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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República 

signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais, vem oferecer DENÚNCIA em face de: 

 
ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

empresário, nascido no dia 11/04/1975, natural de São 

Francisco/SP, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
ANTÔNIO SERGIO IORI, brasileiro, casado, servidor 

público federal, nascido no dia 24/06/1968, natural de 

Peabiru/PR, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
ERONIDES ALVES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 

servidor público federal, nascido no dia 27/03/1965, natural 

de Japura/PR, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
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IVAIR ANTONIO PERATELLI, brasileiro, casado, 

funcionário público federal, nascido no dia 18/09/1965, 

natural de Alvares Machado/SP, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

 
LAURENTINO DIAS DE MOURA, brasileiro, casado, 

aposentado, nascido no dia 21/03/1952, natural de Barão de 

Melgaço/MT, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
MATUDJO METUKTIRE, brasileiro, nascido no dia 

15/03/1979, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
PUIU TXUKAHAMAE, brasileiro, convivente em união 

estável, nascido no dia 24/06/1959, natural de Peixoto de 

Azevedo/MT, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

 
RODRIGO MEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 

coordenador de saúde indígena, nascido no dia 29/09/1991, 
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natural de Guarantã do Norte/MT, filho de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas. 

 

 

1. DAS IMPUTAÇÕES 
 

1.1. ARTIGO 90, DA LEI N° 8.666/1993 
 

No ano de 2012, LAURENTINO DIAS MOURA e ERONIDES ALVES DA 

CONCEIÇÃO, de forma livre e consciente, frustraram e fraudaram, mediante ajuste, combinação e 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório Pregão Eletrônico n° 15/2012, 

com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação, em conluio com ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, proprietário da empresa 

vencedora da licitação irregular AMAZON RESTAURANTE E MINI MERCADO. 

Já em 2018, RODRIGO MEIRA RIBEIRO, ERONIDES ALVES DA 

CONCEIÇÃO e ANTÔNIO SERGIO IORI, frustraram e fraudaram, mediante ajuste, combinação 

e outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório Pregão Eletrônico n° 09/2018, 

com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação, em conluio com ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, proprietário da empresa 

vencedora da licitação irregular MONTE CRISTO. 

 

 
1.2. ARTIGO 92, DA LEI N° 8.666/1993 

 

Em 27 de dezembro de 2013, LAURENTINO DIAS DE MOURA, em 

concurso com ARILSON LEANDRO, de forma voluntária e consciente, por meio do termo de 

aditivo n 1, admitiu, possibilitou e deu causa a modificação e vantagem, inclusive prorrogação 
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contratual, durante a execução de contrato 16/2012 DSEI, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. 

Em 20 de dezembro de 2016, MATUDJO METUKTIRE, em concurso com 

ARILSON LEANDRO, de forma voluntária e consciente, por meio do termo de aditivo n 4, 

admitiu, possibilitou e deu causa a modificação e vantagem, inclusive prorrogação contratual, 

durante a execução de contrato 16/2012 DSEI, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. 

 

 
 ART. 317, DO CÓDIGO PENAL – CORRUPÇÃO PASSIVA 

 

Em 17 de outubro de 2016, MATUDJO METUKTIRE recebeu, para si e para 

outrem, direta e indiretamente, em razão da sua função de coordenador do DSEI Kayapó-MT, e de 

Ordenador de Despesas, vantagem indevida, consistente em uma transferência bancária no valor de 

R$ 1.000,00 realizada por ARILSON,  na  mesma  data  em  que  a  empresa  AMAZON  recebeu 

R$ 149.467,40, cujo pagamento foi autorizado por MATUDJO. 

Entre maio de 2016 e março de 2019, PUIU TXUKAHAMÃE, de forma 

voluntária e consciente, solicitou e recebeu de ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, para si e 

para outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da função e antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, consistente em dezoito transferências bancárias, sendo dez delas no valor 

de R$ 1.300,00, seis transferências no valor de R$ 1.200,00 e outros dois repasses no valor de        

R$ 250,00 e R$ 500,00. 

RODRIGO MEIRA RIBEIRO, por pelo menos 2 vezes, nos meses de março e 

maio de 2019, solicitou, recebeu e aceitou, para si e para outrem, direta e indiretamente, vantagens 

indevidas em razão da função, especialmente para efetuar pagamentos para a empresa de ARILSON 

LEANDRO que havia vencido indevidamente a licitação de 2018. 

Por fim, o acusado ANTONIO SÉRGIO IORI, solicitou, recebeu e aceitou o 

pagamento indevido de R$ 550,00 feito por ARILSON LEANDRO em 17 de abril de 2017, 

mediante transferência bancária, em razão de sua atuação no pregão n. 19/2018, no qual saiu 

vitoriosa indevidamente a empresa de ARILSON LEANDRO. 
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 ART. 312, DO CÓDIGO PENAL – PECULATO 
 

No período de Janeiro a julho de 2017, MATUDJO METUKTIRE, na 

condição de Coordenador do DSEI/KAYAPÓ, desviou em proveito de ARILSON LEANDRO o 

montante de R$ 55.613,00, em razão da adulteração para mais da quantidade de refeições servidas 

nas CASAI’S. 

No período de abril a julho de 2018, RODRIGO MEIRA RIBEIRO, na 

condição de Coordenador do DSEI/KAYAPÓ, desviou em proveito de ARILSON LEANDRO o 

montante de R$ 53.908,00, em razão da adulteração para mais da quantidade de refeições servidas 

nas CASAI’S. 

Em junho 2018, IVAIR ANTONIO PERATELLI, na condição de responsável 

pela Casai de Peixoto, concorreu para o desvio em proveito de ARILSON LEANDRO do montante 

de R$ 3.085, assinando relatório de refeições com quantidades superiores de refeições que realmente 

foram servidas. 

 

 
 ART. 333, DO CÓDIGO PENAL – CORRUPÇÃO ATIVA 

 

ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, entre os anos de 2012 a 2019, 

ofereceu, prometeu e pagou, por pelo menos 22 vezes, vantagens indevidas a funcionários públicos, 

para determiná-lo a praticar, omitir e retardar ato de ofício, permitindo a perpetuação do esquema. 

 

 
2. DOS FATOS 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O inquérito policial n. 142/2018 foi instaurado a partir da nota técnica nº 

2009/2018/NAE/MT/REGIONAL/MT da Controladoria-Geral da União, que apontou a existência 

de esquema de desvio de recursos públicos no âmbito do DSEI/KAYAPÓ/MT, por meio de licitações 

direcionadas e contratos superfaturados para a prestação de serviços de preparação e fornecimento de 

refeições. 
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As apurações indicam que o esquema teve início em 2012, quando ARILSON 

LEANDRO DOS SANTOS, por meio da empresa AMAZON RESTAURANTE E MINI 

MERCADO (ARILSON LEANDRO DOS SANTOS – ME – CNPJ 15.416.610/0001-48), se 

sagrou vencedor do Pregão Eletrônico n° 15/2012, mesmo sem o atendimento de exigências do 

edital, cuja abertura e homologação da licitação irregular foi autorizada pelo Coordenador Distrital 

de Saúde Indígena do DSEI/Kayapó/MT, LAURENTINO DIAS DE MOURA. 

Ressalta-se que ARILSON LEANDRO DOS SANTOS constituiu a empresa 

AMAZON RESTAURANTE E MINI MERCADO, vencedora do certame, em 24 de abril de 2012, 

cerca de 55 dias antes da abertura da licitação, com o nítido intuito de que fosse ela indevidamente 

favorecida e se sagrasse vencedora certame, mesmo se tratando de empresa “de pasta”, sem 

capacidade técnica, financeira e operacional. 

Conforme os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

verificou-se que não há registro de empregados na AMAZON RESTAURANTE E MINI 

MERCADO no exercício de 2012, havendo registro de empregados somente a partir de 2013. Os 

demonstrativos contábeis apresentados pela empresa, até 04 de dezembro de 2012, dão conta que ela 

possuía um pequeno faturamento de R$ 6.950,00, apurando um lucro líquido de R$ 1.684,90. Porém, 

esse resultado operacional não foi decorrente do fornecimento de alimentação para órgãos públicos. 

Os elementos colhidos indicam que a licitação foi formatada com dois 

propósitos: inibir/dificultar a participação de outros participantes e favorecer indevidamente a 

empresa AMAZON. 

Após superada a primeira fase, qual seja, a da celebração indevida do contrato 

administrativo, época em que LAURENTINO era o coordenador e ERONIDES o pregoeiro, 

passou-se à prática de atos de desvio de recursos públicos por meio do superfaturamento dos 

serviços prestados, bem como a prática de atos para a perpetuação do esquema. 

A perpetuação do esquema ocorreu por meio de várias estratégias, cabendo 

destacar: a) aditivos de prazos contratuais irregulares; b) pressões e ameaças em vários momentos 

exercida por ARILSON para que não fossem instaurados novos certames e não houvesse óbices 

para os pagamentos irregulares; e c) pressão exercida por lideranças indígenas para a permanência de 

ARILSON e de sua empresa na prestação dos serviços. 
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O superfaturamento ocorria da seguinte forma: os quantitativos pagos a empresa 

AMAZON eram significativamente superiores ao efetivamente executado no âmbito do contrato. A 

discrepância de valores é tão elevada que resultou inclusive em pagamentos de valores sem  

cobertura contratual (contrato verbal). 

