
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA)  FEDERAL DA 1ª VARA

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP

“O  as fa l tamento  de  ruas  e  es t radas  é  um  campo
fer t i l í ss imo para  deputados  que que i ram abas tecer
o  cof re  da  campanha  com  o  d inhe i ro  de  emendas .
A  empresa  que  executa  o  serviço,  sem
exceção,  é  parce ira  do  governo  que  a
contratou.  Venceu  uma  l ic i tação  vic iada  e
fará  tudo  aqui lo  que  lhe  pedirem.  Os
detalhes  já  foram  combinados  antes  no
gabinete  do  prefe ito,  do  secretár io  de  obras
ou do  deputado.  
Es ta  empresa  detém  a  abso lu ta  con f iança  de
todos  os  envo lv idos  no  desv io.  Mu i tas  vezes  e la
su rg iu  lá  a t rás ,  en t re  os  nossos  f inanc iadores  de
campanha.  
( . . .)
A lém de  o  processo  todo  ser  conduz ido  de  modo  a
ser  per fe i tamente  lega l  –  nos  aspec tos  forma is ,
note  bem –  as  l i c i t ações  v i c iadas  se  benef i c iam da
precar iedade  dos  órgãos  dest inados  a  f i s ca l i zá -
las .  O  número  de  processos  l i c i t a tór ios  é  enorme ,
e  tudo  f i ca  a rqu ivado  nas  sedes  dos  governos .
Essa  documentação  nunca  será  ana l i sada
cr i te r iosamente .  Não  há  como.  No  máx imo,
A lguém  va i  tomar  uma  amostragem.  E  a lguém  va i
dançar,  o  que  é  mu i to  ra ro.  Va le  a  pena  corre r
esse  r i s co.  Porque  tudo  foi  fe i to  para  que
ninguém descubra nada .
A  Le i  das  L i c i t ações  até  que  é  uma  Le i  a té  boa ,
bem- intenc ionada .  O  prob lema  é  que  a  rea l idade
não  é  tão  boa  quanto  a  le i .  E  a í  para  tudo  tem  um
je i to .  Nós  sempre  encont ramos  uma  so lução.” 1

(des taque nosso)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , pelo Procurador da

República que  esta  subscreve, no exercício de suas atr ibuições

constitucionais e legais,  vem à presença de Vossa Excelência, com

fundamento nos art igos 37, § 4°, 127, caput, e 129, todos  da Constituição

Federal;  na Lei Complementar 75/93; na Lei  8.429/92; na Lei  7.347/85 e

demais disposit ivos aplicáveis à espécie,  ajuizar a presente
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1 REIS,  Marlon;  O Nobre  Deputado –  Relato  Chocante  (e  verdadeiro)  de  como nasce,
cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira; Editora Leya; 2014.
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contra:

1.  OLÍVIO  SCAMATTI,  brasi leiro,  portador  do  RG  nº

11.952.761,  inscrito  no  CPF  sob  nº  054.203.988-50,

nascido  em  17/10/1964,  f i lho  de  Geny  Thereza  Remedi

Scamatti,  residente  na  Rua  Pernambuco,  2371,  Jardim

Eldorado, na cidade de Votuporanga/SP, CEP: 15501-095;

2.  EDSON  SCAMATTI ,  brasi leiro,  portador  do  RG  nº

9329708-SSP/SP,  inscrito  no  CPF  sob  nº  040.668.138-44,

nascido em 24/05/1958, natural de Fernandópolis/SP, f i lho

de  Pedro  Scamatti  e  Geny  Thereza  Remedi  Scamatti,

residente na Rua Uruguai,  n°  4520,  Terreo,  San Remo, na

cidade de Votuporanga/SP, CEP: 15.502-095, telefone (17)

3421-3107,  ou  Rua  Bahia,  n°  1450,  Centro,  CEP:  15501-

197, também em Votuporanga/SP;

3.  PEDRO SCAMATTI  FILHO ,  brasi leiro,  portador  do  RG

nº  161007983,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  066.761.788-42,

nascido  em  26/10/1966,  f i lho  de  Geny  Thereza  Remedi

Scamatti,  residente  na  Rua  das  Bandeiras,  n°  4420,  Vi la

São  Vicente,  na  cidade  de  Votuporanga/SP,  CEP:  15.500-

117,  telefone  (17)  3421-7728,  ou  Rua  Bahia,  n°  1450,

Centro, CEP: 15501-197, também em Votuporanga/SP;

4.  MAURO  ANDRÉ  SCAMATTI ,  brasi leiro,  portador  do

RG  n°  12.145.563-4-SSP/SP,  inscrito  no  CPF  sob  nº

055.165.228-46,  nascido  em  31/05/1962,  natural  de

Fernandópolis/SP,  f i lho  de Pedro  Scamatti  e  Geny Thereza

Remedi  Scamatti,  residente  na  Rua  Bahia,  n°  4028,

Terreo,  Patr imônio  Novo,  na  cidade  de  Votuporanga/SP,

CEP:  15.505-005,  telefone  (17)  3422-6164,  ou  Rua  Bahia,

n°  1450,  Centro,  CEP:  15501-197,  também  em

Votuporanga/SP;
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5. DORIVAL REMEDI SCAMATTI,  brasi leiro, portador do

RG 876.232.4-SSP/SP,  inscrito  no  CPF nº  785.278.568-91,

nascido em 02/02/1957, natural de Fernandópolis, f i lho de

Pedro  Scamatti  e  Geny  Thereza  Remedi  Scamatti,

residente na Rua Sergipe,  3985,  Térreo,  Patr imônio  Novo,

também  em  Votuporanga/SP,  CEP  15.505-160,  fone:  (17)

3421-6416;

6.  MARIA  AUGUSTA  SELLER  SCAMATTI ,  brasi leira,

casada,  portadora  do RG nº 16.822.322-3-SSP/SP,  inscrita

no CPF sob o nº 070.676.968-60, nascida em 01/08/1964,

natural  de  Votuporanga/SP,  f i lha  de  Antonio  Sel ler  e  Nair

Isa Beneduzzi  Sel ler,  residente na Rua Pernambuco,  2371,

Jardim  Eldorado,  CEP:  15501-095  também  em

Votuporanga/SP, fone (17) 3421-6864;

7.  SCAMATTI  &  SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA .

(anteriormente denominada  SCAMVIAS – Construções e

Empreendimentos  Ltda.),  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.  05.329.125/0001-83,

com sede  na  Rua  Mato  Grosso,  nº.  3531,  Sala  71,  Bairro

Santa  El iza,  Votuporanga/SP,  CEP  15.505.185  (devendo

ser  citada na  pessoa  de  seu  administrador  Armando

Watanabe  Júnior,  com  endereço  na  Rua  Miguel

Nucci,  3816,  Jardim  Eldorado,  na  cidade  de

Votuporanga/SP, CEP 15.501-116 );

8.  DEMOP  PARTICIPAÇÕES  LTDA. ,  pessoa  jurídica  de

direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.

03.189.580/0001-03,  com  sede  na  Rua  João  Cachoeira,

571,  2º  andar,  sala  218,  Bairro  Vi la  Nova  Conceição,  São

Paulo/SP,  CEP:  04535-011  (devendo  ser  citada  na

pessoa  de  seu  administrador  Armando  Watanabe

Júnior,  com  endereço  na  Rua  Miguel  Nucci,  3816,

Jardim Eldorado,  na cidade de Votuporanga/SP, CEP
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15.501-116);

9.  CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA. ,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

05.194.160/0001-32,  estabelecida  na  Rodovia  SP-320,

s/nº,  Km  625,55,  Zona  Rural,  Município  de  Santa  Fé  do

Sul/SP, CEP: 15775-000;

10. MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA .,  (denominada

Porto  de  Areia  Noroeste  Ltda.),  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  02.894.169/0001-68,

estabelecida  na  Margem  Esquerda  do  Rio  Grande,  s/nº,

Zona Rural, Município de Mesópolis/SP, CEP: 15748-000;

11. R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

03.779.754/0001-80, com endereço na Rua Mem de Sa, nº

1050,  Bairro  Jardim  Nova  Yorque,  Araçatuba/SP,  CEP:

16018-090;

12.  ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA .,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o

nº 02.672.915/0001-79, com endereço na Rua Temistocles

B.  Cavalcanti,  nº  578,  Chácaras  Morada  dos  Nobres,  em

Araçatuba, CEP: 16.022-040;

13. JOÃO  CARLOS  ALVES  MACHADO ,  brasi leiro,

portador  do  RG  nº  87220131,  inscrito  no  CPF  sob  nº

033.275.308-58,  sócio-proprietário  da  empresa  CBR ,

residente na Rua Dez, nº 220, Centro,  na cidade de Santa

Fé do Sul/SP, CEP: 15775-000;

14.  GUEDES  MARQUES  CARDOSO ,  brasi leiro,  casado,

ex-prefeito do Município  de Pontal inda/SP,  inscrito  no CPF

sob  o  nº  018.642.048-00,  nascido  em  27/06/1960,  f i lho

de Jol inda Marques Pereira,  residente na Fazenda Pereira,

s/nº,  Rodovia  SP  463,  KM  128,  zona  rural,  Município  de
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Pontal inda/SP – CEP 15718-000, Telefone (11) 3699-1154;

15.  ELVIS  CARLOS  DE  SOUSA ,  brasi leiro,  casado,  f i lho

de  Alzira  Botaro  de  Sousa,  prefeito  do  Município  de

Pontalinda/SP ,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  064.587.988-

65,  nascido em 28/02/1962,  residente na Rua Manoel  Néo

de Carvalho, nº 1188, em Pontal inda/SP, CEP: 15718-000.

pelas razões de fato e direito a seguir  expostas.

I. DO OBJETO DA AÇÃO

1. Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  presente  ação  civi l  pública

por  ato  de  improbidade  administrativa  tem  por  f inal idade  responsabil izar  os

requeridos  por  i l ic itudes  cometidas  no  âmbito  dos  seguintes  procedimentos

l ic itatórios:  Convites  nºs  29/2006,  31/2006,  35/2006,  19/2007,

20/2008,  02/2012,  09/2012,  12/2012  e  Tomada  de  Preços  nº

01/2013 ,  todos  custeados  com  recursos  federais  repassados  ao  Município

de  Pontalinda  tanto  pelo  Ministério  do  Turismo  quanto  pelo  Ministério  das

Cidades.

II. ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES

Provas  utilizadas  para  embasar  a  presente  ação  civil  por  ato  de

improbidade administrativa.

