LEANDRO
CORRADO

029/09
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13 R$ 283.962,26

EUNICE HIROE
YAMASHIRO

HATAKA

034/11
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 102.208,38 R$ 102.208,38

R$ 1.218.654,08019/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53

164/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13

GILSON
APARECIDO
RODRIGUES

014/10
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 269.589,94

MARIA
APARECIDA
RODRIGUES

014/10
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 269.589,94

ROGÉRIO NEVES
DA SILVA

014/10
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 269.589,94

SARA SANTOS
ANDRADE

014/10
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 269.589,94

RELAÇÃO DAS EMPRESAS

Nome PL n.
Fato

ímprobo
cometido

Dano Multa civil
Valor total de

indisponibilidade

EUNICE H. Y.
HATAKA – EPP

019/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 112.168,53 R$ 112.168,53 R$ 224.337,06

NET GAMES 
COM. SERVIÇOS

LTDA 
/

MILLENNIUM
COM. SERV. LTDA

– ME

029/09
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 141.981,13 R$ 141.981,13

R$ 1.497.054,76

034/11
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 102.208,38 R$ 102.208,38

017/12
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 109.387,74 R$ 109.387,74

164/13
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 394.950,13 R$ 394.950,13

RNA SERV. E
CONS. DE INF.

LTDA
/

GAR CONS. DE
INFORMÁTICA

LTDA

014/10
Fraude e

inexecução
contratual

R$ 134.794,97 R$ 134.794,97 R$ 269.589,94

Por fim, para a efetivação da medida liminar ora pleiteada, requer-
se que, após o deferimento, a restrição de indisponibilidade decretada por este douto Juízo
seja comunicada, por meio de ofício, aos órgãos a seguir elencados, requisitando a inscrição
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da  indisponibilidade  de  bens  pertencentes  a  todos  os  requeridos  relacionados  no  quadro
acima:

A) para todos os réus (incluindo aqueles mencionados nos itens “B” a “H”,
dado que muitos deles já residiram, em algum momento, no município de
Vilhena/RO):

a.1) DETRAN/RO (ou via RENAJUD, se possível);
a.2) Cartório de Registro de Imóveis de Vilhena;
a.3) Secretaria Municipal de Terras de Vilhena;
a.4) INCRA em Rondônia;
a.5) IDARON.

B) além dos órgãos destacados no item “A”, os seguintes para a ré NALUSA
BILAC JORDÃO, atualmente residente em Colorado do Oeste/RO:

b.1) Cartório de Registro de Imóveis de Colorado do Oeste;
b.2) Secretaria Municipal de Terras de Colorado do Oeste;

C)  além dos órgãos destacados no item “A”,  os seguintes para os réus
MAYARA SOUZA SILVA e ROGÉRIO NEVES DA SILVA, atualmente residentes
em Ji-Paraná/RO:

c.1) Cartório de Registro de Imóveis de Ji-Paraná;
c.2) Secretaria Municipal de Terras de Ji-Paraná;

D)  além dos órgãos destacados no item “A”,  os seguintes para os réus
BRÁULIO  LEANDRO  CORRADO,  GILSON  APARECIDO  RODRIGUES,
ROGÉRIO  NEVES  DA  SILVA,  SARA  SANTOS  ANDRADE  e  GAR
CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA,  atualmente  residentes  em Porto
Velho/RO:

d.1) Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho;
d.2) Secretaria Municipal de Terras de Porto Velho;

E)  além  dos  órgãos  destacados  no  item  “A”,  os  seguintes para  o  réu
EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS, atualmente residente em Campos de Júlio/
MT:

e.1) DETRAN/MT (ou via RENAJUD, se possível);
e.2) Cartório de Registro de Imóveis de Campos de Júlio/MT;

F)  além  dos  órgãos  destacados  no  item  “A”,  os  seguintes para  o  réu
BRÁULIO LEANDRO CORRADO, atualmente residente em Nova Morada do
Sul/MS:

f.1) DETRAN/MS (ou via RENAJUD, se possível);
f.2) Cartório de Registro de Imóveis de Nova Morada do Sul/MS;

