
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRENÓPOLIS

                                   
                                                
                                 

___________________________________________________________________________________________________________

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Pirenópolis-GO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por
seu Promotor  de Justiça que esta subscreve,  com fundamento no artigo
129, II e III, da Constituição Federal, na Lei n° 7.347/85 e artigo 25, IV, da
Lei n° 8.625/93, vem perante Vossa Excelência propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

em desfavor de

JOÃO BATISTA CABRAL,  brasileiro,  casado,  Prefeito
de Pirenópolis, CPF n° 413.064.061-53, RG n° 2433461-
SSP/GO, residente na rua Josué da Veiga, quadra 162,
lote 07, Vila Neném Jaime, nesta cidade, podendo ser
encontrado  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de
Pirenópolis,

RONALDO  MOREIRA  DE  MELO,  brasileiro,  casado,
nascido aos 05/06/1.970, filho de Nélia Maria de Oliveira
Melo e Genésio Moreira de Melo,  proprietário do Auto
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Posto  Pirenópolis,  CPF  n°  457.679.551-15,  RG  n°
2505117-SSP/GO, residente na rua Tarumã, quadra 04,
lote 6/8, Vila Cintra, nesta cidade,

ANA PAULA MOREIRA DE MELO,  brasileira, nascida
aos 25/04/1.992, filha de Núbia Célia Ferreira de Melo e
Ronaldo  Moreira  de  Melo,  CPF  n°  046.445.321-69,
residente na rua Tarumã, quadra 04, lote 6/8, Vila Cintra,
nesta cidade, 

JUNIO  PEREIRA  DE  SIQUEIRA,  brasileiro,  casado,
nascido aos 01/03/1976, Secretário Municipal de Saúde,
CPF n° 812.387.031-00, filho de Eva D' Abadia Siqueira,
residente na rua Tiradentes, n° 09, Centro, podendo ser
encontrado também na Prefeitura Municipal,

VALDEIR ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, nascido
aos  21/07/1983,  Secretário  Municipal  do
Desenvolvimento  Social,  CPF n°  000.316.191-93,  filho
de  Iltedina  Alves  da  Silva  e  Vicente  José  da  Silva,
residente na rua Carajás, quadra 06, lote 15, Setor Meia
Ponte,  nesta cidade,  podendo ser encontrado também
na Prefeitura Municipal,

TEREZA CAROLINE LÔBO, brasileira, casada, nascida
aos  11/07/1.967,  CPF  n°  450.042.931-04,  gestora  do
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação, filha
de Marta Eniza de Oliveira Lobo e Sebastião Siqueira
Lobo, residente na rua Olivia Pina,  quadra 04, lote 02,
Vila Zizito Pompeu, nesta cidade, 

OTANIMAR TRIERS SANTOS,  brasileira,  nascida aos
20/02/1.969,  CPF  n°  586.505.471-68,  funcionária
pública,  filha  de  Josefa  da  Silva  Triers  e  Otto  Triers,
residente  na  rua  Marinheiro,  quadra  10,  lote  18,  Vila
Zizito Pompeu, nesta cidade,

NEY JACKSON OLIVEIRA,  brasileiro, casado, nascido
aos 26/01/1.974, filho de Maria Lobo de Oliveira e Inácio
da  Luz  Oliveira,  CPF  n°  821.435.281-91,  Controlador
Geral  do  Município,  residente  na  rua  Direita,  n°  72,
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Centro, nesta cidade,  

PEDRO  WILSON  OLIVEIRA  PEREIRA,  brasileiro,
nascido  aos  29/06/1.989,  filho  de  Aurélia  de  Oliveira
Pereira e Henrique Tadeu Pereira, CPF n° 024.184.401-
09, Secretário Geral de Governo, residente na rua 24 de
Outubro, n° 06, Centro, nesta cidade,    

WAIDSON  J.  P.  ARANTES,  brasileiro,  nascido  aos
23/09/1.965, filho de Livercina Pereira Arantes e Lázaro
Alves Arantes,  CPF n° 554.815.406-06, Procurador  do
Município,  residente na rua A-20, T-3,  quadra 13, lote
401, Village Alpes 3, Vila dos Alpes, Goiânia/GO,