2. A  propósito,  compete  ressaltar  que  as  fontes  de  prova  que

embasam essa demanda são oriundas:

(i)  do  PIC  nº  94.0565.0000038/2012-9  (antigo  PIC  nº

23/2008),  do  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo,  cujo

comparti lhamento de provas foi  autorizado pela  1ª Vara Criminal  da Justiça

Estadual da Comarca de Fernandópolis (DVD às fls. 153);
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(ii)  autos  do  IPL  nº  185/2012  da  DPF  Jales,  do  IC  19/2012  do

MPF Jales e Autos da Interceptação Telefônica  nº 0061529-73.2012.463.6124

(DVD às fls. 153);

(ii) elementos col igidos a part ir do pedido de busca e apreensão,

prisão  provisória  e  condução  coercit iva,  autuado  e  processado  sob  o  nº

197/2013  perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Justiça  Estadual  da  Comarca  de

Fernandópolis (DVD às fls. 154);

(iv)  documentos  col igidos  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº

1.34.030.000121/2013-93  e  seus  diversos  volumes,  que  instrui  essa

demanda  (anexo) ,  notadamente  nos  instrumentos  de  convênio  e  l ic itações

encaminhados  pelos  entes  públicos,  a  part ir  de  requisições  desta

Procuradoria da República; e 

(v)  informações  bancárias  das  pessoas  f ísicas  e  empresas

envolvidas obtidas nos autos  da quebra de sigi lo  bancário,  autuado sob o nº.

0000614-87.2013.403.6124 (DVD às fls. 155), em trâmite nesse Juízo;

III. INTRODUÇÃO À ATUAÇÃO DA CHAMADA “MÁFIA DO ASFALTO”

(i)  Breve  síntese  da  “Operação  Fratelli”:  os  primórdios  e  seus

desdobramentos

3. Em  abri l  de  2013,  por  força-tarefa  formada  entre  Ministério

Público  Federal,  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo  e  Políc ia  Federal,

foi  deflagrada  a  chamada  “Operação Fratelli”,  a  part ir  de  decisão  expedida

pela  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Fernandópolis  nos  autos  do  processo

197/2013.

4. Referida  “Operação”  consist iu  no  cumprimento  de  mandados  de

prisão  temporária,  de  busca  e  apreensão  em  diversos  endereços,  incluindo

Prefeituras,  e  na  condução  coercit iva  de  indivíduos  para  prestarem

depoimentos.  Medidas,  estas,  destinadas  a  oferecer  maiores  subsídios  às
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investigações,  que  vinham  sendo  paralelamente  conduzidas  por  estas  três

inst ituições,  sobre  possíveis  fraudes  em  l ic itações,  relacionadas  sobretudo  a

obras  de  pavimentação  e  recapeamento  asfált ico,  bem  como  construção  de

calçamentos  e  galerias  pluviais,  instauradas  por  Prefeituras  de  diversos

municípios do Estado de São Paulo.  Identif icou-se que, na maioria  das vezes,

havia  o  emprego  de  verbas  federais,  or iundas  de  emendas  parlamentares

destinadas  pelo  Ministério  do  Turismo  e  pelo  Ministério  das  Cidades  e

repassadas  aos  municípios  paulistas  para  a  real ização dessas  obras  por  meio

de convênios.

5. As  investigações  iniciaram-se  a  part ir  de  notícias-cr ime,

relatando  que  as  condutas  acima  descritas  seriam  praticadas  por  empresas,

que  ofereciam  vantagens  indevidas  a  polít icos  e  empresários,  a  f im  de  se

associarem  para  fraudar  as  l ic itações.  Veja-se  trecho  do  primeiro  desses

relatos (mídia anexa):

“Existem 3  empresas  com  nomes  diferentes  que  pertencem ao
mesmo  empreite iro  e  que  ganha  vár ias  l ic i tações  para
pavimentação  de  rodovias,  inclus ive  que  está  no  momento
fazendo  a  pavimentação  da  rodovia  Eucl ides  da  Cunha  no
trecho de Votuporanga, inclus ive com dupl icação. Está também
fazendo pavimentação em ruas de Fernandópol is ,  Votuporanga,
Potirendaba e Sebastianópol is do Sul, entre outros municípios.
No esquema que existe,  as 3 empresas são apresentadas
nas  licitações  e  colocam  um  valor  bem  baixo  para
ganhar  o  direito  a  fazer  a  obra.  Depois  a  obra  é
realizada  com  materiais  inferiores  ao  que  foi
contratado, gerando um grande lucro ao empreiteiro que
é o dono das três  empresas.  Um exemplo  é  a  dupl icação  de
Votuporanga  que  está  quase  pronta  e  em  qual idade  muito
ruim.
O  chefe  do  esquema  é  o  senhor  OLÍVIO  SCAMATI ,  que  é  o
dono  das  empresas,  entre  elas  a  DEMOP  e  a  SCAMVIAS .”
(destaques nossos)

6. Quanto  às  investigações  conduzidas  pelo  Ministério  Público

Federal,  merece  destaque  o  Inquérito  Civil  nº  1.34.030.000049/2013-

02 , o  qual  se  destinou,  num  primeiro  momento,  a  obter  os  documentos

reveladores das práticas i l íc itas no âmbito cível e administrativo. Documentos

estes  que,  posteriormente,  serviram de  base  para  a  instauração  de  diversos

inquéritos  civis  e  procedimentos  preparatórios,  inclusive  o  IC  nº

1.34.030.000121/2013-93, que instrui a presente ação.
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7. No  âmbito  da  Políc ia  Federal,  após  requis ição  deste  Órgão

Ministerial,  foi  instaurado  o  Inquérito  Pol ic ial  IPL20-0185/12  –  DPF/SP  para

apurar  possível  prática  do  cr ime  previsto  no  art igo  90  da  Lei  8.666/93,

envolvendo,  entre  outras,  as  empresas  DEMOP  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  -

CNPJ  nº  03.189.580/0001-03;  SCAMATTI  &  SELLER  INFRAESTRUTURA

LTDA. (antiga  SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA. )

-  CNPJ  nº  05.329.125/0001-83;  MIRAPAV  –  MIRASSOL  PAVIMENTAÇÃO LTDA.

-  CNPJ  nº  09.155.356/0001-79;  MULT  AMBIENTAL  CONSTRUÇÕES  LTDA.

(antiga  Mult  Ambiental  Engenharia  Ltda.)  -  CNPJ  nº  10.860.319/0001-40;

MINERAÇÃO  NOROESTE  PAULISTA  LTDA.  -  CNPJ  nº  02.847.464/0001-63;

MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.  -  CNPJ nº 02.894.169/0001-68;  G.  P.

PAVIMENTAÇÂO  LTDA. -  CNPJ  nº  10.590.133/0001-19;  NOROMIX  CONCRETO

LTDA.  -  ME  –  CNPJ  nº  10.558.895/0001-38;  METODOS  ADMINISTRAÇÃO  DE

OBRAS E  INCORPORAÇÃO LTDA.  -  CNPJ  nº  09.185.626/0001-94;  USINALTO –

USINA  DE  ASFALTO  LTDA.  -  CNPJ  nº  05.277.976/0001-20;  e  L.C.  SELLER  &

CIA LTDA. - CNPJ nº 14.084.051/0001-53.

8. Tal  Inquérito  Pol ic ial  teve  como  um  de  seus  desdobramentos  o

Processo  nº  0001529.73.2012.403.6124 ,  pelo  qual  esse  Juízo  Federal

autorizou  a  interceptação  de  dados  telefônicos  e  telemáticos  de  parte  de

alguns requeridos nesta ação.

9. Por  f im,  no âmbito  do  Ministério  Público  do  Estado de São  Paulo

destacam-se  as  investigações  conduzidas  no  bojo  do  Procedimento

Investigatório  Criminal  nº  94.0565.0000038/2012-9  (antigo  PIC  nº

23/2008),  bem  como  nos  processos  606/2008  e  292/2010 ,  que

tramitaram  perante  a  Justiça  Estadual  da  Comarca  de  Fernandópolis/SP.  Em

ambos  os  processos  também foi  autorizada  judicialmente  a  interceptação  de

comunicações telefônicas dos investigados.

10. Importante destacar que houve, tanto no âmbito Estadual quanto

no  Federal,  autorizações  judiciais  para  o  comparti lhamento  das  provas

obtidas  e  produzidas,  reforçando  o  lastro  probatório  oriundo  da  Força-Tarefa

criada.
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11. Também  merece  destaque  o  trabalho  elaborado  pela

Controladoria  Geral  da  União,  no  Relatório  de  Informação  nº.

005/2010/CGUSP/04.OUTUBRO.2012  ( fls.  33/39  do  Inquérito  Civil

anexo).

12. Embora o Relatório não traga as relações travadas entre todas as

empresas  parceiras,  reais  ou  f ict íc ias,  com  as  sociedades  empresariais  do

“Grupo Scamatti”, faz uma excelente compilação entre algumas delas.
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13. Identif icou  a  CGU  a  existência  de  um  “núcleo”,  voltado  a

partic ipar  de  l ic itações  de  maneira  no  mínimo suspeita.  Núcleo  este  formado

por  indivíduos  e  sociedades  empresariais  l igadas  a  um  mesmo  grupo

econômico,  o  qual  posteriormente  se  convencionou  chamar  de  “ Grupo

Scamatti”.  Como se verá a seguir,  a  denominação decorre do fato de que os

principais  indivíduos,  que  integram  os  quadros  das  referidas  sociedades

empresariais,  são  da  famíl ia  “Scamatti”  de  Votuporanga.  Além  destes,  o

grupo  também  era  composto  por  parentes  l igados  por  afinidade  e  por

“funcionários” de confiança dos membros da famíl ia. 

14. Circundando  esse  núcleo,  formado  pelo  “Grupo  Scamatti”,

constatou-se a  part ic ipação  de  diversas  outras  sociedades empresárias,  reais

ou  f ict íc ias,  que  davam  base  para  as  fraudes,  associando-se  àquele  para

partic iparem  nas  l ic itações,  de  forma  a  conferir  uma  falsa  aparência  de

competição.   Algumas  das  mais  ativas  sociedades  “parceiras”  foram

constituídas  apenas  de  “fachada”  por  membros  do  próprio  “ Grupo

Scamatti”, com o propósito único e exclusivo de fraudar l ic itações.

(ii) Modus operandi do “Grupo Scamatti”

15. Embora  esta  ação  de  improbidade  verse  sobre  as  l ic itações

investigadas  no  bojo  do  inquérito  civi l  acima  discr iminado,  que  instrui  essa

ação, vale a pena descrever genericamente o  modus operandi da organização

acima mencionada.

(a)  Alternância  entre  as  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  na

participação  em  licitações.  Relação  com  as  sociedades  empresárias

parceiras, reais ou fictícias.

16. No curso das investigações, constatou-se que um dos recorrentes

estratagemas empregados pelo “Grupo Scamatti” era alternar a part ic ipação

das  empresas  do  grupo  nas  l ic itações.  Tal  alternância,  além  de  diminuir
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eventuais  suspeitas  sobre  o  fato  de  uma  única  sociedade  empresária  vir  a

ganhar diversas l ic itações seguidamente, também possibi l i tava a pulverização

do dinheiro entre as empresas do grupo.

17. Verif icou-se  da  análise  das  cópias  de  diversos  procedimentos

l ic itatórios  conduzidos por  municípios  inseridos sob a  circunscrição terr itor ial

desta  Procuradoria  da  República,  que  as  sociedades  empresariais  do  “ Grupo

Scamatti”,  que  efetivamente  desempenham  atividade  econômica  raramente

partic ipam do mesmo certame l ic itatório como concorrentes.