G)  além  dos  órgãos  destacados  no  item  “A”,  os  seguintes para  o  réu
ARISTON DE PAULA PEREIRA, atualmente residente em Foz do Iguaçu/PR:

g.1) DETRAN/PR (ou via RENAJUD, se possível);
g.2) Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu/PR;
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H) além dos órgãos destacados no item “A”, os seguintes para a ré MARIA
APARECIDA RODRIGUES, atualmente residente em Uberlândia/MG:

h.1) DETRAN/MG (ou via RENAJUD, se possível);
h.2) Cartório de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG;

Na hipótese  de  a  resposta  aos  ofícios  informar  que  a  medida
restritiva foi infrutífera ou insuficiente para garantir eventual futura execução, requesta-se seja
tentada a indisponibilidade de valores depositados em conta-corrente dos requeridos, por meio
de bloqueio  judicial  online  (BACENJUD),  bem  como, subsidiariamente,  seja  tentada  a
indisponibilidade de bens móveis, por meio de oficial de justiça,  decretando-se o depósito
judicial dos bens localizados e passíveis de indisponibilidade: 

(Ex) agentes públicos:

1. ADAIR HILÁRIO GRAEBIN (CPF 085.384.412-72)

2. ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA (CPF 858.369.401-00)

3. ALEXANDRE KASZEWSKI (CPF 656.329.152-04)

4. ANA PAULA TEIXEIRA VIANA (CPF 678.945.772-00)

5. ANDRÉ OVICZKI GOMES (CPF 937.012.412-87)

6. ANGELO MARIANO DONADON JUNIOR (CPF 260.749.168-10)

7. ANTONIO MARCO DE ALBUQUERQUE (CPF 614.944.612-34)

8. CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FRANÇA (CPF 568.602.427-87)

9. CARMOZINO ALVES MOREIRA (CPF 316.557.932-68)

10. CLÉIA BRITO OLIVEIRA (CPF 760.231.842-00)

11. CRISTIELI CORREA PRATES (CPF 737.467.202-06)

12. DANIELA EDVIGES BRANDI (CPF 215.969.828-88)

13. DANIELI MARTINELI NICOLODI (CPF 955.189.322-00)

14. EDELCIO VIEIRA (CPF 204.211.849-49)

15. EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS (CPF 949.575.332-53)

16. EMERSON SANTOS CIOFFI (CPF 730.408.949-00)

17. EMIDIO LUIZ DE JESUS (CPF 420.916.592-15)

18. FERNANDA CURTY DE OLIVEIRA (CPF 935.125.112-87)

19. FRANCISCA FERREIRA DE LIMA (CPF 523.891.462-87)

20. IVANDEL HORBACH (CPF 315.823.112-34)

21. JEVERSON LEANDRO COSTA (CPF 521.501.512-00)

22. JOSÉ CLEBERSON SANTI (CPF 641.385.342-53)

23. MARCIO ANTONIO DONADON BATISTA (CPF 617.024.982-04)
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24. MAYARA SOUZA SILVA (CPF 003.862.312-90)

25. NALUSA BILAC JORDÃO (CPF 610.433.542-04)

26. NAYARA AUGUSTA ZONOECÊ (CPF 529.002.902-87)

27. OTAVIO PEREIRA (CPF 088.880.448-25)

28. PAULO DE LIMA COELHO (CPF 581.800.602-68)

29. PEDRO ALVES DA SILVA (CPF 457.549.422-49)

30. RONALDO SILVA DE PAIVA (CPF 000.909.392-39)

31. ROSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ERDMANN (CPF 909.358.104-04)

32. SAMUEL BATISTA DOS SANTOS (CPF 712.084.532-20)

33. SANDRO RECK (CPF 422.580.222-15)

34. SIRLEI HENS SUCHI (CPF 478.989.412-68)

35. SÔNIA GONÇALVES DA SILVA (CPF 639.047.562-49)

36. SUZANA DA SILVA FREITAS (CPF 891.233.442-53)

37. TATIANE PEREIRA OLIVEIRA (CPF 769.459.282-68)

38. TELMA ELZA SILVA TEIXEIRA (CPF 639.052.052-20)

39. VANDERLEI AMAURI GRAEBIN (CPF 242.002.122-34)

40. ZITA APARECIDA DA SILVA (CPF 937.173.772-72)

Particulares pessoas físicas:

41. ADMILSON FARIAS BALIEIRO FILHO (CPF 524.607.892-20)

42. ARISTON DE PAULA PEREIRA (CPF 577.509.982-68)

43. BRÁULIO LEANDRO CORRADO (CPF 779.226.462-91);

44. EUNICE HIROE YAMASHIRO HATAKA (CPF 241.864.148-15)

45. GILSON APARECIDO RODRIGUES (CPF 594.526.091-68)

46. MARIA APARECIDA RODRIGUES (CPF 420.422.321-49)

47. ROGÉRIO NEVES DA SILVA (CPF 028.398.996-39)

48. SARA SANTOS ANDRADE (CPF 530.726.772-04)

Particulares pessoas jurídicas:

49. EUNICE H. Y. HATAKA – EPP (CNPJ 04.279.558/0001-09)

50. MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ: 05.165.553/0001-18)

51. GAR CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 00.622.029/0001-05)

5) DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR
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Cumpre  registrar  que,  à  primeira  vista,  poder-se-ia  crer,
erroneamente, que a presente ação civil pública, no tocante aos pedidos de responsabilização
dos requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa,  estaria  prescrita,  dado o
longo período de tempo já transcorrido.

 
Todavia, a pretensão deduzida nesta inicial ainda não prescreveu,

pelo que o ora autor, oportuna e antecipadamente, consigna que tal argumento, caso venha a
ser  suscitado  pelos  requeridos  em  sede  de  preliminar  de  contestação,  ou  mesmo  seja
aventado,  de ofício,  por  este  douto Juízo,  não deve prevalecer,  conforme os fundamentos
adiante expostos, senão vejamos.

De acordo com a Lei Federal n. 8.429/92,  art.  23, inc. I  e II,  a
contagem do prazo para o ajuizamento da ação de responsabilização por atos de improbidade
administrativa depende da natureza da função pública exercida pelo agente público. Confira-se:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas
nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo
em comissão ou de função de confiança;
II  -  dentro  do prazo  prescricional  previsto  em lei  específica  para
faltas  disciplinares  puníveis  com  demissão  a  bem  do  serviço
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

Visto isso, deve se ter em mente que, segundo a jurisprudência
pátria mais balizada do STJ e do TJ/RO, o prazo prescricional da ação de improbidade inicia-
se após o último réu ter se desligado do serviço público, ou seja, o prazo é contado de forma
unificada   para todos os réus  , senão confira-se:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRAZO
PRESCRICIONAL.  ARTIGO  23,  I,  DA  LEI  8.429/1992.
INDIVIDUALIZAÇÃO.  AFASTAMENTO. I  -  O  prazo  prescricional
quinquenal  descrito  no  artigo  23,  I,  da  Lei  nº  8.429/1992,  somente
começa a fluir após ter o último réu se desligado do serviço público,
alcançando assim a norma a maior eficácia possível, viabilizando a
repressão aos atos de improbidade administrativa. II - Tal exegese vai
ao encontro do principio da isonomia, uma vez que o co-réu que se
desvinculasse  primeiro  poderia  não  responder  pelos  atos  de
improbidade,  enquanto  aquele  que  deixou  para  se  desligar  da
administração  posteriormente  responderia. III  -  Recurso  especial
provido.  (STJ  –  Resp  1071939/PR  –  2008/0148092-2  –  Rel.  Min.
Francisco Falcão – j. 22/04/2009).