MARIANY  ALVES  CARDOSO  GOMES, qualificação
desconhecida, servidora pública lotada no Departamento
de Compras da Prefeitura, podendo ser encontrada na
Prefeitura Municipal,

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

II-1. Da Legitimidade Ativa do Ministério Público

Inquestionável a legitimidade do Ministério Público para
promover  a  defesa  do  patrimônio  público  e  da  probidade  administrativa.
Veja-se  o  artigo  129  da  Constituição  Federal  e  o  artigo  17  da  Lei  n°
8.429/92:

“Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção
do patrimônio público...”

“Artigo  17.  A ação principal,  que  terá  o  rito  ordinário,  será
proposta  pelo  Ministério  Público ou  pela  pessoa  jurídica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)
§  4º.  O  Ministério  Público,  se  não  intervier  no  processo  como
parte,  atuará  obrigatoriamente,  como fiscal  da lei,  sob  pena  de
nulidade”.

 

Rua Tonico de Pina, quadra 08, lotes 05/06, Vila Zizito Pompeu – Fone (62) 127 ou 3331 1633 
E-mail: 2pirenopolis@mp.go.gov.br - CEP 72.980.000 – Pirenópolis/GO           3

mailto:1pirenopolis@mp.go.gov.br


2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRENÓPOLIS

                                   
                                                
                                 

___________________________________________________________________________________________________________

II –2. Dos Fatos

Foi  instaurado  por  esta  Promotoria  de  Justiça
procedimento administrativo visando investigar notícia de fato trazida pelos
proprietários do Auto Posto Sauro e Pirenópolis Combustíveis Ltda, de que
o Município abrira processo licitatório sem a devida publicidade e que, após
o seu trâmite, o contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de
veículos municipais foi celebrado com o filho do vereador Genézio Moreira,
indicando suposta fraude.

Constou  na  notícia  de  fato,  ainda,  que  somente  três
postos de gasolina receberam convite por escrito, comunicando a abertura
do  processo  de  licitação,  sendo  os  demais  comerciantes  do  ramo
prejudicados.

A  referida  licitação,  na  modalidade  pregão  presencial,
pelo critério de menor preço, teve como objeto a aquisição de combustível
para os veículos de diversas secretarias municipais. 

Porém,  verifica-se  que  a  empresa  AUTO  POSTO
PIRENOPOLIS LTDA, que detinha o mais alto preço de combustíveis da
cidade, a única a comparecer ao certame, foi a vencedora da licitação.

Consigna que, conforme edital juntado ao procedimento
anexo, a sessão do Pregão Presencial foi designada para o dia 10 de março
de 2.017, no edifício da Prefeitura de Pirenópolis e que, na oportunidade,
compareceu tão somente a mencionada empresa Auto Posto Pirenópolis
Ltda, munido de proposta. 

Não obstante,  constatou-se que o referido  posto é de
propriedade do réu Ronaldo Moreira  de Melo,  filho do vereador  Genésio
Moreira, e que somente os postos Xepa e Ipiranga receberam convite por
escrito para participarem do certame. Os demais comerciantes do ramo não
tomaram conhecimento da licitação.

Consta, inclusive, das informações dos noticiantes que o
site da Prefeitura se encontrava fora do ar,  tendo voltado à normalidade
poucos dias antes da licitação. 

Então,  a  empresa  Auto  Posto  Pirenópolis  Ltda,
representada  pela  preposta  Ana  Paula  Moreira  de  Melo, única  a
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comparecer  à sessão,  sem concorrência alguma e aplicando maiores
preços que  os  demais  postos  desta  cidade,  sagrou-se  vencedora  do
certame, celebrando contrato público anual com a administração. 

Ainda, observa-se que, antes da licitação, procedeu-se à
cotação de preços pela ré Mariany Alves Cardoso Gomes, feita somente
com  três  empresas  de  combustíveis, conforme  se  vê  à  fl.  37  do
procedimento anexo. 