18. Pelo  contrário,  conforme constatado pela  CGU  no relatório  acima

mencionado, as  sociedades  empresárias  DEMOP  PARTICIPAÇÕES  LTDA.

que,  desde  o  ano  de  2003,  possuía  em  seu  quadro  societário  apenas  os

irmãos EDSON SCAMATTI ,  MAURO ANDRÉ SCAMATTI ,  PEDRO SCAMATTI

FILHO  e  DORIVAL  REMEDI  SCAMATTI  (todos  irmãos  de  OLÍVIO

SCAMATTI)  -  e  a  SCAMATTI  & SELLER INFRAESTRUTURA LTDA.  (antiga

SCAMVIAS CONSTRUÇÕES E  EMPREENDIMENTOS LTDA. )  -  que,  desde  o

ano  de  2011,  t inha  como  sócios  apenas  OLÍVIO  SCAMATTI  e  sua  esposa

MARIA  AUGUSTA  SELLER  SCAMATTI  –  embora  sejam  empresas

extremamente  atuantes  em  l ic itações,  não  part ic iparam  conjuntamente  de

nenhuma das l ic itações analisadas pela CGU entre os anos de 2010 a 2012 .

19. Se  fossem  efetivamente  sociedades  empresárias  concorrentes,

como  gostariam  de  fazer  crer  os  investigados,  certamente  que,  no  grande

números  de  l ic itações  constantes  do  relatório  da  CGU,  teriam  concorrido  em

mais de uma ocasião.

20. Já  as  sociedades  parceiras  atuavam  em  licitações  em

conjunto com empresas  do “Grupo  Scamatti”,  as  quais  se  alternavam

em  cada  certame,  com  o  propósito  de  conferir  aparência  de

legalidade aos mesmos e, inclusive, garantir o número mínimo de três

participantes na modalidade Convite, a mais utilizada para as fraudes

referidas.
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21. Na  presente  ação  civi l  pública,  aparecem  como  empresas

parceiras  do  “Grupo  Scamatti”  as  seguintes:  1  –  CBR  –  CONSTRUTORA

BRASILEIRA  LTDA.,  2  –  ULTRAPAV  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES

LTDA.,  e  3  –  R.B.  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA .,  que  figuram

como rés também em outros processos relacionados à Operação Fratel l i . 

22. A  alternância  entre  as  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  também

era  conveniente  para  evitar  suspeitas  de  que  as  empresas  parceiras  e  os

agentes públicos cooptados sempre favorecessem a mesma empresa.

23. Assim,  embora  as  sociedades  pertencentes  ao  “Grupo

Scamatti”,  que  mais  recorrentemente  part ic ipavam  e  venciam  as  l ic itações,

fossem  a  DEMOP  e  a  SCAMATTI  &  SELLER  INFRAESTRUTURA ,  ao  longo

das investigações constatou-se a part ic ipação de outras empresas ostensivas,

tais  como  a  Mirapav  –  Mirassol  Pavimentação  Ltda.,  G.  P.  Pavimentação

Ltda.;  a  Mineração  Noroeste  Paulista  Ltda.;  a  MINERAÇÃO  GRANDES

LAGOS  LTDA.;  e  outras,  cujo  objeto  social  sequer  previa  a  real ização  de

obras públicas.

24. É  de  se  ressaltar  também  que,  mesmo  quando  as  empresas  do

“Grupo Scamatti”  não venciam as l ic itações,  elas acabavam participando

indiretamente  dos  negócios,  através  de  vendas  de  insumos  para  as

licitantes,  conforme  amplamente  constatado  durante  as

investigações,  e  corroborado  pela  cópia  do  Atestado  juntado  às  fls.

158,  que  evidencia  a  estável  e  permanente  parceria  comercial  entre

as empresas CBR e Mineração Grandes Lagos.

25. Documentos  digitais,  apreendidos  na  “Operação  Fratelli”  e

periciados pelo Centro de Apoio Operacional  à Execução (CAEx)  do Ministério

Público do Estado de São Paulo, comprovam as alegações acima (DVD às fls.

154). 

26. Em síntese, evidencia-se o intuito de mascarar  a competit ividade

dos certames real izados.

27. Além  disso,  conforme  demonstram  os  documentos  juntados  aos

autos,  inclusive  os  pareceres  técnicos  do  CAEx,  são  empresas  parceiras  do
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“Grupo  Scamatti”,  as  seguintes:  CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA

LTDA.;  CIRO  SPADACIO  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÃO  LTDA.;  MIOTTO  &

PIOVESAN  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA.;  TRINDADE  LOCAÇÕES  E

SERVIÇOS  LTDA.;  ULTRAPAV  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA.,

Transterra  Engenharia  e  Comércio  Ltda.,  Zancaner  Empreendimento  e

Partic ipação  Ltda.,  M.C.  Construtora  e  Topografia  Ltda .,  R.B.  ENGENHARIA

E CONSTRUÇÕES LTDA.,  Alfa  Construtora Rio Preto Ltda.,  F.C Construtora e

Incorporadora  Ltda.,  Proeng  Construção  e  Comércio  Ltda.,  LMA  Construtora

Ltda.,  J.K.  Novo  Horizonte  Empreendimentos  Imobil iár ios  Ltda.  e  A  N  Brasi l

Projetos e Consultoria Ltda. 

28. De  toda  forma,  como  visto,  a  l ivre  atuação  das  empresas  do

“Grupo  Scamatti”  somente  perdurou  por  tanto  tempo  por  contarem  com  o

apoio de sociedades empresárias parceiras.

29. Cabe  sal ientar  que,  pelo  que  se  apurou,  o  “ Grupo  Scamatti”

atuou  em  l ic itações  instauradas  em  aproximadamente  62  (sessenta  e  dois)

municípios  paul istas,  tendo-se  identif icado  mais  de  50  empresas  que

“concorreram”  com  as  sociedades  empresariais  integrantes  do  grupo  e  que

possivelmente também eram parceiras ou, mesmo, f ict íc ias.

(b) Influência para elaboração dos convênios e liberação das verbas

30. No  curso  das  investigações  verif icou-se,  também,  que  a  atuação

do  “Grupo  Scamatti” era  anterior  às  etapas  l ic itatórias  propriamente  ditas,

agindo  para  influenciar  os  agentes  públicos  encarregados  da  l iberação  das

verbas  de  convênios  a  serem  celebrados  pelos  órgãos  federais  com  as

prefeituras  municipais,  inclusive  fornecendo  os  projetos  de  convênio  para

real ização  de  obras  de  recape,  asfaltamento  e  construções  de  galerias

pluviais.

31. Apurou-se que  OLÍVIO SCAMATTI ,  a  quem se credita  a direção

do  grupo,  atuava  diretamente,  ou  por  meio  de  assessores  e  funcionários,

oferecendo aos prefeitos verbas federais  oriundas de emendas parlamentares
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sob  a  condição  de  real izarem  l ic itações  (principalmente  na  modalidade

Convite) e convidar apenas empresas indicadas pelo “Grupo Scamatti”2.

32. Após  f irmar  tal  acordo  com  representantes  do  Poder  Executivo

municipal,  OLÍVIO  colhia  os  pedidos  de  verbas  nas  Prefeituras  e  os

encaminhava  aos  parlamentares  encarregados  de  real izar  as  emendas.  As

emendas  eram feitas  já  voltadas  especif icamente  para  a  real ização  de  obras

de asfaltamento ou galerias pluviais,  área de maior  atuação das empresas do

“Grupo  Scamatti”,  de  forma  a  vincular  os  gestores  municipais  à  sua

real ização.

33. De  fora  parte  isto,  os  membros  do  “Grupo  Scamatti”  e

assessores  contratados  também  assessoravam  os  servidores  públicos

municipais  sobre  como  cadastrar  os  projetos  de  convênio  no  Portal  de

Convênios  –  SICONV,  mantido  pelo  governo  federal,  de  forma  a  assegurar  a

correta l iberação da verba.

34. Embora  os  exemplos  acima  sejam uma  ínfima  fração  da  atuação

do  “Grupo Scamatti”  são  sufic ientes  para  i lustrar  sua  atuação  voltada  para

a prática de fraudes a l ic itações.

(iii) A  complexa  engenharia  societária  do  “Grupo  Scamatti”:  mútuo

benefício  entre  os  integrantes  das  diversas  sociedades  pelas  fraudes

praticadas. Grupo econômico de fato.

35. Como  exposto  acima,  os  membros  da  famíl ia  “Scamatti”,  ora

requeridos,  e  seus  “agregados”,  formaram uma  complexa  organização  com o

fito  de  part ic iparem  de  l ic itações,  forjando  a  existência  de  uma  suposta

concorrência  entre  os  part ic ipantes,  a  f im  de  conferir  uma  aparência  de

legalidade  ao  certame  e  para  isto  contavam  com  a  colaboração  de  agentes

públicos e de empresas parceiras. 

2 Veja a notícia (em mídia anexa) do jornal Diário da Região sobre a delação premiada feita pelo ex-
prefeito  de  Urupês,  disponível  em
{http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Notícias/Politica/226559,,Exprefeito+entrega+Mafia+do
+Asfalto.aspx} acessado em 13/01/2015.
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36. No  mais  das  vezes,  como  visto,  as  empresas,  cujo  quadro

societário  t inham  por  sócios  OLÍVIO  e  sua  mulher  MARIA  AUGUSTA ,  e  as

empresas,  que  t inham  por  sócios  os  demais  irmãos  PEDRO,  MAURO,

DORIVAL  e  EDSON ,  nem  mesmo  partic ipavam  em  conjunto  dos  certames,

evitando levantar suspeitas sobre sua relação de parentesco.

37. Assim,  foi  elaborada  pelos  membros  do  “Grupo  Scamatti”  uma

complexa engenharia societária, com a divisão de empresas por indivíduos da

famíl ia “Scamatti” e de pessoas de confiança a eles l igados.

38. A  alternância  entre  as  sociedades,  além  de  servir  como  um

mecanismo  para  faci l i tar  a  perpetração  das  fraudes,  também  tinha

obviamente  o  propósito  de  permit ir  que  todos  os  membros  do  “ Grupo

Scamatti”  recebessem pelas  suas  condutas  i l íc itas.  Pulverizava-se,  assim,  o

dinheiro  recebido  pelo  grupo,  distr ibuindo-o  entre  os  integrantes

componentes das diversas empresas.