APELAÇÃO  CIVIL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CORRÉU.
PRESCRIÇÃO.  CONTAGEM  DO  PRAZO.  INDIVIDUALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CARGO  COMISSIONADO.  INOBSERVÂNCIA  AO
SISTEMA  DE  CONCURSO  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.  INFRAÇÃO  AO  ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.
SANÇÃO.  ART.  12,  III,  DA  LIA.  PROPORCIONALIDADE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações de improbidade administrativa
com pluralidade de réus, o prazo prescricional somente se inicia após
ter  o  último  réu  se  desligado  do  serviço  público,  sendo  este  o
entendimento que dá maior eficácia a norma prevista no artigo 23, I,
da  Lei  nº  8.429/92.  Atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública  a  conduta  do  agente  que  contrata  servidores  para
preenchimento de cargos comissionados,  colocando-os,  na prática,
para exercerem funções cujas características não revelam natureza de
assessoramento,  chefia  ou  direção,  caracterizando,  assim,  ato  de
improbidade, tipificado no artigo 11 da Lei n 8.429/92. A aplicação da
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sanção, em improbidade administrativa, deve ser empregada de forma
que seja considerada a gravidade do ilícito, a extensão do dano e o
proveito patrimonial obtido. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJRO, Apelação 0020276-17.2010.8.22.0001, Segunda Câmara Especial,
Rel.  juiz  José  Augusto  Alves  Martins,  em  substituição  ao  Des.  Walter
Waltenberg Silva Junior, j. 05/05/2015, DJE 19/05/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  MÉRITO
FAVORÁVEL  AO  RECORRENTE.  NÃO  RECONHECIMENTO  DA
NULIDADE. ARTS. 282, § 2º,  488 E 938, CPC/2015. PRESCRIÇÃO.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO
ÚLTIMO  MANDATO.  MÉRITO.  ALEGAÇÃO  DE  AQUISIÇÃO  DE
PRODUTOS  SEM  LICITAÇÃO.  PROVA  DA  EXISTÊNCIA  DE
LICITAÇÃO.  DOCUMENTOS  QUE  CONTRADIZEM  A  ALEGAÇÃO
INICIAL.  IMPROBIDADE.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  RECURSOS.
PROVIMENTO. O Código de Processo Civil  de 2015 trouxe como
princípio basilar, no art. 4º, a primazia do julgamento de mérito, a
fim de dar maior efetividade ao processo, que deve servir apenas
de instrumento para pacificação das lides sociais. Em razão de tal
princípio, o legislador trouxe a previsão contida nos arts. 282, § 2º,
e 488, no sentido de que, mesmo presente um vício procedimental,
caso seja possível a análise do mérito de forma favorável à parte
cuja nulidade aproveitaria, esta não será decretada, a fim de que
seja analisado o pedido.  Nas ações de improbidade administrativa
com pluralidade de réus, o prazo prescricional somente se inicia
após ter o último réu se desligado do serviço público, sendo este o
entendimento que dá maior eficácia à norma prevista no art. 23, I,
da Lei nº 8.429/92. Não deve ser mantida a condenação pela prática
de  improbidade  quando  a  alegação  inicial  é  no  sentido  de  que
houve  aquisição  de  produtos  pela  Administração  sem  prévia
licitação,  ao  passo  que  prova  documental,  apesar  de  confusa,
evidencia  justamente  o  contrário,  ou  seja,  a  existência  de  uma
licitação para tal fim. Havendo prova documental da existência de
uma licitação, sem que tenha sido alegada alguma irregularidade no
procedimento, e ausente a produção de outras provas pelo titular
da  ação  de  improbidade,  não  se  pode  manter  a  condenação.
Recursos  a  que  se  dá  provimento.  (TJ/RO Apelação,  Processo  nº
0003852-96.2012.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
2ª  Câmara  Especial,  Relator(a)  do  Acórdão:  Des.  Walter  Waltenberg
Silva Junior, Data de julgamento: 25/05/2017).

Dito isso, para efeitos de contagem, no caso concreto, do prazo
prescricional previsto no art. 23, da Lei n. 8.429/92, deve se considerar o fim do último vínculo
dos requeridos que ocupavam cargo político ou comissionado na Câmara de Vereadores de
Vilhena.  No caso dos autos,  os últimos vínculos funcionais  foram dos ex-agentes políticos
CARMOZINO ALVES MOREIRA, ANTÔNIO M. DE ALBUQUERQUE, VANDERLEI AMAURI
GRAEBIN e ÂNGELO M. DONADON JÚNIOR, cujos mandatos, como Vereadores de Vilhena,
encerraram-se em 31/12/2017, ou seja, a menos de 5 anos. Portanto, a pretensão deduzida
nesta ação civil pública ainda não está prescrita.