Ora,  como se sabe,  há nesta  cidade cinco  postos de
combustíveis e a cotação fora feita apenas com três empresas, o que indica
que  o  preço  apresentado  no  processo  licitatório  já  havia  sido  ajustado
previamente entre os réus, tornando-o nulo.

Ressalta-se, inclusive, que os valores constantes da fl.
37 são idênticos àqueles apresentados na ata de realização do pregão
presencial, conforme se observa à fl. 158 do procedimento anexo.

Conforme  Edital  de  Comunicação  de  fl.  162  do
procedimento  anexo,  a  empresa  vencedora  do  edital,  Auto  Posto
Pirenópolis Ltda, apresentou a seguinte proposta, a qual foi adjudicada e
homologada: 

ITEM PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Gasolina 86605,2 lts R$ 3,93 R$ 340.358,43

2 Diesel S-10 46093,5 lts R$ 3,38 R$ 155.796,03

3 Diesel comum 99198 lts R$ 3,24 R$ 321.401,52

A corroborar a ilicitude perpetrada pelos réus, tem-se as
diligências  feitas  por este  Órgão,  em que foram pesquisados preços em
cinco  postos  de  gasolina  desta  cidade  e  o  maior  preço  encontrado é
justamente do segundo réu, empresa vencedora da licitação. 

Ainda,  observa-se  que  os  valores  apresentados  pela
empresa  Auto  Posto  Pirenópolis,  os  quais  foram  adjudicados pelos  réus
Júnio  Pereira  de  Siqueira  (Secretário  Municipal  de  Saúde),  Tereza
Caroline  Lôbo  (gestora  do  fundo  municipal  de  desenvolvimento  da
educação),  Pedro  Wilson  Oliveira  Pereira  (Secretário  de  Assuntos
Especiais de Governo) e aprovado e homologado pelos réus Ney Jackson
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Oliveira  (Controlador  Geral  do  Município),  Otanimar  Triers  Santos
(pregoeira)  e  Waidson  J.  P.  Arantes  (Procurador  do  Município), são
superiores  àqueles  que  ela  comercializava  em  suas  bombas  de
combustíveis (fl. 09). Veja-se: 

Item Produto Valor do
Contrato

Valor
Comercializado

Diferença encontrada entre o valor do
contrato e o valor comercializado no Posto

1 Gasolina R$ 3,93 R$ 3,78 R$ 0,15

2 Diesel S-10 R$ 3,38 R$ 3,23 R$ 0,15

3 Diesel comum R$ 3,24 R$ 3,17 R$ 0,07

Diante  do  exposto,  verifica-se  que  o  valor  total  do
contrato celebrado pelo município, por meio dos seus agentes públicos, ora
réus,  foi  de  R$ 817.555,98  (oitocentos  e  dezessete  mil  quinhentos  e
cinquenta  e  cinco  reais  e  noventa  e  oito  centavos),  sendo  que  a
diferença  encontrada  nos  valores  do  contrato  e  aqueles  valores
comercializados  pela  empresa  foi  de  R$  26.848,67  (vinte  e  seis  mil
oitocentos e quarenta e oito mil e sessenta e sete centavos).

Não  obstante  isso,  tem-se  que  os  menores  valores
encontrados na pesquisa de preço, foi do Auto Posto Vicuna, situado na Av.
Benjamin Constant, n° 23, Centro, o que indica que os réus não observaram
os ditames legais, vez que o contrato foi  totalmente desvantajoso para a
administração, causando grave dano aos cofres públicos.

ITEM PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Gasolina 86605,2 lts R$ 3,49 R$ 302.252,14

2 Diesel S-10 46093,5 lts R$ 2,93 R$ 135.053,955

3 Diesel comum 99198 lts R$ 2,88 R$ 285.690,24

Assim, Exa., observa-se que a diferença total de preços
praticados  entre  a  empresa  vencedora  da  licitação  e  o  menor  preço
encontrado na empresa Vicuna é de  R$ 94.559,65 (noventa e quatro mil
quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).  