39. Conforme  se  apurou,  o  “Grupo  Scamatti”  era  composto,  ao

menos,  pelas  seguintes  sociedades  empresárias:  (i)  DEMOP

PARTICIPAÇÕES  LTDA .  (CNPJ  Nº  03.189.580/0001-03);  (ii)  SCAMATTI  &

SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA.  (antiga  SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES  E

EMPREENDIMENTOS LTDA.  -  CNPJ nº 05.329.125/0001-83);  (iii)  Mirapav –

Mirassol  Pavimentação  Ltda.  (CNPJ  nº  09.155.356/0001-79);  (iv) Gold  Union

Empreendimentos  e  Part ic ipações  S/A  (CNPJ  Nº  97.551.505/0001-86);  (v)

Empreendimentos  Imobil iár ios  Vi l la  Lobos  I  Spe  Ltda  (CNPJ  Nº

13.571.315/0001-30);  (vi)  Empreendimentos  Imobil iár ios  Vi l la  Lobos  II  SPE

Ltda.  (CNPJ  nº  15.104.461/0001-81);  (vii)  Empreendimentos  Imobil iár ios

Vil la  Lobos  IV  SPE  Ltda.  (CNPJ  nº  14.205.690/0001-20);  (viii)

Empreendimentos  Imobil iár ios  Vi l la  Lobos  V  SPE  LTDA  (CNPJ  nº

15.226.972/0001-76);  (ix)  Empreendimentos  Imobil iár ios  Vi l la  Lobos  VI  SPE

LTDA (CNPJ nº  15.581.056/0001-54);  (x)  Empreendimentos Imobil iár ios  Vi l la

Lobos  VII  SPE  LTDA  (CNPJ  nº  15.589.949/0001-46);  (xi)  Empreendimentos

Imobil iár ios  Vi l la  Lobos  VIII  Spe  Ltda.  (CNPJ  nº  não  consta);  (xii)

Empreendimentos Imobil iár ios Vi l la  Lobos Ix Spe Ltda. (CNPJ nº não consta);

(xiii)  Mult  Ambiental  Construções  Ltda.  (CNPJ  nº  10.860.319/0001-40);
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(xiv)  Mineração Noroeste Paulista Ltda.  (CNPJ nº 02.847.464/0001-63);  (xv)

MINERAÇÃO  GRANDES  LAGOS  LTDA.  (CNPJ  nº  02.894.169/0001-68);

(xvi)  Porto  De  Areia  Saara  Ltda.  (CNPJ  nº02.263.454/0001-80);  (xvii)

Mineração  Água  Vermelha  Ltda.  (CNPJ  nº  11.077.551/0001-70);  (xviii)

Mineração  Água  Amarela  Ltda.  (cnpj  nº  47.519.251/0001-40);  (xix)  G.  P.

Pavimentação  Ltda.  (CNPJ  nº  10.590.133/0001-19);  (xx)  Métodos

Administração de Obras e Incorporação Ltda. (CNPJ Nº 09.185.626/0001-94);

(xxi)  Scamatti  &  Seller  Investimentos  O2  Ltda.  (CNPJ  Nº  13.961.286/0001-

13);  (xxii)  Usinalto  –  Usina  De  Asfalto  Ltda.  (CNPJ  nº  05.277.976/0001-20);

(xxiii)  Union  Diamond  Empreendimentos  e  Part ic ipações  S/A  (CNPJ  Nº

97.551.614/0001-01);  (xxiv) L.C.  Sel ler  &  Cia  Ltda.  (CNPJ  nº

14.084.051/0001-53);  (xxv)  Mineração  Scamatti  Ltda.  (CNPJ  nº

07.871.642/0001-05);  (xxvi)  Liderpet  Industr ia  E  Comercio  De  Embalagens

Plásticas  Ltda.  (CNPJ  nº  08.608.228/0001-70);  (xxvii)  Dual  Logíst ica  E

Transportes  Ltda.(CNPJ  nº  49.961.873/0001-50);  (xxviii)  Sueli  Aparecida

Seller & Cia Ltda. (CNPJ nº 14.572.463/0001-32).

40. De  todas  essas  sociedades  empresárias,  algumas  merecem  ter

seu  quadro  societário  esmiuçado,  pois  ou  são  sociedades  “ostensivas”  do

grupo, isto é aquelas voltadas para a part ic ipação em l ic itações e construção

das  obras,  ou  servem  como  sociedades  de  apoio  do  “ Grupo  Scamatti”,

fornecedoras  de  insumos  para  as  próprias  empresas  do  grupo  e  para  as

empresas  parceiras,  ou,  ainda,  como holdings,  em  ambos  os  casos  atuando

para justif icar as transferências f inanceiras entre as sociedades empresariais.

(a) DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.

41. Constituída  em  18/05/1999,  originariamente  sob  a  denominação

“Mineração Verdes Mares”,  por  OLÍVIO SCAMATTI  e por  sua mulher  MARIA

AUGUSTA SELLER SCAMATTI .

42. Em  12/02/2003,  recebeu  a  atual  denominação,  retirando-se

MARIA  AUGUSTA  e  ingressando  EDSON  SCAMATTI  e  MAURO  ANDRE

SCAMATTI .  Em  18/02/2003,  ingressou  como  sócio  PEDRO  SCAMATTI
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FILHO .  Em 16/07/2003,  OLÍVIO  ret ira-se  da  sociedade.  Em 19/12/2011,  foi

admitido DORIVAL REMEDI SCAMATTI .

43. É  importante  ressaltar  que  a  denominação  DEMOP  advém  da

junção  entre  as  letras  que  iniciam  os  nomes  dos  irmãos  D  orival,  E  dson,

M  auro, O  l ív io e P  edro Scamatti.

44. Pesquisas  real izadas pela  ASSPA/MPF constataram que a  DEMOP

f igura/figurava  como  acionista  das  sociedades  Gold  Union  Part ic ipações  S/A

(com  76,49%)  e  da  Union  Diamond  Empreendimentos  e  Part ic ipações  S/A

(com 74,18%).

45. A  DEMOP é  uma  das  empresas  do  “Grupo  Scamatt i”  mais

atuantes  em l ic itações,  tendo concorrido  e  vencido centenas delas  desde sua

constituição.  Somente  com  relação  aos  contratos  registrados  no  SICONV,

oriundos do Ministério das Cidades e do Turismo, constatou-se que a DEMOP

sagrou-se vencedora em mais de 70 (setenta) licitações apenas entre

os anos de 2010 e 2011, em diversos municípios  .

46. Vale  sal ientar  que  das  l ic itações  analisadas  na  presente  ação

civi l  pública  por  improbidade  administrativa,  a  DEMOP  sagrou-se

vencedora  das  seguintes:  Carta  Convite  nº  35/2006  e  Tomada  de

Preços nº 001/2013      .

(b) SCAMATTI & SELLER INFRAESTRUTURA LTDA.

47. Constituída  em  03/10/2002,  sob  a  denominação  Mineração

Scamatti  Ltda.,  por  Lucineia Aparecida de Lima Scamatti  e  MARIA AUGUSTA

SELLER SCAMATTI .

48. Em  13/07/2004,  recebeu  a  denominação  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA. ,  ret irando-se  Lucineia  e

ingressando  OLÍVIO  SCAMATTI .  Em  21/12/2004,  retira-se  OLIVIO

SCAMATTI  e ingressa PEDRO SCAMATTI FILHO . Em 04/06/2009,  retira-se

MARIA AGUSTA e retorna para a sociedade OLIVIO SCAMATTI.
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49. Por  f im,  em  11/08/2011,  recebeu  a  atual  denominação,

retirando-se  PEDRO  SCAMATTI  e  retornando  MARIA  AUGUSTA .  Assim,

consolidou-se a sociedade com MARIA AUGUSTA  e OLÍVIO SCAMATTI .

50. A  SCAMATTI  & SELLER INFRAESTRUTURA LTDA.  é  outra  das

mais  atuantes  empresas  ostensivas  do  “Grupo  Scamatti”.  Somente  com

relação  aos  contratos  registrados  no  SICONV,  oriundos  do  Ministério  das

Cidades  e  do  Turismo,  constatou-se  que  a  SCAMATTI  &  SELLER  sagrou-se

vencedora  em mais  de  30  (tr inta)  l ic itações  apenas  entre  os  anos  de  2010 e

2011, em diversos municípios.

51. Cumpre  enfatizar  que  das  l ic itações  analisadas  na  presente  ação

civi l  pública  por  improbidade  administrativa,  a  antiga  SCAMVIAS

(atualmente  SCAMATTI  &  SELLER)  sagrou-se  vencedora  das

seguintes:  Cartas  Convites  nºs  29/2006,  31/2006,  19/2007       e        Carta

Convite 20/2008.

(c) MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA. 

52. Constituída  em 08/12/1998,  sob  a  denominação  Porto  de  Areia

Noroeste  Ltda.  ,  por  OLÍVIO  SCAMATTI  e  MARIA  AUGUSTA .  Em

19/04/1999,  teve  a  denominação  alterada  para  a  atual  e,  em  20/02/2002,

foram  admitidos  como  sócios  MAURO  ANDRE  SCAMATTI ,  Lucineia

Aparecida  de  Lima  Scamatti,  EDSON  SCAMATTI  e  PEDRO  SCAMATTI

FILHO .

53. Em  12/02/2003,  retiram-se  da  sociedade  MARIA  AUGUSTA  e

Lucineia  Aparecida.  Em  02/07/2003,  retira-se  da  sociedade  OLÍVIO

SCAMATTI .  Em  12/04/2004,  retira-se  PEDRO  SCAMATTI  FILHO ,

retornando  para  a  sociedade  apenas  em  28/05/2008.  Em  29/05/2009,

reingressa  Lucineia  Scamatti,  ret irando-se,  novamente,  em  26/08/2009.  Em

22/12/2011, é admitido DORIVAL REMEDI SCAMATTI .
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54. Embora seja uma das empresas do grupo prior itar iamente  focada

no  setor  de  mineração  (extração  e  britamento  de  pedras,  extração  de  areia,

cascalho,  pedregulho  e  demais  minérios  não  metál icos,  bem  como  outros

serviços  análogos),  já  part ic ipou  e  venceu  l ic itações  para  obras  de

asfaltamento e construção de galerias e calçamento. 

55. Cumpre  enfatizar  que  das  l ic itações  analisadas  na  presente  ação

civi l  pública  por  improbidade  administrativa,  a  MINERAÇÃO  GRANDES

LAGOS sagrou-se  vencedora  da  Carta  Convite  02/2012 ,  tendo,

inclusive,  part ic ipado  do  certame  em  concorrência  com  outras  empresas

parceiras do “Grupo Scamatti”, quais sejam: CBR e R.B. ENGENHARIA.

56. Além  disso,  não  obstante  sua  part ic ipação  na  modalidade  de

processo  l ic itatório  (CV  02/2012),  quando  não  se  envolvia,  agia  de  modo

indireto,  fornecendo  insumos  para  as  empresas  parceiras  do  “Grupo

Scamatti” que  part ic ipavam  do  certame,  evidenciando-se  claramente  que

não somente as empresas que diretamente part ic ipavam do certame auferiam

benefício próprio, mas também aquelas que de modo indireto, contr ibuía para

a perpetração do esquema fraudulento.

57. Aliado a  isso,  está  a  cópia  do  Atestado colacionado às  fls.

158,        demonstrando  a  estável  e  permanente  parceria  comercial  entre

a referida empresa do “Grupo” (MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA) e

a  CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA.,  empresa  parceira  do

grupo.

(d) Mirapav – Mirassol Pavimentação Ltda.  (não incluída no polo passivo 3)

58. Uma  das  mais  emblemáticas  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  na

perpetração  das  referidas  fraudes  a  l ic itações  é  a  Mirapav  –  Mirassol

Pavimentação Ltda.

3 Apesar de não incluídas algumas empresas no polo passivo desta ação em razão de não terem participado de
licitações no Município de Auriflama nesse período, incluiu-se suas descrições no texto da inicial para melhor
compreensão de toda a ilicitude praticada pela família Scamatti.
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59. Isto  porque,  segundo  se  apurou,  a  sociedade  MIRAPAV foi

constituída  com  o  único  e  exclusivo  propósito  de  fraudar  l ic itações,

part ic ipando  em  conjunto  com  as  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  para

compor  o  número  mínimo  de  l ic itantes,  sem  jamais  ter  exercido  atividade

econômica de fato.