Evidencia-se que o superfaturamento e a prática de contrato verbal se 

intensificaram drasticamente com a ascensão ao Cargo de Coordenador Distrital do 

DSEI/Kayapó/MT de MATUDJO METUKTIRE, a partir de março de 2016. 

Para viabilizar a prática de superfaturamento era interessante para ARILSON 

que os controles do DSEI/Kayapó/MT e das Casais (Unidades vinculadas ao DSEI/Kayapó/MT) 

fossem precários ou inexistentes. 

Para isso, ARILSON agia ativamente junto aos dirigentes e servidores dessas 

unidades para que não fossem adotados controles rígidos dos serviços prestados, se utilizando, 

segundo relatos dos próprios servidores, do uso de ameaças diretas e de cooptação de lideranças 

indígenas para que estas intercedessem pela manutenção do contrato com a AMAZON. 

Mesmo diante deste quadro, a Controladoria-Geral da União – CGU conseguiu 

reunir evidências de que os quantitativos dos serviços registrados por cozinheiros e por servidores 

das CASAIS eram posteriormente adulterados por meio da confecção de controles fictícios 

elaborados por ARILSON e assinados por servidores da Unidade, a exemplo de IVAIR ANTONIO 

PERATELLI, com superfaturamento médio de até 72,4%. 

Pontua-se que os “atestos” das despesas superfaturadas ou sem cobertura 

contratual realizados pelos servidores designados com essa responsabilidade foram ações 

indispensáveis para que o prejuízo se concretizasse. 

Nesse sentido, xxxxx foi o primeiro fiscal do contrato a atestar as despesas, 

inclusive as sem cobertura contratual, até outubro de 2016. A partir de novembro de 2016, passou a 

se recusar a atestar as despesas sem respaldo contratual (excedentes). 

Então, MATUDJO METUKTIRE, Coordenador do DSEI/Kayapó/MT, atestou 

a execução de despesas, mesmo diante da recusa do fiscal do contrato, no período de janeiro a julho 

de 2017, fato que contribuiu decisivamente para a concretização de pagamentos de valores 

superfaturados. 
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IVAIR ANTONIO PERATELLI, servidor do DSEI/Kayapó que desempenhou 

diversos cargos ao longo da vigência contratual, assinou controles de quantidades superfaturadas 

elaborados por ARILSON em diversos momentos, fato que também contribuiu para a concretização 

dos prejuízos apurados. IVAIR, inclusive, a partir de outubro de 2017, passou a ser o Coordenador 

Substituto do DSEI/Kayapó/MT. 

No final de 2018, o DSEI/Kayapó-MT se viu obrigado a realizar nova licitação 

para a contratação do fornecimento de refeições, tendo em vista que o contrato até então vigente não 

comportava novas prorrogações de prazo. 

Antes mesmo da realização dessa nova licitação, a CGU já havia alertado que o 

certame estava sendo formatado para afastar potenciais interessados e favorecer mais uma vez a 

empresa de ARILSON. 

A previsão da CGU foi confirmada e ARILSON sagrou-se novamente vencedor 

do certamente, conforme Pregão Eletrônico nº. 9/2018, de 28 de novembro de 2018, agora com a 

empresa de nome fantasia MONTE CRISTO, o qual tem por objeto a prestação de serviço de 

preparo e manipulação de refeições nas CASAI’s de Juara, Colíder e Peixoto de Azevedo. Vale notar, 

inclusive, que a empresa MONTE CRISTO tem sede no mesmo endereço da empresa AMAZON. Na 

época desse novo contrato o Coordenador do DSEI era o acusado RODRIGO MEIRA RIBEIRO e 

o pregoeiro foi novamente o acusado ERONIDES. 

Nesse contexto, RODRIGO MEIRA RIBEIRO, atual Coordenador do 

Dsei/Kayapó-MT, que possui pleno conhecimento dos problemas de execução no fornecimento de 

refeições para as Casais, continuou autorizando a realização dos pagamentos para a empresa de 

ARILSON, além de não ter adotado qualquer providência para instaurar processo para apuração de 

responsabilidades. Note, inclusive, que RODRIGO aceitou e recebeu o pagamento de propina de 

ARILSON LEANDRO, conforme exposto em tópico mais abaixo. 

Em razão disso, o Ministério Público Federal requereu várias medidas cautelares, 

que foram distribuídas sob os números 466-20.2019.4.01.3603, 467-05.2019.4.01.3603, 3802- 

66.2018.4.01.3603, 581-41.2019.4.01.3603 e 465-35.2019.4.01.3603, cujo cumprimento resultou na 

deflagração da Operação Kitsune em 5 de junho de 2019, com a consequente prisão preventiva de 

ARILSON   LEANDRO   DOS   SANTOS,  posteriormente  convertida  em  medidas  alternativas, 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 

afastamento da função pública de PUIU TXUKAHAMAE, várias buscas e apreensões no âmbito do 

DSEI Kayapó/MT e interceptação telefônica de alguns investigados. 

Com a nova coleta de informações, a CGU apresentou Relatórios de Análise de 

Materiais Apreendidos – Equipes 1, 2, 5, e 6, cujo conteúdo comprovou a continuidade delitiva dos 

denunciados, com superfaturamento na execução do contrato e pagamento de vantagens indevidas a 

funcionário público, bem como a identificação de novos investigados (CD f. 338 – do IPL 142/2018). 

 

 
 DETALHAMENTO DAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO 

LICITATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2012 

 Imprecisão do objeto licitado 
 

Após tramitar internamente em diversos setores do Dsei/Kayapó-MT e da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), durante a fase interna do procedimento licitatório, 

quando diversos documentos foram juntados ao processo e, após análise da Consultoria Jurídica da 

União no Estado de Mato Grosso (CJU-MT/CGU/AGU), constatou-se a inadequação do objeto, 

conforme trecho extraído do Parecer nº. 471/2012/CJU/MT/CGU/AGU, de 22 de agosto de 2012 

(DOC. 8). 

Imagem – Trecho do Parecer nº 471/2012/CJU/MT/CGU/AGU 

Fonte: Processo 25052.000072/2012-14, folha 171. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 

No Parecer nº. 471/2012/CJU/MT/CGU/AGU, consta que a Advogada da União 

buscou entender a intenção dos gestores, conforme transcrição abaixo: 

(...) “Em conversa telefônica realizada, nesta data, com servidor do órgão 

consulente, na qual foram repassadas todas as informações acima citadas, 

este declarou que o melhor caminho seria a contratação segundo o modelo 

já adotado por outros Dseis, qual seja, contratação de fornecimento de 

alimentação diretamente das empresas do ramo e não mais prestação de 

serviço no interior da CASAI, solicitando que o presente parecer fosse 

exarado já considerando tal mudança (...)”. 

Apesar dos alertas da Consultoria Jurídica, ainda assim, o processo foi instruído 

sem qualquer estudo que demonstrasse a vantagem para a União, mantendo-se a decisão de 

preparação de alimentos no interior das Casai. 

Ocorre que, ao optar por essa forma de contratação, o Dsei/Kayapó-MT efetuou 

contratação de mão-de-obra de cozinheiras, nos termos da então vigente Instrução Normativa nº. 2, 

de 30 de abril de 2008, editada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), de 

modo que caberia apresentar a relação da demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 

contratada. 

Mas isso não ocorreu na licitação promovida pelo Dsei/Kayapó-MT, 

prejudicando a interpretação por parte de potenciais licitantes, já que uma empresa não pode 

apresentar oferta sem uma caraterização perfeita do produto a ser entregue para a contratante. 

Conforme artigo 7º, § 2º, da Lei nº. 8.666/93, um determinado serviço somente 

poderá ser licitado quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 

para exame dos interessados em participar do processo licitatório. E o projeto básico, por sua vez, 

deve ter um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar o serviço a ser licitado (Lei nº. 8.666/1993, art. 6º, inciso IX). 

 

 
 Ausência do detalhamento do objeto a ser contratado 

 

No caso das contratações realizadas pelos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Serviços Gerais – SISG, no Poder Executivo, além das diretrizes estabelecidas na Lei 

8.666/1993 (art. 7º, § 2º, II, e art. 40, § 2º, II), os órgãos e entidades se valiam das diretrizes fixadas 
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na Instrução Normativa SLTI nº 2, de 30 de abril de 2008, vigente à época da contratação, que dispõe 

sobre as regras para a contratação de serviços, continuados ou não. 

Nela há uma exigência, indicada no art. 15, inciso IV, de que o projeto básico ou 

termo de referência contenham a descrição detalhada dos serviços a serem executados. 

Já o inciso XII, alínea “a”, do art. 15, dispõe que o custo estimado da 

contratação, o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos 

elementos que compõem o preço dos serviços, devem ser definidos “por meio do preenchimento da 

planilha de custos e formação de preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço”. 