Demais disso, caso persista a tese da ocorrência da prescrição
dos pedidos de aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, o certo é que
permanece incólume a pretensão deduzida nesta inicial de obter o ressarcimento do dano ao
erário, pois, por óbvio, por expressa disposição constitucional, as ações que visam restabelecer
a ordem patrimonial da Administração Pública são imprescritíveis, senão vejamos:

§  5º  A  lei  estabelecerá  os  prazos  de  prescrição  para  ilícitos
praticados  por  qualquer  agente,  servidor  ou  não,  que  causem
prejuízos  ao  erário,  ressalvadas  as  respectivas  ações  de
ressarcimento.
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6) DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que:

6.1) uma vez  autuada a  presente  exordial,  seja  concedida,  “inaudita  altera  pars”,  medida
cautelar  incidental determinando  liminarmente a  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS  dos
requeridos,  até  o  limite  de  R$  1.990.981,76,  observada  a  responsabilidade  de  cada
requerido, conforme detalhado na tabela do  ITEM 4, sendo que, para a efetivação da
restrição de indisponibilidade decretada por este douto Juízo, requer-se que tal medida
restritiva seja comunicada, por meio de ofício,  aos órgãos também especificados no
ITEM 4, supra (v. letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”), requisitando a inscrição
da indisponibilidade sobre os bens pertencentes aos requeridos que, eventualmente,
estejam cadastrados no nome deles. Na hipótese de a resposta aos ofícios informar que
a medida restritiva foi  infrutífera ou insuficiente,  requesta-se desde já seja tentada a
indisponibilidade de valores depositados em conta-corrente dos requeridos, por meio de
bloqueio judicial online, bem como, subsidiariamente, seja tentada a indisponibilidade
de bens móveis, por meio de  oficial de justiça, decretando-se o  depósito judicial dos
bens localizados e passíveis de indisponibilidade (vide relação contendo o nome dos
réus e respectivos CPF’s e CNPJ’s no ITEM 4, supra);

6.2) seja  expedida  notificação  prévia aos  requeridos  para,  querendo,  oferecerem
manifestação por escrito, no prazo de quinze dias, podendo juntar documentos e apresentar
justificativas (art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela MP 2.225-45/2001);

6.3) em seguida,  apresentada ou não a defesa preliminar,  pugna-se pelo  recebimento da
presente  peça  inaugural,  determinando-se  a  citação dos  requeridos  para,  querendo,
apresentarem  contestação (art.  17,  § 9º,  da Lei  n.  8.429/92,  com redação dada pela MP
2.225-45/2001);

6.4) pugna-se, outrossim, pela citação do Município de Vilhena, na pessoa de seu Procurador-
Geral, para, querendo, integrar a lide como litisconsorte ativo, conforme previsto no art. 17, §
3º, da Lei n. 8.429/92;

6.5) para instrução do feito, caso se revele necessário, requer-se seja designada audiência de
instrução para a produção da prova oral a seguir especificada:

6.5.1) 1º FATO: que houve fraude nos procedimentos licitatórios, em razão de direcionamento ilícito
dos certames, pagamento de valores contratuais superfaturados e contratação de empresa tendo
como  procurador  um  servidor  público  vinculado  ao  próprio  ente  licitante,  bem  como  houve
inexecução parcial dos contratos administrativos pelas empresas contratadas:

I) JOICE  CARLA  SANTINI  ANTÔNIO, brasileira,  solteira,  advogada,  filha  de  Braz
Antonio e de Iracema Santini Antonio, nascida aos 06/12/1968, no município de Birigui/
SP,  detentor  da  CI.RG.  n.  188.703.05-SSP/SP,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  n.
325.922.302-97,  e-mail:  joice.santini@yahoo.com.br,  telefone  para  contato  (069)  9-
8464-7985, residente e domiciliado na Rua Rosalina Adélia Marangoni, nº 3308, Bairro
Jardim América, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO (qualificada às fls. 275/277);

II) MARIA JOSÉ  DE  FREITAS  CARVALHO, brasileira,  casada,  aposentada,  filha  de
Maria Azenha de Freitas e de Pedro José de Freitas,  nascida aos 21/10/1951, no
município de Rolândia/PR, detentor da CI.RG. n. 1.272.496-SSP/PR, inscrito no CPF/
MF sob o n. 191.191.352-20, telefone para contato (069) 3321-2403 / 9-9909-1993,
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residente  e  domiciliado  na  Av.  Major  Amarante,  nº  3290,  Centro,  nesta  cidade  e
comarca de Vilhena/RO (qualificada às fls. 452/453);

III) VITÓRIA CELUTA BAYERL, brasileira, união estável, advogada, filha de José Walter
Bayerl e de Izabel Campana Bayerl, nascida aos 24/08/1985, no município de Nova
Venécia/ES,  detentor  da CI.RG.  n.  249.955-SSP/RO,  inscrito  no CPF/MF sob o n.
204.015.582-15,  e-mail:  legiscamvha@yahoo.com.br,  telefone  para contato  (069)  9-
9982-8721, residente e domiciliado na Av. Presidente Nasser, nº 666, Bairro Jardim
América, nesta cidade e comarca de Vilhena/RO (qualificada às fls. 302/303).