60. Consta  das  informações  obtidas  na  JUCESP  que  a  empresa

MIRAPAV  foi  constituída  em  25/09/2007,  na  Rua  Caetano  Mortati  Fi lho,

números  25-48,  Loteamento  Residencial  Cel ina  D,  no  Município  de

Mirassol/SP,  por  Gui lherme Pansani  do  Livramento e  por  Luiz  Carlos  Sel ler.  O

capital  social  da  Mirapav,  em  sua  constituição,  era  de  apenas  R$  20.000,00

(vinte mil  reais).

61. Além dos vínculos  existentes entre os sócios da  MIRAPAV com as

empresas  ou  os  indivíduos  do  “Grupo  Scamatti”,  também  evidencia  ser  a

MIRAPAV “empresa  de  fachada”,  o  fato  de  se  ter  constatado  em  dil igência

real izada  pelo  GAECO  que  no  local  de  sua  sede  havia  apenas  um  pequeno

escritór io,  sem quaisquer outras instalações ou maquinários para desenvolver

sua atividade.

62. É  importante  ressaltar,  nesse  sentido,  que  nos  documentos

societários  e  propostas  apresentadas  pela  MIRAPAV  nos  procedimentos

anexos  ao  Inquérito  Civi l  não  consta  qualquer  número  próprio  de  telefone.

Provavelmente,  porque  não  possuía  nenhuma  l inha  telefônica  registrada  em

seu nome.

63. Também  comprovam  que  a  MIRAPAV jamais  real izou  qualquer

atividade  econômica  efetiva  os  documentos  obtidos  pela  quebra  do  sigi lo

f iscal da empresa, requerida judicialmente pelo GAECO.

64. De  acordo  com  as  informações  encaminhadas  pela  Receita

Federal  no  Ofício  DRF/SJR/SATEC/750/2009-SAZ,  em  nome  da  MIRAPAV

somente  constava  a  declaração  referente  ao  exercício  de  2008.  Verif ica-se

desta  declaração  que  a  MIRAPAV não  real izou  quaisquer  investimentos  em

ativos permanentes,  nem adquir iu estoques e tampouco distr ibuiu lucros para

seus  sócios  naquele  ano.  A  alegada  renda  bruta  da  empresa  também  não  é
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compatível  com as  atividades  de  uma  sociedade  que  part ic ipava  em diversas

l ic itações e até chegou a vencer algumas.

65. Por  f im,  sepultam  quaisquer  dúvidas,  sobre  ser  a  MIRAPAV

empresa  meramente  de  fachada,  as  informações  extraídas  dos  bancos  de

dados  da  Previdência  Social  (“CNIS”),  acerca  das  atividades  econômicas

desempenhadas  pela  empresa,  notadamente  quanto  à  existência  de  vínculos

empregatícios.

66. De  acordo  com  essas  informações,  no  período  compreendido

entre  os  anos  de  2007 a  2013,  a  MIRAPAV teve  apenas  2  (dois)  funcionários

registrados  e  somente  no  ano  de  2009.  Neste  mesmo  ano  (2009),  seus  dois

únicos  funcionários  foram  dispensados.  Um  foi  Henrique  Fel ix  Fernandes  de

Souza,  que  trabalhou  vinculado  à  MIRAPAV apenas  nos  meses  de  fevereiro  e

março  de  2009.  E  outro  a  Sra.  Jessica  Helena  Floriano,  contratada  entre

janeiro e outubro de 2009.

67. Portanto,  não  há  como  uma  construtora,  que  concorreu  em

inúmeras  l ic itações,  chegando  a  sagrar-se  vencedora  em  algumas,  exercer

atividades econômicas praticamente sem funcionários.

68. Além  disto,  conforme  se  constatou  dos  dados  do  CNIS/INSS,

Henrique  foi  empregado  da  SCAMATTI  &  SELLER  INFRAESTRUTURA

LTDA. ,  entre  10/05/2007  a  02/12/2007.  No  dia  03/12/2007  foi  “contratado”

pela  DEMOP  PARTICIPAÇÕES  LTDA. ,  onde  f icou  registrado  até

16/03/2009.  Ressalte-se  que  Henrique  foi  “contratado”  pela  MIRAPAV no

período  entre  02/02/2009  e  16/03/2009,  ou  seja,  enquanto  ainda  era

empregado da DEMOP .

69. Portanto  não  restam  quaisquer  dúvidas  sobre  a  existência

meramente f ict íc ia  da  Mirapav – Mirassol  Pavimentações Ltda.,  para servir  de

empresa “parceira” das demais sociedades ostensivas do “ Grupo Scamatti”.

(e) Mineração Noroeste Paul ista Ltda. (não incluída no polo passivo)
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70. Constituída  em  12/11/1998,  sob  a  denominação  Pedreira

Noroeste  Extração  e  Comércio  Ltda.,  por  OLÍVIO  e  MARIA  AUGUSTA

SCAMATTI .

71. Em  30/09/1999,  ingressa  na  sociedade  MAURO  ANDRÉ

SCAMATTI .  Em  05/02/2001,  recebeu  a  atual  denominação.  Em  12/02/2003,

MARIA AUGUSTA  ret ira-se  da  sociedade.  Em 03/07/2003,  OLÍVIO  ret ira-se

da  sociedade  e  ingressa  EDSON  SCAMATTI .  Em  26/04/2004,  retira-se

EDSON  e  retorna  MARIA  AUGUSTA .  Em  04/06/2009,  retira-se  MARIA

AUGUSTA  e  reingressa  OLÍVIO  SCAMATTI .  Em  23/02/2012,  retira-se

OLÍVIO SCAMATTI  e ingressa sua f i lha Gabriela Sel ler Scamatti.

72. É uma das empresas pertencentes ao grupo e focada no setor de

mineração  (extração  e  britamento  de  pedras,  extração  de  areia,  cascalho,

pedregulho  e  demais  minérios  não  metál icos,  bem  como  outros  serviços

análogos). Tal  qual  a        MINERAÇÃO  GRANDES  LAGOS      ,  também  constatou-

se  nas  investigações  que  fornecia  insumos  para  outras  empresas  do  grupo  e

para as empresas parceiras.

(f ) Mineração Água Amarela Ltda. (não incluída no polo passivo)

73. É uma das  empresas pertencentes ao grupo e focada no setor de

mineração.  Constituída  em  18/03/1976.  Em  23/08/2001,  retira-se  Antonio

Ernesto  Volpe  e  é  admitido  Luiz  Carlos  Polisel i ,  consolidando  o  quadro

societário  juntamente  com Cleide  Aparecida  Gomes  Polizel l i .  Em 06/11/2008,

Cleide  retira-se  da  sociedade,  ingressando  EDSON  SCAMATTI,  MAURO

SCAMATTI e  PEDRO SCAMATTI .  

74. Em 03/01/2012,  retiram-se da sociedade  LUIZ CARLOS ,  EDSON

SCAMATTI ,  MAURO  SCAMATTI  e  PEDRO  SCAMATTI ,  ingressando  como

sócios  Luiz  Mendonça  Amêndola  Scamatti  e  Barbara  Midorikawa Polisel i .  Luiz

Mendonça  é  f i lho  de  EDSON  SCAMATTI  e  de  Maria  Lúcia  Amêndola

Scamatti.
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(g) Mineração Água Vermelha Ltda. (não incluída no polo passivo)

75. Esta  empresa  também  pertence  ao  “Grupo  Scamatti” ,  e  é

focada  no  setor  de  mineração.  Constituída  em  22/07/2009,  por  Antônio

Ernesto Volpe,  OLIVIO SCAMATTI ,  MAURO ANDRÉ, DORIVAL SCAMATTI,

EDSON  SCAMATTI  e PEDRO  SCAMATTI .  Em  27/12/2011,  retiram-se  da

sociedade OLÍVIO SCAMATTI  e Antônio.

76. Em  09/01/2012,  retiram-se  da  sociedade  MAURO,  DORIVAL,

PEDRO  e  EDSON ,  sendo  admitidos  como  sócia  Lucineia  Aparecida  Scamatti.

Poucos meses depois,  em 10/04/2012, consta ordem de bloqueio dos bens da

sociedade pela Subseção Judiciár ia de Barretos.

77. Em 13/07/2012,  o  capital  social  é  alterado para  R$ 2.000.000,00

(dois  milhões  de  reais)  e  é  admitida  também  Marcela  Amêndola  Scamatti.

Marcela  é  f i lha  de  Ana  Maria  Mendonça  Amêndola  Scamatti  e  DORIVAL

SCAMATTI .

(h) Porto De Areia Saara Ltda. (não incluída no polo passivo)

78. Sociedade  constituída  em  14/11/1997  por  terceiros.  Em

16/06/2009,  retiram-se  todos  os  sócios  originais  e  ingressam  os  irmãos

OLÍVIO, MAURO, ANDRÉ, EDSON e  DORIVAL SCAMATTI . É  outra  das

empresas pertencentes ao grupo e focada no setor de mineração. 

( i)  Metodos Administração de Obras Ltda. (não incluída no polo passivo)

79. Constituída  em  08/11/2007,  por  OLÍVIO  e  EDSON  SCAMATTI .

Em  21/06/2001,  retira-se  EDSON  e  ingressa  na  sociedade  MARIA

AUGUSTA .  Em  31/01/2013,  retiram-se  OLÍVIO  e  MARIA  AUGUSTA  e

ingressam  na  sociedade  LUIZ  CARLOS  SELLER ,  irmão  de  MARIA

AUGUSTA ,  e  I lso  Donizete  Dominical,  contador  do  “Grupo  Scamatti”  e  um
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dos braços direitos de OLÍVIO  na organização.

80. De  acordo  com  as  informações  fornecidas  pela  JUCESP,  LUIZ

CARLOS  SELLER  ter ia  adquir ido  cotas  no  valor  de  R$  1.485.000,00  (um

milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil  reais) de OLÍVIO SCAMATTI .  Por

sua vez, I lso Donizete teria adquir ido cotas no valor de R$ 15.000,00 (quinze

mil  reais) de MARIA AUGUSTA .  Formalmente, trata-se de uma das empresas

do grupo destinadas à incorporação imobil iár ia.

( j) G. P. Pavimentação Ltda. (não incluída no polo passivo)

81. Constituída  em  05/01/2009,  por  EDSON  e  MAURO  ANDRÉ

SCAMATTI .  Em  17/11/2011,  foram  admitidos  PEDRO  e  DORIVAL

SCAMATTI ,  consolidando-se  assim  o  quadro  social.  A  G.  P.

PAVIMENTAÇÃO  é  uma  das  empresas  ostensivas  do  grupo  focada  na

execução de obras de engenharia e que também atuava em l ic itações.