O anexo XIII do Edital trata da planilha de custos do serviço a ser contratado. 

Ao analisar essa planilha de custos, verificou-se que não há o detalhamento do valor do serviço, bem 

como do objeto licitado, havendo somente o valor global. Toma-se como exemplo a planilha de 

custo do serviço da CASAI Colíder/MT (DOC. 9). 

Quadro 1 – orçamentos apresentados. 
 

ALIMENTAÇÃO Q. 

Dia 

Q. 

Mensal 

Q. ano Empresa 1 

SOBERANA 

Empresa 2 

TARUMÃ 

Empresa 3 

AMM 

(Amazon) 

V. 

médio 

V. Estimado ano 

Café da manha 130 3.900 46.800 1.405.168,38 1.233.701,94 1.446.769,73 29,10 1.361.880,08 

Almoço 130 3.900 46.800 

Lanche da tarde 130 3.900 46.800 

Jantar 130 3.900 46.800 

Ceia 130 3.900 46.800 

Total 650 19.500 234.000 

 
 

O orçamento prévio é de fundamental importância para assegurar que os preços 

contratados sejam compatíveis com os de mercado. Sem uma elaboração criteriosa do orçamento e 

sem a previsão de critérios de aceitabilidade dos preços unitários, quando for o caso, compromete-se 

a avaliação da compatibilidade dos preços contratados com aqueles de mercado, além de abrir-se a 

possibilidade para "jogos de planilha" na eventualidade de celebração de aditivos contratuais com 

alterações nos quantitativos a serem fornecidos (Acórdão 2.555/2009-TCU-Plenário). 
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Verifica-se, portanto, que o orçamento estimativo não foi estabelecido ao nível 

de detalhamento de quantitativos e preços unitários. Assim, não se sabe qual o valor unitário de cada 

refeição e o que seria servido em cada uma delas. 

Mesmo assim, não houve dificuldades na formulação da pesquisa de mercado 

por parte das empresas que participaram dessa pesquisa, dentre elas, a empresa AMAZON 

(vencedora da licitação). E isso gera dúvidas quanto ao preço referencial da licitação obtido, porque 

não é razoável uma empresa apresentar preço para um serviço sem qualquer tipo de detalhamento. 

Em que pese essa situação, o processo seguiu os trâmites para realização do 

certame, mesmo sem haver o detalhamento adequado dos valores unitários de cada refeição. Nesse 

sentido, o balizamento para julgamento das propostas com os preços vigentes no mercado fica 

prejudicado, tendo em vista a necessidade de se estabelecer critérios de aceitabilidade de preços 

unitário e global, com base em tal detalhamento. 

 

 

 – Presença de cláusulas restritivas no edital do Pregão Eletrônico nº 

15/2012 
 

Na análise do Edital do Pregão Eletrônico nº. 15/2012 (DOC. 10), verificou-se 

cláusulas restritivas ao caráter competitivo da licitação, incorrendo na vedação prevista no artigo 3º, 

§ 1º, inciso I, da Lei nº. 8.666/1993. 
 

A primeira cláusula restritiva era a exigência, para fins de participação no 

pregão, de realização de vistoria dos prédios das Casais (item 4.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 

15/2012). 

Essa exigência favorece as empresas situadas em Colíder/MT, local de 

realização do certame, já que impõe custos desnecessários aos licitantes de outras localidades para a 

realização de vistoria prévia no local de onde será prestado o serviço. 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem se posicionado no 

sentido de que é suficiente exigir da licitante declaração formal de pleno conhecimento das 

condições, de modo que a visita só pode ser exigida se for imprescindível para a caracterização do 

objeto, e, nesse caso, deve-se evitar reunir os licitantes em uma mesma data e horário, situação capaz 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 

de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes (Acórdãos nº. 212/2017, 

2835/2016, 2672/2016, 2126/2016, 234/2015, 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e 

727/2009, todos do Plenário). 
 

A segunda cláusula restritiva era a vedação em edital de licitação de 

participação de consórcios sem a devida motivação (item 4.12 do edital do Pregão Eletrônico nº 

15/2012). 

Em situações similares, o TCU tem orientado que, caso seja feita a opção por 

não permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de consórcios, considerando 

a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº. 8.666/1993, justifique formalmente tal escolha no 

respectivo processo administrativo da licitação (Acórdão nº. 2303/2015 – P, 2447/2014 – P, 

1179/2014 –P, 1305/2013 – P, 1.878/2005 – Plenário, 1.636/2007-Plenário, Acórdão nº 1316/2010-1ª 

Câmara, Acórdão nº 1.102/2009-1ª Câmara e Acórdão nº 3.654/2012-2ª Câmara). 

 

 
 – Favorecimento da licitação para a empresa AMAZON 

RESTAURANTE E MINI MERCADO 

Nos itens 7.20 a 7.28 do edital do Pregão Eletrônico nº. 15/2012, tem-se  

também a exigência de comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um). 

De acordo com o edital, não basta ser igual a 1 (um), o que é mais usual, tem que ser superior a 1 

(um). 

As empresas participantes deveriam comprovar também patrimônio líquido não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

Além disso, deveriam comprovar, por meio de declaração, a relação de 

compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura 

deste pregão, não era superior ao patrimônio líquido do licitante. 

Todas essas exigências favorecem, em regra, empresas recém-criadas (como 

é o caso da empresa AMAZON, que foi aberta em 24 de abril de 2012, meses antes do pregão), 
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visto que não possuem dívidas ou possuem em quantidade inferior a empresas com mais tempo 

no mercado, em regra. 

Além dessas exigências, chamou atenção a regra contida no item 7.27 do edital 

do certame, em que exige das empresas participantes da licitação, para fins de qualificação 

econômico-financeira, comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 

(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente. 

Ocorre que a exigência edilícia acima resta claramente restritiva, uma vez 

que seria necessário Capital Circulante Líquido  ou  Capital  de  Giro  no  total  mínimo  de  

R$ 406.731,87 para os três itens ou R$ 83.482,77 para o menor lote (item 2/CASAI Juara). 

E a empresa AMAZON não tinha essa qualificação, de acordo com as 

demonstrações apresentadas pela empresa. O seu CCL era de apenas R$ 21.684,90, conforme 

ilustrado a seguir, o que impedia ela de se sagrar vendedora do certame: 

 

Imagem – Demonstrativo do CCL da empresa AMAZON. 
 

Fonte: Processo 25052.000072/2012-14, folha 804. 
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Dessa forma, a empresa AMAZON foi beneficiada duplamente, tanto pela 

exclusão da maioria das licitantes da área com base na inserção de cláusulas restritivas quanto pela 

manutenção da sua habilitação, apesar de não ter comprovação do exigido pelo item 7.27 do Pregão 

Eletrônico nº. 15/2012. 

Na ata do Pregão Eletrônico nº. 15/2012, uma das empresas licitantes inclusive 

chegou a questionar o capital social da empresa AMAZON, porém o pregoeiro denunciado, 

ERONIDES, sem qualquer fundamentação, indeferiu o pedido alegando de forma simplista que 

tudo estava conforme o exigido pelo Edital. Note, portanto, que ERONIDES precisou indeferir sem 

justificativa as impugnações feitas para que o esquema tivesse seguimento e a AMAZON sagrasse 

vencedora. 

Se por um lado a Administração foi exageradamente criteriosa na qualificação 

econômico-financeira, exigindo até mesmo índices contábeis não previstos em lei, por outro lado, 

não exigiu nenhuma qualificação técnica, a despeito do que previsto no art. 30 da Lei nº 8.666/1993. 

Uma das exigências previstas no inciso II do art. 30 é a comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação. Essa comprovação deveria ser feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registradas nas entidades profissionais 

competentes, comprovando a execução de serviço de características semelhantes. 

A ausência dessa exigência prevista em lei, principalmente pelo alto valor 

previsto da contratação, novamente favorece a participação de empresas recém-criadas, visto que 

não teriam tempo hábil para terem executado contrato anteriormente no valor estimado da 

contratação, como foi o caso da empresa AMAZON, vencedora da licitação. 

 

 
2.3 – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 9/2018 

O Dsei/Kayapó-MT foi obrigado a realizar nova licitação para contratação de 

fornecimento das refeições, não sendo mais possível protelar a fase interna da licitação, aberta desde 

setembro de 2014. Isso porque o contrato anterior havia atingido 72 meses de execução, já com a 

utilização da regra de exceção para se prorrogar o contrato por mais de 60 meses. 
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A equipe da CGU teve acesso ao Processo SEI nº. 25052.000106/2014-32, 

quando o trâmite da licitação ainda se encontrava na fase interna. O Dsei/Kayapó-MT apresentou um 

orçamento anual de R$ 10.152.890,01 (DOC. 24, CD fl. 9, do IPL). Essa quantia era manifestamente 

exacerbada porque correspondia a todos os valores repassados para ARILSON no período de cinco 

anos e cinco meses. Esse orçamento, de 11 de setembro de 2017, foi assinado pelo então 

Coordenador do Dsei/Kayapó-MT, MATUDJO METUKTIRE, pelo Chefe da Divisão de Atenção à 

Saúde Indígena e denunciado, ANTÔNIO SÉRGIO IORI, e, também, pela nutricionista xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx. 