6.5.2)  2º  FATO:  que  as  empresas  M.  de  F.  de  D.  dos  REIS  (R&R  Assessoria)  e  AJUCEL
INFORMÁTICA LTDA nunca prestaram serviços de manutenção em equipamentos de informática (ou
seja, a participação dessas empresas nos procedimentos licitatórios deflagrados pela CVMV visou
apenas simular uma falsa concorrência licitatória):

I) MARIA DE FÁTIMA DE DEUS DOS REIS, brasileira, casada, comerciante, filha de
Valdivio da Cruz de Deus e de Eunides Oliveira de Deus, nascida aos 05/04/1965, no
município de Almenará/MG, detentora da CI.RG n. M3-529.618-SSP/MG, inscrita no
CPF/MF sob  o  n.  521.925.476-68,  e-mail  ignorado,  fone  9-9984-0445,  residente  e
domiciliada  na  Rua  Princesa  Isabel,  n.  891,  Centro,  nesta  cidade  e  comarca  de
Vilhena/RO,  proprietária  da  empresa  M.  de  F.  de  D.  dos  REIS  (R&R Assessoria)
(mencionada no relatório de fl. 355 – vol. principal e fl. 32 – Anexo I);

II) JOAQUIM  BATISTA  JÚNIOR,  funcionário  da  empresa  AJUCEL,  podendo  ser
encontrado na sede da referida empresa, a saber, Rua Potiguara, n. 3404, Centro, na
cidade e comarca de Colorado do Oeste/RO, ou pelo contato telefônico (69) 3341-
2121 (mencionado no relatório de fl. 355);

III) GEISIANE de TAL, funcionária da empresa AJUCEL, podendo ser encontrada na sede
da referida empresa, a saber, Rua Potiguara, n. 3404, Centro, na cidade e comarca de
Colorado do Oeste/RO, ou pelo  contato telefônico (69) 3341-2121 (mencionada no
relatório de fl. 205);

IV) JOICE de TAL, funcionária da empresa AJUCEL, podendo ser encontrada na sede da
referida empresa, a saber, Rua Potiguara, n. 3404, Centro, na cidade e comarca de
Colorado do Oeste/RO, ou pelo  contato telefônico (69) 3341-2121 (mencionada no
relatório de fl. 205). 

6.5.3) depoimento pessoal dos requeridos (art. 385, NCPC).

6.6)  requer  sejam  declarados  NULOS os  Procedimentos  Licitatórios  n.  029/2009,  n.
014/2010, n. 034/2011, n. 017/2012, n. 019/2013 e n. 164/2013 e os respectivos Contratos
Administrativos  n.  004/2009,  n.  003/2010,  n.  002/2011,  n.  002/2012,  n.  002/2013  e  n.
002/2014  (e  sucessivos  Termos  Aditivos  n.  01  e  02),  inclusive  reconhecendo  que  a
nulidade  decorreu  também  por  culpa  das  empresas  particulares  contratadas,  não
havendo,  assim,  dever  de  a  Municipalidade  indenizá-los  pelos  serviços  que  foram
parcialmente executados (art. 59, p.ún., Lei n. 8.666/93);

6.7) requer,  ainda,  seja  declarada  a  prática  de  ato  de  improbidade  por  parte  dos
requeridos e que todos sejam condenados nas sanções da Lei n. 8.429/92, por afronta
aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Eficiência e Moralidade (art. 11, caput, Lei
n. 8.429/92), bem como por praticarem atos que importaram enriquecimento ilícito (art.
9º, XI, da Lei n. 8.429/92), e dano ao erário (art. 10, I e VIII, da Lei n. 8.429/92), devendo
ser-lhes aplicadas as penas previstas no art.  12, inc. I,  II  e III,  da Lei n. 8.429/92, em
especial:

6.7.1) sanção cuja aplicação se pleiteia a todos os réus (pessoas físicas e jurídicas):
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6.7.1.1) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos;

6.7.2) sanção cuja aplicação se pleiteia a todos os réus pessoas físicas:

6.7.2.1) perda da função pública aos réus que exercem ou venham a exercer cargo, emprego
ou função pública ao tempo da condenação (conforme seguintes precedentes jurisprudenciais:
STJ - REsp 924439 RJ; STJ - REsp 1297021 PR; TJRO - MS 0001792-20.2011.8.22.0000);

6.7.2.2) a suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.