( j)  Mult  Ambiental  Construções  Ltda.  -  antiga  Mult  Ambiental  Engenharia

Ltda. (não incluída no polo passivo)

82. Constituída  em 14/05/2009,  pelos  irmãos  OLÍVIO  –  detentor  da

maior  parte  do  capital  social  –  DORIVAL,  MAURO,  PEDRO  e  EDSON.  Em

20/07/2011,  retiram-se  da  sociedade  DORIVAL,  MAURO,  PEDRO  e  EDSON

e  ingressa  MARIA  AUGUSTA  SCAMATTI .  Em  30/08/2011,  o  irmão  de

MARIA  AUGUSTA ,  LUIZ  CARLOS  SELLER  é  nomeado  administrador  da

empresa.  É  uma das  empresas  ostensivas  do  grupo  que  também partic ipa  de

l ic itações, geralmente focada na coleta e tratamento de resíduos sól idos.

(l)  Scamatti & Seller Investimentos 02 Ltda. (não incluída no polo passivo)
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83. Constituída  em  13/07/2011,  por  OLÍVIO  e  MARIA  AUGUSTA

SCAMATTI ,  com capital  social  de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Seu

objeto  social  af irma-se tratar  de uma  holding  de instituições não f inanceiras.

Suspeita-se  que  OLÍVIO  SCAMATTI  e  sua  mulher  MARIA  AUGUSTA

SCAMATTI  tenham transferido todo seu patr imônio à 02 Investimentos Ltda.,

como forma de garantir uma bl indagem patr imonial.

(m) Das empresas parceiras

84. Conforme fora  detalhado no parecer  técnico 391/2013 do CAEx e

demais  documentos  da  investigação,  as  empresas  citadas  neste  tópico  são

comprovadamente parceiras do “Grupo Scamatti”.

85. A  empresa  CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA.

partic ipou  dos  seguintes  procedimentos  l ic itatórios  em  Pontalinda:  CV

09/2012 (Apenso II, Volume       I), CV 12/2012 (Apenso I, volume X), CV

20/2008 (volume I),  CV 02/2012 (Apenso I,  volume IX),  CV 29/2006

(Apenso I,  volume II)  e  TP 01/2013 (Apenso I,  volume XI),  logrando

êxito nos dois primeiros, ao passo que nos demais processos,  embora

também  tenha  concorrido,  sua  participação  destinava-se  meramente

a  dar  “cobertura”  às  empresas  do  “Grupo  Scamatti”,  perpetrando  o

esquema  fraudulento  de  revezamento  entre  as  empresas  ligadas  ao

grupo.

86. Aliado  a  isso,  está  o  fato  de  que  as  empresas,  sejam  elas  do

grupo  ou  l igadas  a  ele,  concorriam  conjuntamente  nos  mesmos  processos

l ic itatórios,  o  que,  via  de  regra,  desvirtuava  a  qualidade  de  ampla

concorrência entre as empresas l ic itantes.

87. Neste  sentido,  merece  destaque  o  processo  l ic itatório  (CV

02/2012) ,  onde  houve  a  part ic ipação  direta  entre  a  empresa  MINERAÇÃO

GRANDES  LAGOS  LTDA.  (empresa  do  “Grupo  Scamatti”),  e  a  empresa

CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA  (empresa  parceira  do  “Grupo

Scamatti”), ocasião em que a primeira logrou êxito no certame.
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88. Atrelado  a  isso,  está  o  “Atestado”  de        fl.  158        elaborado

pela  empresa CBR, onde atesta ser  a empresa MINERAÇÃO GRANDES

LAGOS,  fornecedora  de  insumos  a  ela.  Insumos  estes  que  seriam

utilizados  nas  diversas  obras  realizadas  por  esta  empresa,  tanto  no

Estado de São Paulo,  quanto nos demais (Minas Gerais e Mato Grosso

do Sul).

89. Com  isso,  mantinham  o  perfeito  funcionamento  do

esquema fraudulento, onde todas as empresas eram beneficiadas com

a  abertura  de  processo  licitatório,  seja  direta  ou  indiretamente,

favorecendo as empresas ligadas ao grupo em prejuízo de outras que

eventualmente vinham a concorrer no certame.

90. Por  sua  vez,  a  empresa  MINERAÇÃO  GRANDES  LAGOS  LTDA.

partic ipou  somente  do  seguinte  procedimento  l ic itatório:  CV  02/2012

(Apenso  I,  volume  IX),  ocasião  em  que  sagrou-se  vencedora  do

certame, conforme explanado acima  .

91. A  empresa  R.  B.  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA .

(empresa  parceira  do  “Grupo  Scamatti”),  part ic ipou  do  seguinte

procedimento l ic itatório em Pontal inda: CV 02/2012 (Apenso I, volume IX).

92. Observa-se  que,  referido  processo  l ic itatório  (CV  02/2012)  foi

alvo  de  atuação  por  parte  das  empresas  CBR,  MINERAÇÃO  GRANDES

LAGOS  e  R.B  ENGENHARIA ,  desvirtuando  a  qualidade  de  ampla

concorrência,  posto  que  as  empresas  concorrentes  eram  empresas  do  grupo

ou paceiras a ele, o que afasta a legalidade do certame real izado.

93. Por f im, a empresa ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS

LTDA.  partic ipou dos seguintes  procedimentos l ic itatórios  em Pontal inda:  CV

19/2007  (Apenso I, volume VI) e CV 29/2006  (Apenso I, volume II).

94. Desse  modo,  f ica  nít ido  que  as  empresas  tradicionalmente  t idas

como parceiras do “Grupo Scamatti”,  e que “concorreram” com as empresas

nos  certames  aqui  apurados  “concorreram  para  a  prática  i l íc ita  ora

combatida”, devendo figurar no pólo passivo da presente ação.  
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(n) Dos agentes políticos envolvidos

95. O então prefeito  GUEDES MARQUES CARDOSO4 ,  que esteve na

Chefia  do  Executivo  em  Pontal inda  no  período  de  2005  a  2012 (dois

mandatos),  e  atualmente  exerce  o  cargo  de  vice-Prefeito  daquela

municipal idade  subscreveu  os  editais,  os  termos  de  adjudicação  e

homologação  dos  procedimentos  l ic itatórios  aqui  apurados,  quais  sejam:  CV

29/2006,  CV  31/2006,  CV  35/2006,  CV  19/2007,  CV  20/2008,  CV

02/2012,  CV  09/2012,  CV  12/2012 ,  bem  como  assinou  os  respectivos

contratos com as empresas vencedoras e l iberou os respectivos pagamentos.

96. Com  relação  ao  processo  licitatório  (TP  01/2013),  o  seu

edital,  bem  como  os  termos  de  adjudicação  e  homologação  foram

subscritos  e  assinados  pelo  atual  prefeito  de  Pontalinda/SP,  ELVIS

CARLOS  DE  SOUZA      5      ,  posto  que  referido  procedimento  licitatório

ocorreu  na  vigência  de  seu  mandato  (gestão  administrativa  que  se

iniciou  em  2013,  e  teve  seu  segundo  mandato  eletivo  iniciado  em

2017).

97. Bem  assim,  assinou  também  os  respectivos  contratos  com  as

empresas vencedoras e l iberou os respectivos pagamentos.

98. Com  efeito,  tal  processo  l ic itatório  está  dentre  aqueles  t idos

como fraudulentos,  uma  vez  que  somente  venceram as  empresas  do  “Grupo

Scamatti” e  as  empresas  parceiras  do  grupo,  afastando-se  a  legalidade  do

certame real izado.

99. Em  suma,  todos  os  negócios  ilícitos  aqui  combatidos

(fraudes  em  licitações)  deram-se  exclusivamente  sob  a  gestão  dos

requeridos,  (ex-prefeito  GUEDES  MARQUES  CARDOSO  –  atualmente

4 Referido réu já responde a duas ações civis de improbidade administrativa perante o Juízo Federal
de Jales (0000251-37.403.6124 e 0000378-67.2015.403.6124), por atos praticados na gestão de
Pontalinda.

5 Referido réu já foi condenado em ação de improbidade administrativa perante o Juízo Estadual da
Comarca de Jales, confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pela prática de nepotismo.
Disponível  em:  http://atribunanaweb.com.br/noticia/tj-confirma-condenacao-de-prefeito-e-
primeiradama-de-pontalinda. Acesso em 22/06/2017.
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vice-prefeito  de  Pontalinda)  e  (ELVIS  CARLOS  DE  SOUZA  –  atual

prefeito municipal de Pontalinda).

100. Registre-se,  ainda,  que  durante  o  mandato  eletivo  do  ex-

prefeito  de  Pontalinda  (GUEDES  MARQUES  CARDOSO),  conforme  já

mencionado,  houve  o  recebimento  de  propina  (pagamento  indevido

de  R$  8.000,00  em  março  de  2011)  para  eeste  último,  a  fim  de

perpetrar  o  esquema  fraudulento  nos  processos  licitatórios,

beneficiando  as  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  e  as  empresas

parceiras do grupo.

101. Como  evidenciado,  o  ex-prefeito  (agente  polít ico)  e  o  atual

prefeito  (agente  polít ico)  estavam  atrelados  ao  cumprimento  da  lei

(princípios  constitucionais  da  legalidade  e  moral idade),  no  entanto,  dela  se

desviaram,  haja  vista  que  todos  os  procedimentos  l ic itatórios  mencionados

nesta  ação  civi l  estão  maculados  de  irregularidades  e  serviram  unicamente

aos interesses do “Grupo Scamatti”.

102. Outrossim,  as  l ic itações  ordenadas,  acompanhadas  e  f inal izadas

pelos  demandados  GUEDES  MARQUES  CARDOSO  (vice-prefeito)  e  ELVIS

CARLOS  DE  SOUZA  (prefeito)  do  Município  de  Pontal inda/SP,  são  todas

i legais,  não passando de f icção engendrada em benefício  de i l íc itos/ímprobos

interesses.  Sem a  “colaboração”  dos  agentes  polít icos  não  haveria  a  mínima

possibi l idade  de  a  organização  criminosa  atuar,  de  modo  exclusivo,  no

Município.

103. Os  direcionamentos  nos  procedimentos  l ic itatórios  referidos

anteriormente,  não  deixa  dúvidas  de  que  houve  uma  concorrência  de

aparência, um “jogo de cartas marcadas”. Os procedimentos l ic itatórios foram

feitos  com  o  objetivo  de  conferir  aparência  de  legalidade  a  uma  aquisição

fraudulenta.  Outras evidências contidas nos pareceres  do CAEx apontam para

desencadeamento  desse  esquema  criminoso  no  Município  de  Pontal inda.

Confira-se: RI0336-13-0074 ARQUIVO 0019-0000.
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104. Nota-se  da  evidência  acima,  cujos  arquivos  foram  extraídos  dos

computadores  dos  investigados,  demonstram  claramente  que  as

empresas do “Grupo Scamatti”  estavam acompanhando passo a passo

a  deflagração  dos  procedimentos  licitatórios  antes  mesmo  da

publicação  .

(o) Demais elementos de prova e conclusões

105. As  sucessivas  alterações  das  sociedades  examinadas,  com  a

saída  e  reingresso  dos  mesmos  indivíduos  nas  mesmas  sociedades,  ou  as

sucessivas  trocas  em  outras  sociedades,  demonstram  claramente  que  sua

composição  societária  é  formada  segundo  a  conveniência  do  “ Grupo

Scamatti”  para  a  real ização  de  seus  negócios  e  não,  efetivamente,  por

vínculos sociais e negociais.