Ademais,  o fato de ter  comparecido tão somente uma
empresa  na  sessão  de  licitação  é  no  mínimo  curiosa,  levando-se  em
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consideração que o país atravessa grave crise política e econômica. Não
seria  crível  que,  em  uma  cidade  do  interior,  não  existam  empresas
interessadas em celebrar contrato de tão grande valor com o Poder Público.

Foi  celebrado,  portanto,  um  contrato  com  a  empresa
Auto Posto Pirenópolis Ltda para aquisição de combustível para uma frota
de veículos, a preço bem superior àqueles aplicados pela concorrência e até
mesmo  pela  própria  empresa, quando  poder-se-ia  fazê-lo  em  preço
menor, gerando, assim, dano aos cofres públicos. 

Cumpre salientar que já foi proposta ação civil  pública
visando anular  a referida licitação e ressarcir  aos cofres públicos o valor
pago a maior, a qual se encontra em trâmite. Assim, a presente ação tem
por objetivo apurar os atos de improbidade administrativa perpetrados pelos
réus,  que  causaram  perda  patrimonial  aos  cofres  públicos  e  atentaram
contra os Princípios da Administração Pública.

II-1. Dos Atos de Improbidade Administrativa praticado pelos réus

Inicialmente, cumpre salientar que o primeiro réu  João
Batista  Cabral  é o  Prefeito  do Município  de Pirenópolis,  o  segundo réu
RONALDO MOREIRA DE MELO é proprietário do Auto Posto Pirenópolis,
vencedor do certame, a ré ANA PAULA MOREIRA DE MELO foi a preposta
que representou a empresa Auto Posto Pirenópolis na referida licitação, os
réus  JUNIO  PEREIRA  DE  SIQUEIRA,  VALDEIR  ALVES  DA  SILVA  e
TEREZA  CAROLINE  LÔBO  gestores  da  verba  pública  da  saúde,
desenvolvimento  social  e  educação  adjudicaram  ao  réu  Auto  Posto
Pirenópolis o objeto da licitação, a ré  OTANIMAR TRIERS SANTOS  foi a
pregoeira  oficial  responsável  pela  licitação,  o  réu  NEY  JACKSON
OLIVEIRA,  Controlador  Geral  do  Município,  o  réu  PEDRO  WILSON
OLIVEIRA PEREIRA, Secretário de Assuntos Especiais de Governo e o réu
WAIDSON J. P. ARANTES  aprovaram e homologaram a licitação e a ré
MARIANY  ALVES  CARDOSO  GOMES,  servidora  do  departamento  de
compras  da Prefeitura fez  a cotação de preços dos combustíveis  para  a
licitação. 

Em  razão  dos  cargos  que  exerciam,  procederam  a
licitação para compra de combustíveis para a frota de veículos pertencentes
ao Município.  Todavia,  o procedimento licitatório foi  eivado de nulidade e
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causou grave prejuízo aos cofres públicos.

A Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações) estabelece em seu
artigo 3º, que:

Art.  3º.  A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 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.

§ 1º. 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. 3° da Lei n° 8.248,
de 23 de outubro de 1991;

E a jurisprudência, em casos análogos, assim preceitua:

(…) O  desprezo ao regular procedimento licitatório,  além de
ilegal, acarreta dano, porque a ausência de concorrência obsta a
escolha da proposta mais favorável  dos possíveis  licitantes
habilitados  a  contratar. Desnecessário  comprovar
superfaturamento  para  que  haja  prejuízo,  sendo  certo  que  sua
eventual  constatação  apenas  torna  mais  grave  a  imoralidade  e
pode acarretar, em tese, enriquecimento ilícito. (REsp 1130318/SP,
Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em 27/04/2010, DJe 27/04/2011).

Verifica-se que o Procedimento Licitatório realizado pelos
réus causou sério prejuízo ao patrimônio público, padecendo de insanáveis
ilegalidades,  restando  demonstrado  o  conluio  havido  com  a  empresa
vencedora do certame, com o intuito de manipular o resultado da licitação e
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causando prejuízo ao Município,  ao contratar com empresa que praticava
maior preço do mercado.