6.7.3)  sanção de  RESSARCIMENTO INTEGRAL do dano ao erário do Município de
Vilhena,  mediante a condenação de todos os réus (pessoas físicas e jurídicas)  a
restituir aos cofres públicos municipais o valor de R$ 995.490,88, que corresponde ao
valor  INTEGRAL dos contratos administrativos e termos aditivos pagos pela Câmara de
Vereadores de Vilhena às empresas demandadas, corrigidos monetariamente desde a data
dos fatos (valendo salientar que, em sede de sentença, deverá ser aplicado aos valores
originais dos contratos administrativos o acréscimo de juros, desde a citação, e, novamente,
a correção monetária, desde a época dos fatos),  bem como  sanção de  MULTA CIVIL,
equivalente a uma vez o valor do dano ao erário, ou seja,  o valor de R$ 995.490,88,
totalizando assim, o valor do dano e multa civil, o montante de R$ 1.990.981,76, sendo
que  a responsabilidade pelo ressarcimento do erário e o pagamento da multa civil
deverão ser suportados pelos réus de forma   solidária, tendo como pressuposto o  
fato ímprobo e a conduta dolosa levada a efeito pelos requeridos em cada um dos
procedimentos licitatórios, conforme já explicitado no subitem 3.4, supra, nos termos
do   QUADRO 03  ;

6.7.4) SUBSIDIARIAMENTE, conforme melhor explicitado no subitem 3.4, supra, caso
não  seja  aplicada  a  sanção  patrimonial  indicada  no  subitem  anterior  (6.7.3  -
ressarcimento do valor INTEGRAL dos contratos administrativos e termos aditivos),
que  seja  aplicada  a  todos  os  réus  (pessoas  físicas  e  jurídicas),  como  sanção
pecuniária, o  dever  de restituir    o  saldo  de  superfaturamento   praticado  nos  contratos
administrativos, isto é, os réus deverão devolver a diferença entre o valor do  Contrato n.
001/2017 (Procedimento Licitatório n. 025/2017) e o valor dos  Contratos  n. 004/2009, n.
003/2010,  n.  002/2011,  n.  002/2012,  n.  002/2013  e  n.  002/2014 (e  sucessivos Termos
Aditivos n. 01 e 02), atualizados até a data da assinatura do Contrato n. 001/2017, que
corresponde a R$ 588.639,66, bem como multa civil equivalente a uma vez o valor desse
saldo de superfaturamento, que corresponde a R$ 588.639,66, totalizando assim, o valor
do dano e multa civil, o montante de R$ 1.177.279,32,  sendo que a responsabilidade
pelo ressarcimento do erário e o pagamento da multa civil deverão ser suportados
pelos réus de forma   solidária, tendo como pressuposto o fato ímprobo e a conduta  
dolosa levada a efeito pelos requeridos em cada um dos procedimentos licitatórios,
conforme já explicitado no subitem 3.4, supra, nos termos do   QUADRO 04  ;

6.7.5) especificamente  em  relação  aos  requeridos  responsáveis  ÚNICA  e
EXCLUSIVAMENTE  pelo  fato  ímprobo  de  inexecução  parcial  dos  contratos
administrativos, requer-se que seja fixado como valor de ressarcimento do dano ao erário
e de multa civil o montante fixado no QUADRO 04   do subitem 3.4, supra  , conforme razões
e fundamentos ali já explicados.

Requer-se,  outrossim,  a  dispensa  do  pagamento  de  custas,
emolumentos, honorários periciais e advocatícios, e outras despesas (art. 18, Lei n. 7.347/85).
Protesta-se  provar  os  fatos  aqui  alegados  por  todos  os  meios  de  prova  admitidos  pelo
ordenamento jurídico. Dá-se à presente o valor de R$ 1.990.981,76.
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Vilhena/RO, 03 de setembro de 2019.

FERNANDO FRANCO ASSUNÇÃO,
Promotor de Justiça.
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