Por necessidade de ajustes orçamentários, o Dsei/Kayapó-MT apresentou um 

novo orçamento datado de 14 de março de 2018, agora no valor de R$ 3.098.710,56, assinado pelo 

Chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena (Diasi), ANTÔNIO SÉRGIO IORI, e pelo 

Coordenador do Dsei/Kayapó-MT e denunciado, RODRIGO MEIRA RIBEIRO (DOC. 25, CD fl. 

9, do IPL). 

Vale destacar aqui que no termo de referência assinado em 14 de março de 2018 

por ANTÔNIO SÉRGIO IORI constam exigências que foram consideradas restritivas ao caráter 

competitivo da licitação pela CGU, com nítida intenção de favorecer a empresa de ARILSON 

LEANDRO. 

Neste novo procedimento licitatório, também houve direcionamento para a nova 

empresa de ARILSON, MONTE CRISTO, visto que foram inseridas novas regras que não existiam 

no processo anterior. Com efeito, consta do Termo de Referência: 

 Da especificação técnica: 

Registro ou inscrição da licitante e do (s) profissional (is) técnico (s), nutricionista (s) responsável 

(is) pela execução dos serviços no Conselho Regional de Nutricionistas; 

A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, 

expedido por pessoa jurídica de direito publico ou privado que comprove aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características e quantidades, de no mínimo de 50% do 

objeto a ser licitado. 

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido pelo menos 

um ‘ ano, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

A licitante deverá ser registrada no CRN, de acordo com a Lei nº 6.583/78, art. 15,parágrafo único 

e 24; Decreto nº 84.444, de 30.1.1980, art. 
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18 e 63; Resolução CFN nº378, de 28.12.2005,art. 2º e 20 e nº230, de 

12.12.1999, art. 6º, letra “b”. 
 Da capacidade técnico-profissional: 

A licitante deverá comprovar que possui, quando da assinatura do contrato, nutricionista 

devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de preparo e fornecimento de alimentação. 

Na licitação anterior, não foi exigido qualquer atestado, quando a empresa de 

ARILSON foi criada. Agora, exige-se uma compatibilidade de, no mínimo, 50% ao objeto licitado. 

Isso, por si só, já afastaria potenciais interessadas, porque o volume de fornecimento é muito grande, 

posto que o Termo de Referência traz uma necessidade de fornecimento anual de mais de 600 mil 

refeições para as três CASAI’s, cujas estimativas foram baseadas nos quantitativos apresentados com 

superfaturamento por ARILSON. Na prática, uma empresa do ramo dificilmente atinge essa 

compatibilidade exigida pelo Dsei/Kayapó-MT. E isso é uma regra evidentemente restritiva ao 

caráter competitivo da licitação. 

Outra regra restritiva refere-se à exigência de registro da licitante no Conselho 

Regional de Nutricionistas – CRN, conforme consta no item 32.1.4 da minuta do Termo de 

Referência. O CRN não fiscaliza as atividades previstas no objeto da licitação, restringindo-se a 

fiscalizar o exercício profissional do nutricionista. 

Sobre o assunto, o TCU, no acórdão nº. 2769/2014 – Plenário, trouxe o seguinte 

entendimento, que a exigência de registro da licitante no Conselho Regional de Nutricionistas – 

CRN é uma restrição indevida à competitividade decorrente de exigências de habilitação 

impertinentes ou irrelevantes para o objeto a ser contratado, considerando que a jurisprudência do 

TCU se consolidou no sentido de que o registro ou inscrição na entidade profissional competente, 

previsto no art. 30, inciso I, da Lei nº. 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a 

atividade básica ou o serviço preponderante da licitação. 

E, assim como ocorreu na licitação anterior, para a nova licitação constou outras 

regras para afastar possíveis concorrentes, conforme minuta de edital de 7 de junho de 2017, a saber 

(DOC. 26): 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda complementar a comprovação da 

qualificação econômico-financeira por meio de: 

Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% 
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(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado 

para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e 

as demonstrações contábeis do último exercício social; 

Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por 

meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 

da apresentação da proposta. 

Essa regra também foi inserida na licitação anterior e beneficiou a empresa 

de ARILSON, AMAZON, e, nesta licitação, beneficiou a empresa MONTE CRISTO, pois uma 

licitante para participar deve ter, no mínimo, um capital de giro de R$ 516 mil. 

No item 4.3 da minuta do edital, foi mais uma vez vedada a participação de 

cooperativas. Para o TCU, essa cláusula é restritiva, uma vez que, se as cooperativas têm condições 

de apresentar todos os requisitos exigidos pela Lei nº. 8.666/1993, o impedimento de sua  

participação em procedimento licitatório é dar tratamento desigual aos participantes de uma licitação, 

com desrespeito ao Princípio da Igualdade. 

Por fim, nota-se que o Dsei/Kayapó-MT pretendeu sem motivo razoável a 

contratação de uma empresa única, conforme pode ser observado nas justificativas para divisão do 

serviço em lotes. 

Imagem – Divisão do objeto em lotes: 

 

 
 

Fonte: Processo 25052.000.106/2014-32, f. 293 
 

E isso leva à confusão em empresas interessadas, sugestionando-as a apresentar 

propostas para todos os lotes ou desistir da competição por não terem condições de atender todos os 

três municípios. 

Note que em razão de sua atuação em todo o procedimento licitatório 

fraudulento, ARILSON LEANDRO pagou indevidamente o servidor público ANTONIO SÉRGIO 
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IORI a quantia de R$ 550,00, mediante crédito em conta corrente, no dia 17/04/2017, exatamente na 

mesma data em que a empresa de ARILSON LEANDRO recebeu R$ 142.642,03 do DSEI/KAYAPÓ. 

Note que a coincidência de datas demonstra o pagamento do compromissos ajustados. 

Vale destacar que os problemas apresentado pela antiga empresa de ARILSON 

LEANDRO já eram de conhecimento geral. Assim, o servidores do DSEI Kayapó que deveriam ter 

impedido a perpetuação do esquema acabaram que concorrendo para com sua continuidade, 

permitindo que ARILSON fosse vitorioso mais uma vez nessa nova licitação, agora por meio de 

outra empresa. 

Assim, os denunciados, RODRIGO, coordenador do DSEI Kayapó após 2018, 

ERONIDES, pregoeiro oficial, e ANTONIO IORI em razão das suas funções, em conluio e 

unidade de desígnios, em conjunto com ARILSON LEANDRO, fraudaram e frustraram o caráter 

competitivo do procedimento licitatório Pregão Eletrônico n° 9/2018, cujas condutas foram 

determinantes para que a empresa MONTE CRISTO, de propriedade do denunciado ARILSON. 

 

 
 DETALHAMENTO DAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO Nº. 016/2012 CELEBRADO ENTRE DSEI/KAYAPÓ/MT  E A EMPRESA 

AMAZON 

 Celebração de sucessivas prorrogações do contrato em vez da 

abertura de um novo processo licitatório 

O DSEI Kayapó/MT, representado pelo seu chefe, o denunciado 

LAURENTINO DIAS DE MOURA, firmou o Contrato nº. 16/2012 com a empresa AMAZON 

RESTAURANTE E MINI MERCADO, no valor de R$ 1.437.500,00, vigente por doze meses, no 

dia 28 de dezembro de 2012. 

Para a continuidade do esquema, era interessante para os envolvidos que o 

contrato administrativo fosse prorrogado pelo maior prazo possível, uma vez que, assim, seria 

possível o desvio de maior quantia de recursos públicos. 

Em 2012 foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 16/2012, 

prorrogando o prazo de vigência por mais doze meses, de 28 de dezembro de 2013 a 27 de dezembro 

de 2014, com acréscimo de 25% no valor total do contrato, perfazendo o montante de 
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R$ 1.796.875,00, em 27 de dezembro de 2013, cujo documento foi assinado pelos denunciados 

LAURENTINO e ARILSON. 
 

O Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 16/2012 prorrogou a vigência por 

mais doze meses, de 28 de dezembro de 2014 a 27 de dezembro de 2015, sendo celebrado em 12 de 

dezembro de 2014, e foi assinado pelo denunciado ARILSON, e por xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx, responsável pela requisição de novo procedimento licitatório, cuja solicitação não foi 

atendida de imediato. 

O Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 16/2012 prorrogou a vigência por 

mais doze meses, de 28 de dezembro de 2015 a 27 de dezembro de 2016, sendo celebrado em 21 de 

dezembro de 2015. Época em que era coordenador do DSEI o sr. PAULO ROBERTO RODRIGUES. 

O Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 16/2012 prorrogou a vigência por mais 

doze meses, de 28 de dezembro de 2016 a 27 de dezembro de 2017, e suprimiu 25% no valor para a 

CASAI de Juara/MT, perfazendo o montante de R$ 1.711.593,75, sendo celebrado em 20 de 

dezembro de 2016. Nesse época o coordenador do DSEI era o acusado MATUDJO METUKTIRE. 

O Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 16/2012 prorrogou a vigência por mais 

doze meses, de 27 de dezembro de 2017 a 26 de dezembro de 2018, sendo celebrado em 27 de 

dezembro de 2017 (DOC. 12). Nessa época o coordenado do DSEI era o Sr. ALUISIO SOUZA 

SANTOS. 

Segue abaixo quadro detalhando os coordenadores responsáveis e seus 

respectivos períodos de atuação à frente do DSEI-Kayapó/MT, durante a execução do Contrato nº. 

16/2012: 

 

Quadro 2 – Coordenadores Distritais de Saúde Indígena do DSEI-Kayapó/MT. 

Nome CPF Período 

LAURENTINO DIAS DE MOURA 142.653.621-68 11/10/2012 a 12/03/2014 

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 729.984.742-68 29/07/2014 a 02/04/2015 

PAULO ROBERTO RODRIGUES 924.933.601-25 14/04/2015 a 15/03/2016 
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MATUDJO METUKTIRE 841.421.201-82 15/03/2016 a 20/11/2017 

ALUISIO SOUZA SANTOS 375.523.255-34 20/11/2017 a 28/02/2018 

RODRIGO MEIRA RIBEIRO 037.269.501-92 Desde 24/04/2018 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). 

 

Durante os 64 (sessenta e quatro) meses de execução do contrato (dezembro de 

2012 a maio de 2018), curiosamente não houve nenhuma repactuação e nem reajuste dos valores 

unitários das refeições fornecidas pela empresa, embora essa faculdade esteja prevista na Lei nº. 

8.666/1993 e no edital da licitação. Houve apenas aditivos das quantidades contratadas. 

Destaca-se que os valores das refeições foram estabelecidos pelo conjunto das 

refeições diárias, ou seja, as cinco refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) 

foram contratadas por R$ 19,01, R$ 20,49 e R$ 16,59 para as CASAI’s de Colíder, Juara e Peixoto 

de Azevedo, respectivamente, que correspondem ao preço médio de R$ 3,80, R$ 4,10 e 3,32, cada 

refeição das Casas de Saúde Indígenas correspondentes. 

Em setembro de 2014, a então Coordenadora do Dsei/Kayapó, xxxxxx tentou 

iniciar um novo processo licitatório para contratação de empresa fornecedora de refeições para as 

Casais, mas, isso não aconteceu até o final da sua gestão (DOC. 13). Um dos motivos que explica a 

falta de outra licitação é a pressão exercida por ARILSON e pelas lideranças indígenas, que exigem 

a permanência deste. 

 

 
 – Pagamento sem cobertura contratual 

 

Contrato verbal constitui exceção somente permitida para pequenas compras de 

pronto pagamento, cujo valor seja igual ou inferior a 5% do limite estabelecido no art. 23, inciso II, 

alínea a, da Lei nº 8.666/1993, ou seja, para compras que não ultrapassem R$ 4.000,00. 

Compras até esse valor são efetuadas geralmente pelo regime de adiantamento 

ou suprimento de fundos. Nos demais casos, é nulo e não produz efeito o contrato verbal celebrado 

pela Administração Pública. 
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Conforme dados do SIAFI, atualizados em 28 de fevereiro de 2018, o DSEI 

Kayapó/MT pagou o valor de R$ 10.025.467,55 para a empresa AMAZON RESTAURANTE E 

MINI MERCADO no período de 2013 a 2018. (DOC. 14) Verificou-se no campo observação das 

ordens bancárias em favor da empresa o pagamento de “excedentes”. Ou seja, o DSEI Kayapó/MT 

contratou uma quantidade de refeições, mas a empresa está recebendo pagamentos por uma quantia 

acima da contratada, ensejando o chamado “excedente”. 

Vale ressaltar que os pagamentos dos excedentes contratuais se deram 

aproximadamente 30 dias do início da gestão do Coordenador Distrital do DSEI-Kayapó/MT, 

MATUDJO METUKTIRE. 

Esse excedente se trata de pagamentos de valores acima do valor contratual, ou 

seja, pagamentos sem cobertura contratual ou por meio de contrato verbal. Entende-se que no curso 

normal dos trabalhos administrativos das Unidades da Administração Pública poderá, 

excepcionalmente, haver o instituto do reconhecimento de dívida em virtude da prestação de 

serviços sem cobertura contratual, mas não o pagamento rotineiro. 

Isso porque, se há prestação do serviço excedente, isso é motivo suficiente para 

que a unidade faça uma nova licitação, prevendo uma quantidade maior de serviços que a quantidade 

licitada anteriormente, consequentemente podendo obter ganhos de escala nessa nova licitação e 

mediante adequado planejamento. 

Assim, o pagamento rotineiro de quantias referentes a despesas sem amparo 

contratual gera dúvidas quanto à conduta das pessoas que atestam a prestação do serviço excedente e 

também das pessoas que autorizam os respectivos pagamentos. 

O Acórdão nº. 452/2008 – Plenário do TCU determinou à Superintendência 

Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul (SR/DPF/MS) que se abstenha de autorizar a 

execução de serviços sem cobertura contratual, em conformidade com o disposto nos artigos 60, 

parágrafo único, e 62, ambos da Lei nº. 8.666/1993. 

No caso do pagamento sem cobertura contratual, é preciso que o Gestor 

promova a responsabilidade a quem deu causa a essa ocorrência – essa ação constitui-se numa 

obrigatoriedade, e não numa faculdade. 
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Agrava a situação o fato de o gestor do DSEI Kayapó/MT ter conhecimento da 

ocorrência desses pagamentos excedentes desde 2016, mas, até o presente momento, não se verificou 

providências efetivas com vistas a evitar os reiterados pagamentos de valores sem cobertura 

contratual e também não se verificou a apuração de responsabilidade de quem deu causa. 

Quanto aos controles, o DSEI Kayapó/MT deveria expedir requisições, 

devidamente assinadas e autorizadas para que a empresa pudesse executar os serviços por meio de 

ordens de serviços, conforme modelo apresentado no Anexo XI do Edital do Pregão Eletrônico nº. 

15/2012. Porém, todos os controles existentes são da própria empresa contratada (DOC. 15), valendo 

observar que o proprietário da empresa, ARILSON, não deixava que o DSEI Kayapó/MT 

implantasse controles próprios para aferir a quantidade de refeições efetivamente servidas. 

 

 
 Adulteração em média de até 72% para mais nos controles das 

refeições servidas nas CASAI’s de Colíder/MT e Peixoto de Azevedo/MT 

Na CASAI de Colíder/MT, conseguiu-se cópia de controles diários do 

quantitativo de refeições efetivamente entregues a pacientes, acompanhantes e visitantes, 

relativamente aos meses de janeiro a junho de 2017, registrados pelas cozinheiras e que estavam de 

posse do servidor xxxxxx, ex-fiscal do contrato, assim como anotações em caderno efetuadas pela 

chefe de cozinha relativamente ao período de 7 de abril de 2018 a 13 de junho de 2018, que estava 

de posse da cozinheira chefe da CASAI de Colíder (DOC. 16). 

De início, verificou-se que as anotações fornecidas demonstram que os 

quantitativos de refeições são bem menores que os apresentados nos respectivos processos de 

pagamentos, cujos valores foram adulterados para fins de majoração dos pagamentos. Tomemos por 

exemplo o mês de janeiro de 2017, das ocorrências realizadas nos primeiros nove dias. A figura 

seguinte mostra os registros anotados pela cozinheira. 

Imagem – Quantidade de refeições servidas na Casai Colíder-MT. 
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Fonte: Registros pela Senhora Maria José Alves de Souza, ex-cozinheira. 

 

 

Porém, no controle apresentado para fins de pagamento consta majoração das 

quantidades. 
 

Imagem – Registros contidos no processo de pagamento de janeiro/2017 

 

Fonte: Processo SEI 2505.00019/2017-54, fl.52 

No período de janeiro a junho de 2017, é possível verificar um 

superfaturamento médio de 64,5%, conforme se observa no demonstrativo seguinte: 
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Tabela – Consolidação mensal das quantidades faturadas com as realizadas 
 

 

 
Mês 

Quantidade 

Faturada (A) 

Quantidade efetivamente 

executada (B) 

Diferença 

(A – B) 

Percentual da diferença em 

relação à quantidade 

executada 

Janeiro/2017 23.244 7.446 15.798 212,2% 

Fevereiro/2017 21.704 12.428 9.276 74,6% 

Março/2017 24.065 14.695 9.370 63,8% 

Abril/2017 24.376 18.404 5.972 32,4% 

Maio/2017 24.886 18.542 6.344 34,2% 

Junho/2017 23.586 14.733 8.853 60,1% 

Total 141.861 86.248 55.613 64,5% 

Fonte: Registros obtidos com o ex-fiscal do contrato e processos de pagamentos. 
 