106. Ou seja,  embora formalmente pertençam a dist intos  membros da

famíl ia,  o  que  se tem,  na  verdade,  são  sociedades integrantes  de  um grande

grupo econômico de fato, no qual a atuação de uma delas a todos beneficia.
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107. Não  bastassem  os  dados  acima,  a  comprovação  de  que  as

sociedades  t ituladas  pelos  requeridos  faziam  parte  de  um  grupo  econômico

de  fato,  sob  o  comando  do  requerido  OLÍVIO SCAMATTI ,  funda-se  também

nos documentos apreendidos com a deflagração da “Operação Fratelli”.

108. Plani lhas  contidas  em  computadores  apreendidos  na  Mineração

Noroeste  Paulista  Ltda.  e  analisadas  no  Parecer  Técnico:  388/13;  Evidência:

RI0336-13-00058  pelo  CAEx  demonstram que  havia  um controle  conjunto  de

caixa  da  DEMOP ,  da  SCAMVIAS  (atual  SCAMATTI  &  SELLER

INFRAESTRUTURA)  e  das  mineradoras  do  grupo.  Nesse  mesmo sentido  são

planilhas  encontradas  em  computador  da  G.  P.  PAVIMENTAÇÃO,  que

demonstra  a  existência  de  uma  contabil idade  conjunta  das  empresas  do

grupo, as  quais  foram  analisadas  no  Parecer  Técnico:  0557/13,  Evidência:

RI0336-13-00054, do CAEx.

109. Entre  documentos  apreendidos,  vale  destacar  e-mail  enviado por

Fernando  Matavel l i ,  engenheiro  da  DEMOP ,  encontrado  em  computador  da

DEMOP e  analisado  no  Parecer  Técnico:  391/13;  Evidência:  RI0336-13-

00018. 

110. Trata-se  do  e-mail  de  nº  08,  constante  do  corpo  do  parecer,  no

qual  Fernando,  em  conversa  travada  com  “Tânia”  da  Prefeitura  de

Votuporanga afirma:

“(. . .)  Para  conversar  com  o  prefeito,  já  passei  para  o
OLÍVIO,  dos  contratos  aditivos  e  acertos  com  a
Prefeitura  são  10  milhões,  sendo  4,7  mi lhões  de  recurso
próprio,  o  restante  em  convênios,  preparem-se  para  just i f icar
ao Prefeito  e Deosdete.  É  mais  do que o valor  do Pl ín io Marin.
Ah!Ah! Boa sorte. Sds. Fernando.”

111. Vale  destacar  que  referido  e-mail  foi  enviado  por  Fernando  em

03/01/2011,  porém  OLÍVIO  SCAMATTI  já  havia  se  desl igado  formalmente

dos quadros da DEMOP  desde 2003.

112. Em  suma,  pelo  exposto  não  há  dúvidas  que  as  sociedades

empresariais  acima  mencionadas  compõem  um  único  grupo  econômico,  o

“Grupo Scamatti”. De forma que a part ic ipação de uma delas em l ic itação, a

todas  as  outras  beneficia,  bem  como,  principalmente,  os  integrantes  da
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famíl ia  Scamatti,  que compõe os  quadros societários  das  diversas  sociedades

citadas.

113. Quanto  à  atuação  do  “Grupo  Scamatti”  no  Município  de

Pontalinda ,  as  provas  também são  cabais.  Ainda,  demonstra-se  claramente

que  o  ex-prefeito  do  citado  Município,  ora  requerido,  foi  cooptado  pela

atuação do grupo criminoso.

114. Saliente-se,  ainda,  que  o  requerido  (GUEDES  MARQUES

CARDOSO),  ex-prefeito  do  Município  de  Pontalinda/SP,  conforme

documento apreendido na investigação do GAECO/SJRP (PIC 23/2008

–  vol.  27,  fl.  132),  com cópia  à  fl.  159  destes  autos  principais,  teria

recebido  no  mês  de  março  de  2011, valores  a  título  de  propina,  no

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de perpetrar o esquema

fraudulento no Município de Pontalinda/SP.

115. Por  tudo  isso,  é  certo  que  os  requeridos  agentes  públicos  (ex-

Prefeito  Municipal  GUEDES  MARQUES  CARDOSO )  e  (Prefeito  Municipal

ELVIS CARLOS DE SOUZA )  agiu com consciência  e vontade dirigidas à

consecução  de  finalidade  ílicita,  praticando  os  atos  acima  narrados

com  o  propósito  de  fraudar  os  princípios  regentes  do  ordenamento

jurídico,  sobretudo os que regulam o dever  de licitar  ,  e,  assim,  causou

dano  ao  erário  e  violou  os  princípios  da  administração  pública,  recebendo

inclusive propina para cooperar com a atividade delituosa.

III. DOS FATOS

116. Embora  existam  suspeitas  de  que  o  “Grupo  Scamatti”  e  seus

“parceiros”  tenham  partic ipado  de  fraudes  em  l ic itações  em  mais  de  62

municípios paulistas, esta ação civi l  busca a condenação dos requeridos pelos

atos  de  improbidade  apurados  nos  09  (nove)  procedimentos  l ic itatórios  a

seguir mencionados  .
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117. Apurou-se  a  existência  de  fraudes  em l ic itações  (direcionamento

da  disputa  e  fracionamento  indevido  do  objeto)  referentes  a  obras  públicas

no  Município  de  Pontal inda/SP,  mais  especif icamente  nos  seguintes  certames

lic itatórios:  Convites  nºs  29/2006,  31/2006  e  35/2006;  Convite  nº

19/2007;  Convite  nº  20/2008;  Convites  nºs  02/2012,  09/2012  e

12/2012;  e  Tomada  de  Preço  nº  01/2013,  todos  custeados  com

recursos  federais  repassados  à  municipalidade  tanto  pelo  Ministério

do Turismo quanto pelo Ministério das Cidades.

As  evidentes fraudes praticadas  no Município  de Pontalinda nos anos

de 2006, 2007, 2008, 2012 e 2013.

(i) Procedimentos licitatórios em Pontalinda no ano de 2006.

(a)  Convite  nº  029/2006 – Processo licitatório nº  34/2006 (Apenso I

– Volume II)

118. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

autorização  do  Prefeito  Municipal  GUEDES  MARQUES  CARDOSO  ao  pedido

do  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito  pelo

engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da  Prefeitura

Municipal  de  Pontal inda  (f l.  02),  em  20/09/2006,  tendo  por  objeto  a

execução  de  6.414,84  m2  (seis  mil,  quatrocentos  e  quatorze  metros

quadrados  e  oitenta  e  quatro  centésimos)  de  pavimentação  asfáltica

e  1.063,60  metros  destinados  à  construção  de  guias  e  sarjetas  em

diversas vias públicas no Município de Pontalinda/SP (f ls. 29/32).

119. No  dia  30/10/2006,  o  Advogado do  Município  exarou  parecer

aprovando as minutas de edital  e as etapas anteriores (f l .  111 do apenso I  –

volume II).
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120. No dia 09/10/2006, foi  lançada a Carta Convite nº 029/2006 (f ls.

22/25),  contendo  o  objeto  acima  descrito,  subscrito  pelo  Prefeito  Municipal

GUEDES  MARQUES  CARDOSO ,  estando  concorde  o  Departamento  Jurídico

da municipal idade.

121. A  comissão  de  l ic itação  era  ocupada  pelos  servidores  indicados

na portaria nº 004, de 03/01/2006 (f l.  45).

122 Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras  constam  do  memorial  descrit ivo  de  f ls.  29/39,  onde  se  verif ica  a

indicação dos seguintes logradouros públicos:

Rua João Gonçalves Ferreira

Rua Erminio Lopes da Si lva

Rua São Paulo

Rua Mendonça

Rua Manoel Néo de Carvalho

Rua Adalberto Brandão

Rua Paraná

123. A execução da obra  foi  custeada quase na total idade com verbas

federais,  através  do  Contrato  de  Repasse  nº  0195077-25/2006  (f ls.  03/09)

firmado  com  o  Ministério  das  Cidades,  que  previu  a  transferência  de  R$

97.500,00  (noventa  e  sete  mil  e  quinhentos  reais),  com  contrapartida  pelo

Município  no  valor  de  R$  12.508,19  (doze  mil,  quinhentos  e  oito  reais  e

dezenove  centavos),  no  valor  total  de  R$  110.008,19  (cento  e  dez  mil,  oito

reais e dezenove centavos).

124. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  reunião  de  abertura  e

julgamento das propostas  as seguintes  empresas:  ULTRAPAV ENGENHARIA

DE  PAVIMENTOS  LTDA.  (empresa  parceira  do  “Grupo  Scamatti”),

SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  (empresa  do

“Grupo  Scamatti”)  e  CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA.

(empresa parceira do “Grupo Scamatti”) - f l . 80.

125. Como  já  era  certo,  venceu  o  certame  a  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  (atual  SCAMATTI  &

SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA.),  com  proposta  de  R$  96.222,60
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(noventa  e  seis  mil,  duzentos  e  vinte  e  dois  reais  e  sessenta

centavos)  ,  ante  as  propostas  de  R$  96.864,08  e  R$  99.430,02  da  CBR  –

CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA.  e  ULTRAPAV  ENGENHARIA  DE

PAVIMENTOS  LTDA .,  respectivamente.  Atual izada  monetariamente,  a

proposta  vencedora  (valor  do  contrato)  representa  a  quantia  de  R$

204.906,03  (duzentos  e  quatro  mil,  novecentos  e  seis  reais  e  três

centavos),  conforme  tabela  de  cálculo  juntada  ao  f inal  do  Apenso  I  –

Volume II.

126. Destaca-se  a  proximidade  entre  os  valores  das  propostas  e  o

l imite  orçamentário  (f l .  32),  tendo,  inclusive,  a  proposta  da        SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,        divergido  em  pouco  com

relação ao teto estabelecido na plani lha orçamentária.

127. O  objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  pelo  prefeito  municipal

GUEDES  MARQUES  CARDOSO ,  conforme  termo  de  homologação  e

adjudicação de f l. 99.

128. No  dia  30  de  outubro  de  2006,  foi  assinado  o  Contrato  nº

65/2006,  assinado  por  representante  legal  da  empresa  SCAMVIAS  e  pelo

Prefeito Municipal GUEDES MARQUES CARDOSO  (f ls. 105/109).

(b) Convite nº 31/2006 -  Processo licitatório nº 36/2006 (Apenso I –

Volume III)

129. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição  do  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito

pelo  engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da

Prefeitura Municipal  de Pontal inda (f ls.  02),  em 04/12/2006,  com autorização

do  então  Prefeito  Municipal  GUEDES  MARQUES  CARDOSO ,  em  06/12/2006

(fl.  19),  tendo  por  objeto  a  execução  de  6.927,32  m2  (seis  mil,

novecentos  e  vinte  e  sete  metros  quadrados  e  trinta  e  dois

centésimos)  de  pavimentação  asfáltica,  bem  como  a  construção  de
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guias  e  sarjetas  em  diversas  vias  públicas  no  Município  de

Pontalinda/SP  (f l .  14).