Há que se salientar, inclusive que a licitação se deu na
modalidade pregão presencial. Todavia, os réus, agindo com parcialidade,
enviaram convites por escrito a três postos de combustíveis, sem qualquer
necessidade, comunicando a abertura de processo licitatório, beneficiando-
os em detrimento  dos demais  estabelecimentos  da cidade,  os  quais  não
tomaram conhecimento do certame.

Acrescenta-se  que  o  site  da  Prefeitura  Municipal  se
encontrava fora do ar, tendo voltado à normalidade poucos dias antes da
sessão de licitação, ferindo o princípio da publicidade. 

Restou constatado, portanto, que os réus, na  qualidade
de agentes públicos, não atuaram de forma zelosa na cotação de preços, na
escolha  da  proposta  mais  vantajosa  à  administração,  sem  falar  que
fraudaram a publicidade da  licitação,  beneficiando claramente  a empresa
Auto Posto Pirenópolis, fazendo-o em desacordo com as exigências contidas
na Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações). 

Resta  flagrante  a  prática  dolosa  de  atos  de
improbidade que importaram em dano ao Erário, capitulado no art. 12
da Lei nº 8.429/92, e violação aos princípios da Administração Pública,
especificamente os da legalidade, moralidade, eficiência e lealdade às
instituições públicas, nos termos do artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92.

O dano ao erário é patente no presente caso, haja vista
que  os  réus  não  observaram  a  legislação  que  rege  o  procedimento
licitatório, bem como seus princípios norteadores, conforme narrado.

Em que pese o contrato ter sido anulado posteriormente
ao  ajuizamento  da  Ação  Civil  Pública  que  tramita  sob  o  número
201701401929,  é  devida  a  devolução  aos  cofres  públicos  dos  valores
apurados durante o período em que vigorou. 

Há que se acrescentar, outrossim, que caso não fosse o
pedido liminar deferido na citada ação, o Município estaria sofrendo graves
prejuízos financeiros.  

Dessa  forma,  resta  evidenciado  o  prejuízo  aos  cofres
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públicos,  em  montante  a  ser  apurado  pelo  período  em  que  vigorou  o
contrato em comento. 

Em suma, restou configurada a prática de improbidade
administrativa que importa lesão ao erário (artigo 10 da Lei 8.429/92), o qual
deve ser ressarcido.

III. DO PEDIDO

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:

1. A  notificação  dos  réus  para  oferecerem
manifestação  por  escrito,  que  poderá  ser  instruída  com  documentos  e
justificações, dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 17, § 7º, da
Lei n° 8.429/92;

2. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem
manifestação dos réus, se digne Vossa Excelência RECEBER A INICIAL e
determinar a sua citação, com base no artigo 17, § 9º, da Lei n° 8.429/92;

3. A procedência do pedido para condenar os réus
JOÃO BATISTA CABRAL, RONALDO MOREIRA DE MELO, ANA PAULA
MOREIRA DE MELO, JUNIO PEREIRA DE SIQUEIRA, VALDEIR ALVES
DA SILVA,  TEREZA CAROLINE LÔBO, OTANIMAR  TRIERS SANTOS,
NEY  JACKSON  OLIVEIRA,  PEDRO  WILSON  OLIVEIRA  PEREIRA,
WAIDSON J. P. ARANTES e MARIANY ALVES CARDOSO GOMES, em
razão  da  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  capitulados  nos
artigos 10, inciso VIII e XII, e 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92, cominando-
lhes as sanções previstas no artigo 12, II e III, da mesma lei, inclusive com
o ressarcimento ao erário da diferença do valor pago com o menor valor
praticado na praça, corrigidos monetariamente;

4. A condenação dos réus ao pagamento de custas,
emolumentos processuais e ônus de sucumbência;

5. A  produção  de  todas  as  provas  legalmente
admitidas, inclusive testemunhais, periciais e documentais.
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRENÓPOLIS

                                   
                                                
                                 

___________________________________________________________________________________________________________

Dá-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). 

Pede deferimento.

Pirenópolis, 30 de julho de 2.019.

Bernardo Boclin Borges
   Promotor de Justiça
       (Em substituição)  
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