 

Essa adulteração nas quantidades de refeições também foi observada quando se 

compara as anotações da chefe de cozinha da CASAI de Colíder, com os registros contidos nos 

processos de pagamentos. Apresentamos a seguir excertos do caderno, indicando as anotações do 

fornecimento de refeições, especificamente quanto ao almoço e jantar, quais sejam: 

 

Recortes de refeições (almoço e janta) entregues aos indígenas em 07/04/2018 

  

 
 

Fonte: Caderno da Cozinheira – Casai Colíder 

Segundo a cozinheira da CASAI de Colíder/MT, ela utiliza as anotações do 

caderno para preencher um formulário no final do mês para encaminhar à empresa. Não se teve 
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acesso aos formulários preenchidos, mas ficou evidente que, mesmo após os trabalhos de campo da 

equipe da CGU, a prática de adulteração dos quantitativos das refeições efetivamente servidas 

continuou, conforme foi verificado nos controles apresentados para pagamento do mês de junho de 

2018. Em 66 dias, no período de 7 de abril a 13 de junho de 2018, foi verificada majoração de 

12.660 nas quantidades efetivamente realizadas. 

Essa prática ilícita também vem ocorrendo no fornecimento de refeições à 

CASAI de Peixoto de Azevedo/MT, onde a equipe da CGU conseguiu cópia de controles diários do 

quantitativo de refeições entregues a pacientes e acompanhantes pelas cozinheiras, relativamente aos 

meses de janeiro a maio de 2018, que estava de posse da nutricionista xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 

xxxxx, assim como anotações em formulário relativamente ao mês de junho, que estava em 

andamento e de posse da cozinheira chefe da cozinha da CASAI de Peixoto de Azevedo (DOC. 17). 

A nutricionista informou que os originais são entregues mensalmente à empresa 

fornecedora das refeições e que ela geralmente providencia uma cópia antes de encaminhar e que 

cópias que ela tinha de meses anteriores a janeiro de 2018 foram extraviados na mudança da sede da 

Casai ocorrida recentemente. 

Segue uma ilustração de controle existente na cozinha da Casai de Peixoto de 

Azevedo. 
 

Imagem – Quantidade de refeições servidas na Casai Peixoto de Azevedo 
 

Fonte: Controle anotados pela Chefe de Cozinha. 

 

Novamente nos controles apresentados para fins de pagamento a quantidade é 

majorada. 
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Imagem – Registros contidos no processo de pagamento de junho/2018 
 

Fonte: Processo de pagamento de junho de 2018, pendente de realização. 
 

Nesse caso, houve o superfaturamento médio de 72,4%, conforme se observa no 

demonstrativo seguinte. 

Consolidação mensal das quantidades faturadas com as realizadas 
 

 

 
Mês 

Quantidade 

Faturada (A) 

Quantidade 

efetivamente 

Executada (B) 

Diferença 

(A - B) 

Percentual da diferença em 

relação à quantidade executada 

Janeiro/2018 25.181 12.203 12.978 106,4% 

Fevereiro/2018 23.611 11.292 12.319 109,1% 

Março/2018 22.734 11.294 11.440 101,3% 

Abril/2018 25.640 20.704 4.936 23,8% 

Maio/2018 28.068 18.918 9.150 48,4% 

Junho/2018 9.335 6.250 3.085 49,4% 

Total 135.169 74.411 53.908 72,4% 
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Essa situação de adulteração das quantidades chegou a ser denunciada pelo 

fiscal do contrato à Polícia Civil de Colíder/MT, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência, 

apontando que o empresário exigia, com ameaças, um superfaturamento em torno de 77,4%, 

conforme pode ser observado na imagem que se segue (DOC. 18). 

 

 
Imagem – Denúncia contra ARILSON por ameaça e superfaturamento 

Fonte: Boletim de Ocorrência. 
 

 

 Superfaturamento das quantidades de refeições servidas na CASAI de 

Colíder/MT, causando prejuízo potencial ao erário de R$ 1.528.303,00, no período de janeiro 

de 2016 a maio de 2018 

A CGU, com base no comparativo dos quantitativos necessários para atender a 

demanda de hóspedes da CASAI de Colíder com os quantitativos faturados pela empresa e pagos 

pelo DSEI Kayapó/MT, apurou um prejuízo de R$ 1.528.303,00, no período de janeiro de 2016 a 

maio de 2018, conforme demonstrativo seguinte. 

Fonte: Registros obtidos com a nutricionista e cozinheira. Processos de pagamentos. 
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Tabela – Apuração do prejuízo potencial de janeiro de 2016 a maio/2018, referente às 

refeições servidas na Casai Colíder-MT. 

Mês Qtde 

refeições 

necessárias 

para 

atender a 

demanda 

de 

hóspedes 

Qtde 

faturada 

e paga 

pelo 

DSEI 

Diferença 

de     

quantidades 

entre a 

demanda e 

o        

faturamento 

Preço 

unitário 

(R$) 

Valor das 

refeições 

para 

atender a 

demanda 

(R$) 

Valor 

Faturado 

(R$) 

Diferença 

(R$) 

jan/16 7.275 22.738 15.463 3,8 27.645,00 86.404,40 58.759,40 

fev/16 7.900 22.804 14.904 3,8 30.020,00 86.655,20 56.635,20 

mar/16 14.985 22.755 7.770 3,8 56.943,00 86.469,00 29.526,00 

abr/16 12.180 22.862 10.682 3,8 46.284,00 86.875,60 40.591,60 

mai/16 7.665 23.176 15.511 3,8 29.127,00 88.068,80 58.941,80 

jun/16 10.800 22.104 11.304 3,8 41.040,00 83.995,20 42.955,20 

jul/16 9.570 23.933 14.363 3,8 36.366,00 90.945,40 54.579,40 

ago/16 8.535 24.308 15.773 3,8 32.433,00 92.370,40 59.937,40 

set/16 10.705 24.001 13.296 3,8 40.679,00 91.203,80 50.524,80 

out/16 8.705 24.089 15.384 3,8 33.079,00 91.538,20 58.459,20 

nov/16 7.745 24.910 17.165 3,8 29.431,00 94.658,00 65.227,00 

dez/16 7.390 23.324 15.934 3,8 28.082,00 88.631,20 60.549,20 

jan/17 7.720 23.244 15.524 3,8 29.336,00 88.327,20 58.991,20 

fev/17 11.555 21.704 10.149 3,8 43.909,00 82.475,20 38.566,20 

mar/17 11.340 24.065 12.725 3,8 43.092,00 91.447,00 48.355,00 

abr/17 9.285 24.376 15.091 3,8 35.283,00 92.628,80 57.345,80 

mai/17 6.495 24.886 18.391 3,8 24.681,00 94.566,80 69.885,80 

jun/17 12.555 23.586 11.031 3,8 47.709,00 89.626,80 41.917,80 

jul/17 14.555 24.511 9.956 3,8 55.309,00 93.141,80 37.832,80 

ago/17 7.930 24.083 16.153 3,8 30.134,00 91.515,40 61.381,40 

set/17 6.675 24.009 17.334 3,8 25.365,00 91.234,20 65.869,20 

out/17 8.025 23.309 15.284 3,8 30.495,00 88.574,20 58.079,20 

nov/17 11.620 23.384 11.764 3,8 44.156,00 88.859,20 44.703,20 

dez/17 13.895 25.494 11.599 3,8 52.801,00 96.877,20 44.076,20 

jan/18 1.015 24.443 23.428 3,8 3.857,00 92.883,40 89.026,40 
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fev/18 9.605 22.601 12.996 3,8 36.499,00 85.883,80 49.384,80 

mar/18 9.865 25.996 16.131 3,8 37.487,00 98.784,80 61.297,80 

abr/18 13.565 24.314 10.749 3,8 51.547,00 92.393,20 40.846,20 

mai/18 11.910 18.241 6.331 3,8 45.258,00 69.315,80 24.057,80 

Total 281.065 683.250 402.185 - 1.068.047,00 2.596.350,00 1.528.303,00 

Fonte: Planilha eletrônica de consolidação das informações dos hópedes extraídas do 

Livro de Admissão, elaborada pela CGU e Processos de Pagamentos. 

 

 

 Superfaturamento das quantidades de refeições servidas na CASAI de 

Peixoto de Azevedo/MT, causando prejuízo potencial ao erário de R$ 995.065,44, no período de 

janeiro de 2016 a maio de 2018 

Foi na CASAI de Peixoto de Azevedo/MT que ocorreram os maiores registros 

de excedentes em relação à previsão inicial do contrato. Nessa unidade, foram levantados 

documentos que registram o fluxo de pacientes e acompanhantes, no entanto, informações 

importantes como as datas de saída de pacientes e acompanhantes não foram regularmente 

preenchidas no livro denominado Controle de Entradas e Saídas, o que prejudicou o levantamento de 

um histórico do quantitativo de pessoas assistidas pela CASAI por período (DOC. 21). 

Por outro lado, os controles diários que foram obtidos em campo indicam uma 

majoração de 72,4% nas quantidades das refeições servidas e considerando o mesmo modus 

operandi detectado durante os trabalhos, pode-se afirmar com razoável segurança a existência 

também de prejuízos aos cofres públicos. 

Com base nos controles de pagamentos de janeiro de 2016 a maio de 2018, 

verificou-se o registro de 688.226 refeições servidas, cujos apontamentos já se sabe que foram 

adulterados em 72,4%. Assim, o número de refeições efetivamente servidas seria em torno de 

387.602 refeições, obtido da seguinte fórmula (x + 0,724x = 668.226), onde “x” seria a variável 

refeições. Essas refeições, ao preço unitário de R$ 3,31, atingiriam o montante de R$ 1.282.962,62. 

Nesse sentido, considerando que o faturamento total foi de R$ 2.278.028,06, 

existe um prejuízo potencial de R$ 995.065,44, resultante da diferença entre o valor faturado e o que 

teria sido servido efetivamente. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 

 

 
 

2.3.6. Cardápio servido nas CASAI’s do DSEI Kayapó-MT possui custo 

questionável 
 

Durante a visita à CASAI de Peixoto de Azevedo, observou-se que das cinco 

refeições servidas, três delas são muito simples, a saber: o café, o lanche e a ceia, conforme ilustra a 

imagem seguinte. 

Imagem – Cardápio da Casai Peixoto de Azevedo. 

Fonte: Foto tirada pela CGU em 12 de junho de 2018. 
 

 

 

Destaca-se que os valores das refeições foram estabelecidos pelo conjunto das 

refeições diárias, ou seja, as cinco refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) 

foram contratadas por R$ 19,01, R$ 20,49 e R$ 16,59 para as CASAI’s de Colíder, Juara e Peixoto 

de Azevedo, respectivamente, o que corresponde ao preço médio de R$ 3,80, R$ 4,10 e 3,32 cada 

refeição das Casas de Saúde Indígenas correspondentes. 
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Independentemente da refeição servida, o custo unitário foi o mesmo. Isso 

significa dizer que, para o contrato assinado com ARILSON, uma fruta, seja uma laranja ou uma 

banana servida no lanche, teria o mesmo custo de um prato de refeição, o que é pouco provável. 

Observa-se, ainda, que o chá e as bolachas servidos na ceia não têm o mesmo 

custo de um almoço ou um jantar. Raciocínio semelhante se aplica ao café da manhã e ao lanche da 

tarde. 

Já as refeições, que praticamente se repetem com arroz, feijão e frango, também 

proporcionam ao fornecedor ganhos de escala, que não são avaliados pelo DSEI Kayapó/MT. 

Não existem históricos dos cardápios servidos e isso impede uma avaliação de 

custos, razão pela qual, no prejuízo calculado, foram considerados apenas os quantitativos de 

refeições. 

Soma-se a isso que o valor cobrado das crianças é o mesmo de um adulto, sendo 

mais uma distorção na concepção do contrato de fornecimento de refeições. 

Pelo exposto, a empresa de ARILSON, além de ganhar com o superfaturamento 

nos quantitativos de refeições, também lucrou com a preparação da comida. E, provavelmente, pela 

forma como é executado, o contrato não necessitaria de qualquer repactuação e nem reajuste dos 

valores das refeições fornecidas por sua empresa. 

 

 
 DAS VANTAGENS PAGAS INDEVIDAMENTE 

 

Com base na nota técnica nº. 2009/2018/NAE/MT/REGIONAL/MT da CGU, o 

Ministério Público Federal requereu quebra de sigilo bancário nos autos nº. 3802-66.2018.4.01.3603, 

o que foi parcialmente deferido pelo juízo para afastar o sigilo bancário de ARILSON LEANDRO 

DOS SANTOS e ARILSON LEANDRO DOS SANTOS-ME. 

 

 
 Rodrigo Meira Ribeiro e Arilson Leandro Dos Santos 

 

Após a apreensão do aparelho celular do denunciado ARILSON LEANDRO 

DOS SANTOS, foi comprovada relação com RODRIGO. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 

No diálogo abaixo, de 7 de março de 2019, o acusado RODRIGO demonstra 

conhecer as irregularidades existentes, mas mesmo assim cede ao pedido de ARILSON que oferece 

vantagem indevida. Com efeito, ARILSON diz que recebendo o pagamento do DSEI leva “os 

comprovantes” para RODRIGO, codinome utilizado pelo agente para se referir a propina. Apesar 

do desconforto, após o oferecimento da vantagem indevida, RODRIGO, na condição de 

coordenador do DSEI, efetua o pagamento para ARILSON em 22/3/19, conforme tabela mais 

abaixo. Seguem os diálogos: 

 

 
 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 
 

 
 

 

 

Já no diálogo abaixo, travado entre 10 a 16 de maio de 2019, ARILSON volta a 

cobrar os pagamentos de RODRIGO, inclusive insiste dizendo “ajuda nois”, o que demonstra mais 

uma vez que o negócio não era regular e que RODRIGO estava incomodado. Mesmo assim, 

RODRIGO efetua os pagamento em favor da empresa de ARILSON e pede propina em troca. Com 

efeito, após assinalar que faria o pagamento RODRIGO fala para ARILSON “em traz o negócio”, se 

referindo à vantagem indevida. Colacionamos abaixo os diálogos: 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 
 

 
 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ressalta-se que as datas das mensagens trocadas entre RODRIGO e ARILSON, são 

em datas próximas ou coincidem com as datas em que foram deferidos os pagamentos de valores à 

empresa de ARILSON. 
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 Puiu Txukahamãe e Arilson Leandro Dos Santos: 

 

Após a quebra de sigilo bancário, ficou comprovada a existência de pagamento 

de vantagens indevidas para agentes públicos e terceiros a eles vinculados. ARILSON LEANDRO 

DOS SANTOS, por meio de sua empresa, efetuou 16 transferências bancárias para PUIU 

TXUKAHAMAE, no valor total de R$ 20.200,00, no período de 16 de maio de 2016 a 7 de junho  

de 2018. Foram 10 transferências no valor de R$ 1.300,00 e 6 transferências no valor de R$ 1.200,00, 

o que evidência a regularidade dos valores repassados. 

E até a data da deflagração da Operação Kitsune, PUIU TXUKAHAMAE 

continuava a receber repasses de ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, isso porque na pasta B, 

no demonstrativo financeiro da empresa MONTE CRISTO, de março de 2019, foram identificados 

dois registros de valores, um de R$ 250,00 e outro de R$ 500,00, vinculando-os a PUIU 

TXUKAHAMAE, conforme pode-se observar na imagem seguinte. 
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Além da regularidade dos valores, houve também regularidade nas datas das 

transferências bancárias no período analisado, pois, em sua maioria, as transferências se davam 

mensalmente na mesma data ou em data próxima dos valores pagos pelo DSEI Kayapó/MT em favor 

da empresa de ARILSON LEANDRO DOS SANTOS. 

A primeira questão a se observar é que não há justificativa aparente para que 

PUIU TXUKAHAMAE receba recursos financeiros de empresa contratada pelo DSEI Kayapó/MT. 
 

PUIU TXUKAHAMAE é servidor público federal lotado na FUNAI, investido 

no cargo de piloto de lancha, desde 16 de maio de 1984. Desde 17 de julho de 2017, é o chefe da 

Coordenadoria Técnica Local – CTL de Peixoto de Azevedo I, subordinada à Coordenação Regional 

Norte de Mato Grosso, cargo que já havia ocupado em períodos anteriores. 

PUIU TXUKAHAMAE começou a receber transferências bancárias da 

empresa de ARILSON LEANDRO DOS SANTOS à época em que MATUDJO METUKTERE 

era o Coordenador Distrital do DSEI Kayapó/MT (15/3/2016 e 20/11/2017). 
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Tanto os valores quanto as datas das transferências bancárias durante o período 

analisado demonstram a regularidade em que os depósitos ocorreram, permitindo a conclusão de que 

possuem natureza de propina. Observou-se que, em sua maioria, as transferências se davam 

mensalmente na mesma data ou em data próxima dos valores pagos pelo DSEI Kayapó/MT em favor 

da empresa de ARILSON LEANDRO DOS SANTOS. 

Outro ponto que merece destaque é que PUIU TXUKAHAMAE, desde 17 de 

julho de 2017 é o Chefe da Coordenadoria Técnica Local – CTL de Peixoto de Azevedo I, 

subordinada a Coordenação Regional Norte de Mato Grosso, cargo que já havia ocupado em 

períodos anteriores, sendo responsável pela articulação com instituições públicas e da sociedade civil 

para a execução da política indigenista naquele local. 

Em razão disso, é notório e público que PUIU possui influência preponderante 

junto àquelas comunidades indígenas, pois, além de indígena, servidor público e exercer cargo de 

chefia dentro da FUNAI, foi presidente da Associação IPREN-RE em Defesa do Povo Mebengokre. 

Destaca-se que, durante o trabalho de campo da equipe de fiscalização da CGU, 

PUIU TXUKAHAMAE esteve no DSEI Kayapó/MT e pediu que, caso algum problema fosse 

detectado, fosse ele procurado, mesmo não sendo servidor daquela unidade. 

PUIU TXUKAHAMAE também já foi condenado pelo TCU como responsável 

solidário, em razão da sua função de presidente da Associação IPREN-RE e da não comprovação da 

boa e regular aplicação dos recursos repassados àquela associação (Convênio n° 1109/2002, SIAFI 

473794 e Convênio n° 96/02, SIAFI 450184), resultando em dano ao erário em um valor total de 

R$4.868.313,36, e, mesmo diante dessas condenações, permanece no cargo de Chefe da 

Coordenadoria Técnica Local – CLT de Peixoto de Azevedo I, o que denota que possui força política 

expressiva na região. 

Salienta-se que o depósito regular dos valores está intimamente ligado à função 

de Chefe da Coordenadoria Técnica Local – CTL de Peixoto de Azevedo I exercida por PUIU 

TXUKAHAMAE, eis que o investigado utiliza do seu cargo de chefia, da sua liderança com a 

comunidade indígena local e da sua liberdade de atuação junto ao DSEI Kayapó/MT, para defender 

os interesses de ARILSON, em contrapartida aos valores recebidos mensalmente, incorrendo, assim, 

no crime de corrupção passiva (art. 317, CP). 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

 

 

Assevera-se que o exercício da função pública de PUIU TXUKAHAMAE, 

qual seja a de servidor público federal, no âmbito da FUNAI, especialmente a de Chefe da 

Coordenadoria Técnica Local – CTL de Peixoto de Azevedo I, é o motivo preponderante para a 

continuidade do recebimento das vantagens indevidas. 

 

 
 Matudjo Metuktere e Arilson Leandro Dos Santos: 

 

Em 17 de outubro de 2016, MATUDJO METUKTIRE recebeu, para si e para 

outrem, direta e indiretamente, em razão da sua função de coordenador do DSEI Kayapó-MT, e de 

Ordenador de Despesas, vantagem indevida, consistente em uma transferência bancária no valor de 

R$ 1.000,00 realizada por ARILSON,  na  mesma  data  em  que  a  empresa  AMAZON  recebeu 

R$ 149.467,40, cujo pagamento foi autorizado por MATUDJO, conforme demonstrado no item 

II.3.2 da Nota Técnica nº. 2009/2018/NAE/MT/CGU-Regional/MT. 
 

Vale destacar que a data de recebimento da propina foi em um momento crítico 

para a empresa AMAZON do acusado ARILSON. Isso porque o fiscal do contrato apontou em 

relatório que se eximiria de qualquer responsabilidade sobre o pagamento de excedentes contratuais 

a partir de novembro de 2016, o que realmente faz, passando a deixar de atestar as notas excedentes. 

Vale ressaltar que em março de 2016 o fiscal do contrato já havia alertado 

formalmente MATUDJO, coordenador do DSEI, sobre as pressões que vinha recebendo de 

ARILSON para que não houvesse controle efetivo e adequado na execução do contrato. Contudo, 

MATUDJO mesmo conhecedor de todas a ilegalidades nada vez. Pelo contrário, MATUDJO 

começou a atestar diretamente as despesas não atestadas pelo fiscal do contrato. Foi até registrado 

pelo fiscal do contrato um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Colíder o “superfaturamento 

exigido por ARILSON, com base em ameaças”. 

Note-se, portanto, que a propina paga por ARILSON em favor de MATUDJO 

foi para impedir que este cessasse o contrato e os pagamentos indevidos em favor da empresa 

AMAZON. 

 

 
2.3.4 Antônio Sérgio Iori e Arilson Leandro Dos Santos 
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Conforme exposto acima, em razão da sua atuação em todo o procedimento 

licitatório fraudulento que resultou no pregão 9/2018, ARILSON LEANDRO pagou indevidamente 

ao servidor público ANTONIO SÉRGIO IORI a quantia de R$ 550,00, mediante crédito em conta 

corrente, no dia 17/04/2017, exatamente na mesma data em que a empresa de ARILSON LEANDRO 

recebeu R$ 142.642,03 do DSEI/KAYAPÓ. 

 

 
3. CONCLUSÃO 

 

Diante de todos esses elementos colhidos, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL denuncia: 

a) ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, como incurso no artigo 333, caput, 

do Código Penal (22 vezes), e artigos 90 da Lei 8.666/1993 (2 vezes) e 92, parágrafo único, da Lei 

n°. 8.666/1993 (2 vezes); 

b) IVAIR ANTONIO PERATELLI, como incurso no artigo 312 do Código 

Penal (1 vez); 
 

c) MATUDJO METUKTIRE, como incurso no artigo 312, caput, c.c. artigo 

327, §2, do Código Penal (7 vezes), artigo 317, caput, c.c. artigo 327, §2, do Código Penal (1 vez) e 

artigo 92 da Lei nº. 8.666/1993 (1 vez); 

d) RODRIGO MEIRA RIBEIRO, como incurso no artigo 312, caput, c.c. 

artigo 327, §2, do Código Penal (4 vezes), artigo 317, caput, c.c. artigo 327, §2, do Código Penal (2 

vezes) e artigo 90 da Lei nº. 8.666/1993 (1 vez); 

e) PUIU TXUKAHAMAE, como incurso no artigo 317, caput, c.c. artigo 327, 

§2, do Código Penal (por 18 vezes); 
 

f) LAURENTINO DIAS DE MOURA, como incurso nos artigos 90 e 92 da 

Lei nº. 8.666/1993; 
 

g) ANTÔNIO SÉRGIO IORI, como incurso no artigo 317, caput (por 1 vez) e 

no artigo 90 da Lei nº. 8.666/1993 (1 vez); e 

h) ERONIDES ALVES DA CONCEIÇÃO, como incursa no artigo 90 da Lei 

n° 8.666/1993 (2 vezes). 
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Requer que, recebida e autuada esta, instaure-se o competente processo penal, 

consoante o rito previsto no artigo 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal. 

Requer, outrossim, forte no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, que o 

juízo fixe, como valor mínimo de reparação econômica e moral, o triplo do prejuízo apontado pela 

CGU de janeiro de 2016 a maio de 2018, que corresponde ao total de R$ 4.584.909,00 (quatro 

milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e novecentos e nove reais). A multiplicação do prejuízo 

por três decorre da aplicação analógica do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92, bem como da necessidade 

de: (i) devolução do produto do crime; (ii) reparação do dano moral coletivo gerado às vítimas do 

crime; (iii) reparação do dano social difuso gerado; (iv) imposição da multa legal. Referido valor 

dever ser reajustado (recomposição inflacionária e juros de mora/meta de rentabilidade mínima) pela 

SELIC. 

Requer, por fim, como efeito da condenação, seja decretada a perda dos cargos 

ou função eventualmente ocupados pelos denunciados IVAIR ANTONIO PERATELLI, 

MATUDJO METUKTIRE, RODRIGO MEIRA RIBEIRO, PUIU TXUKAHAMAE, 

LAURENTINO DIAS DE MOURA, ERONIDES ALVES DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIO 

SÉRGIO IORI, conforme disposto no art. 92, I, do CP. 
 

Sinop/MT, data da assinatura eletrônica. 

 

 

 

LEANDRO MUSA DE ALMEIDA 
 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 
 

 

1. Xxxxx xx xxxxx xxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx; 

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; 

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; 

5. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; 

6. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx; 

7. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 
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COTA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA 
 

 

 

INQUÉRITO POLICIAL Nº. 582-26.2019.4.01.3603 (00142/2018) 

 

 

Meritíssimo Juiz Federal, 
 

1 – O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em separado em face 

de ARILSON LEANDRO DOS SANTOS, IVAIR ANTÔNIO PERATELLI, MATUDJO 

METUKTIRE, RODRIGO MEIRA RIBEIRO, PUIU TXUKAHAMAE, LAURENTINO DIAS 

DE MOURA, ANTÔNIO SÉRGIO IORI e ERONIDES ALVES DA CONCEIÇÃO. 

3 – O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promove o arquivamento do inquérito 

policial em face de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, uma 

vez que não há elementos que comprovem o dolo dos agentes, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP. 

3 – Requer-se, ainda, a juntada de folha de antecedentes e certidões criminais das 

Seções Judiciárias, Subseções Judiciárias e Comarcas relativamente ao local do crime, atual 

domicílio e local de nascimento dos denunciados. 

4 – O MPF informa que quanto aos demais fatos criminosos supostamente praticados 

e demais investigados, estes elementos de informações e outros posteriormente coletados, serão 

analisados em momento oportuno, nos autos do IPL nº. 1000458-89.2020.4.01.3603, instaurado com 

cópia integral deste procedimento, nos termos do despacho da autoridade policial de fl. 327, 

ressalvando-se posterior aditamento da denúncia e oferecimento de nova denúncia; 

5 – Requer-se, por fim, o compartilhamento da prova para utilização em ação de 

improbidade administrativa a ser ajuizada. 

Sinop/MT, data da assinatura eletrônica. 
 

LEANDRO MUSA DE ALMEIDA 
 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 