130. No  dia  28/12/2006,  o  Procurador  Jurídico  do  Município  exarou

parecer  aprovando  as  minutas  de  edital  e  as  etapas  anteriores  (f l .  101  do

apenso I – volume III).

131. No  dia  11/12/2006  foi  lançada  a  Carta  Convite  nº  31/2006  (f ls.

22/25),  contendo  o  objeto  acima descrito,  subscrito  pelo  requerido  GUEDES

MARQUES CARDOSO –  Prefeito  Municipal,  e,  em concorde,  pelo  Procurador

Jurídico do município de Pontal inda/SP.

132. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 004, de 03/01/2006 (f l.  39).

133. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras  constam  do  Edital  Carta  Convite  de  f ls.  22/25,  onde  se  verif ica  a

indicação dos seguintes logradouros públicos:

Rua Minas Gerais

Rua Tupinambás

Rua Amapá

Rua Piauí

Av. Alt ino Leão 

Rua Antonio Benedi to de Souza

134. A execução da obra  foi  custeada quase na total idade com verbas

federais,  através  do  Contrato  de  Repasse  nº  0196756-66/2006  (f ls.  04/10)

firmado  com  o  Ministério  das  Cidades,  que  previu  a  transferência  de  R$

107.250,00  (cento  e  sete  mil,  duzentos  e  cinquenta  reais),  e  contrapartida

pelo Município de R$ 3.749,94 (três mil , setecentos e quarenta e nove reais e

noventa  e  quatro  centavos),  no  valor  total  de  R$  110.999,94  (cento  e  dez

mil, noventa e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

135. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  reunião  de  abertura  e

julgamento  das  propostas  as  seguintes  empresas:  Construtora  Piovesan

LTDA.,  Teletusa  Telefonia  e  Construções  LTDA.,  e  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  (empresa  do  “Grupo
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Scamatti”) – f l . 90/91 do Anexo II.

136. Como  já  era  certo,  venceu  o  certame  a  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  (atual  SCAMATTI  &

SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA.),  com  proposta  de  R$  103.909,80

(cento e três mil, novecentos e nove reais e oitenta centavos) ,  ante as

propostas  de R$ 107.442,73 e  R$ 109.105,29 da Construtora  Piovesan LTDA.,

e  da  Teletusa  Telefonia  e  Construções  LTDA.,  respectivamente.  Atualizada

monetariamente,  a  proposta  vencedora  (valor  do  contrato)

representa  a  quantia  de  R$  219.187,33  (duzentos  e  dezenove  mil,

cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme tabela

de cálculo juntada ao final do Apenso I – Volume III.

137. Novamente,  destaca-se  a  proximidade  entre  os  valores  das

propostas  e  o  l imite  orçamentário  disponível  (f ls.  14/21) ,  tendo,  inclusive,

a proposta da SCAMVIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,

coincidido  com  o  exato  valor  do  teto  estabelecido  na  planilha

orçamentária para a obra de pavimentação asfáltica      .

138. O  objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  pelo  prefeito  municipal

GUEDES  MARQUES  CARDOSO ,  conforme  termo  de  homologação  e

adjudicação de f l. 92.

139. No  dia  28  de  dezembro  de  2006,  foi  assinado  o  Contrato  nº

67/2006,  assinado  por  representante  legal  da  empresa  SCAMVIAS  e  pelo

Prefeito Municipal GUEDES MARQUES CARDOSO  (f ls. 96/100).

(c)  Convite nº 35/2006 -  Processo licitatório nº 40/2006 (Apenso I –

Volume V)

140. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição do Departamento de Compras da prefeitura municipal  (f ls.  02),  em

04/12/2006,  tendo  por  objeto  a  execução  de  2.700,00  m2  (dois  mil  e

setecentos metros quadrados) de pavimentação asfáltica em diversas
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vias públicas no Município de Pontalinda/SP  (f l .  15).

141. No  dia  29/12/2006,  o  Advogado  do  Município  exarou  parecer

aprovando as minutas de edital  e as etapas anteriores (f l .  106 do apenso I  –

volume V).

142. No  dia  12/12/2006  foi  lançada  a  Carta  Convite  nº  35/2006  (f ls.

26/29),  contendo  o  objeto  acima descrito,  subscrito  pelo  requerido  GUEDES

MARQUES CARDOSO –  Prefeito  Municipal,  e,  em concorde,  pelo  Procurador

Jurídico do município de Pontal inda.

143. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 004, de 03/01/2006 (f l.  39).

144. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras  constam  da  plani lha  orçamentária  e  do  memorial  descrit ivo  de  f ls.

12/15, onde se verif ica a indicação dos seguintes logradouros públicos:

Rua Recife

Rua Amazonas

145. A  execução  da  obra  foi  custeada,  quase  na  total idade,  com

verbas  federais,  através  do  Contrato  de  Repasse  nº  0199204-43/2006  (f ls.

04/10)  f irmado  com  o  Ministério  das  Cidades,  que  previu  a  transferência  de

R$  39.000,00  (tr inta  e  nove  mil  reais),  e  contrapartida  pelo  Município  de  R$

1.500,00  (um  mil  e  quinhentos  reais),  no  valor  total  de  R$  40.500,00

(quarenta mil  e quinhentos reais).

146. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  reunião  de  abertura  e

julgamento  das  propostas  as  seguintes  empresas:  Jn  Terraplanagem  E

Pavimentação  Ltda.,  DEMOP PARTICIPAÇÕES  LTDA .,  e  Conpav  –  Santa  Fé

Construções e Pavimentação Ltda. – f ls. 94/95 do Apenso I – Volume V).

147. Como  já  era  certo,  venceu  o  certame  a  DEMOP

PARTICIPAÇÕES LTDA.  (empresa do “Grupo Scamatti” ),  com proposta

de  R$  40.500,00  (quarenta  mil  e  quinhentos  reais) ,  ante  as  propostas

de R$ 41.310,00 e R$ 41.850,00 da Jn Terraplanagem e Pavimentação LTDA.,

e  Conpav  –  Santa  Fé  Construções  e  Pavimentação  LTDA.,  respectivamente.
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Atualizada  monetariamente,  a  proposta  vencedora  (valor  do  contrato)

representa  a  quantia  de  R$  85.430,70  (oitenta  e  cinco  mil,

quatrocentos  e  trinta  reais  e  setenta  centavos) ,  conforme  tabela  de

cálculo juntada ao f inal do Apenso I – Volume V.

148. Novamente,  destaca-se  a  proximidade  entre  os  valores  das

propostas  e  o  l imite  orçamentário  disponível  (f ls.  15/21) ,  tendo,  inclusive,

a  proposta  da  DEMOP  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  limitado-se  ao  exato

valor  do  teto  estabelecido  na  planilha  orçamentária  para  a  obra  de

pavimentação asfáltica.

149. O  objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  DEMOP

PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  pelo  prefeito  municipal  GUEDES  MARQUES

CARDOSO ,  conforme termo de homologação e adjudicação de f l.  96.

150. No  dia  29  de  dezembro  de  2006,  foi  assinado  o  Contrato  nº

71/2006,  assinado  por  representante  legal  da  empresa  DEMOP  e  pelo

Prefeito Municipal GUEDES MARQUES CARDOSO  (f ls. 100/104).

(ii) Procedimento licitatório em Pontalinda no ano de 2007.

-  Convite  nº  19/2007  –  Processo  licitatório  nº  36/2007  (Apenso  I  –

Volume VI) 

151. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição  ao  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito

pelo  engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da

Prefeitura  Municipal  de  Pontal inda  (f ls.  02),  em  18/10/2007,  tendo  por

objeto  a  execução  de  4.636,48  m2  (quatro  mil,  seiscentos  e  trinta  e

seis  metros  quadrados  e  quarenta  e  oito  centésimos)  de

pavimentação  asfáltica  em  diversas  vias  públicas  no  Município  de

Pontalinda/SP  (f l .  15).
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152. No  dia  21/11/2007,  o  Advogado  do  Município  exarou  parecer

aprovando as minutas de edital  e as etapas anteriores (f l .  106 do apenso I  –

volume VI).

153. No  dia  29/10/2007  foi  lançada  a  Carta  Convite  nº  19/2007  (f ls.

16/19),  contendo  o  objeto  acima descrito,  subscrito  pelo  requerido  GUEDES

MARQUES CARDOSO –  Prefeito  Municipal,  e,  em concorde,  pelo  Procurador

Jurídico do município de Pontal inda.

154. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 003, de 03/01/2007 (f l . 44).

155. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras constam do memorial descrit ivo (f ls. 31/32), plani lha orçamentária (f ls.

33)  e  do  Ofício  nº  2585/2007/SR  da  Superintendência  Regional  de  São  José

do  Rio  Preto  (f ls.  03/05),  onde  se  verif ica  a  indicação  dos  seguintes

logradouros públicos:

Rua México

Rua Antônio Scarpazza

Rua Antônio José dos Santos

Rua Braz Francisco Leite

Rua José Antônio Marques

Rua Parana

Estrada Municipal  que l iga
Pontal inda à Jales

156. A execução da obra  foi  custeada quase na total idade com verbas

federais,  através  do  Contrato  de  Repasse  nº  0225870-86/2007  (f ls.  24/28)

firmado  com  o  Ministério  das  Cidades,  que  previu  a  transferência  de  R$

97.500,00  (noventa  e  sete  mil  e  quinhentos  reais),  e  contrapartida  pelo

Município  de  R$  9.432,00  (nove  mil,  quatrocentos  e  tr inta  e  dois  reais),  no

valor  total  de  R$  106.932,00  (cento  e  seis  mi l,  novecentos  e  tr inta  e  dois

reais).

157. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  sessão  de  recebimento  de

abertura  e  julgamento  das  propostas  as  seguintes  empresas:  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  (empresa  do  “Grupo
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Scamatti”),  ULTRAPAV  ENGENHARIA  DE  PAVIMENTOS  LTDA.,

(empresa parceira do “Grupo Scamatti”)  e JCA Construtora  e  Engenharia

Ltda. – f l . 78.

158. Como  já  era  certo,  venceu  o  certame  a  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  (atual  SCAMATTI  &

SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA.),  com  proposta  de  R$  74.183,68

(setenta  e  quatro  mil,  cento  e  oitenta  e  três  reais  e  sessenta  e  oito

centavos)  ,  ante  as  propostas  de  R$  78.820,16  e  75.991,91  da  ULTRAPAV

ENGENHARIA  DE  PAVIMENTOS  LTDA.,  e  JCA  Construtora  Engenharia

Ltda.,  respectivamente.  Atualizada  monetariamente,  a  proposta

vencedora (valor do contrato) representa a quantia de R$ 149.383,68

(cento  e  quarenta  e  nove  mil,  trezentos  e  oitenta  e  três  reais  e

sessenta  e  oito  centavos),  conforme  tabela  de  cálculo  juntada  ao

final do Apenso I – Volume VI  .

159. Novamente,  destaca-se  a  proximidade  entre  os  valores  das

propostas  e  o  l imite  orçamentário  disponível  (f l .  11),  tendo,  inclusive,  a

proposta  da        SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,

coincidido com o valor orçamentário disponível para a obra.

160. O  objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  pelo  prefeito  municipal

GUEDES  MARQUES  CARDOSO ,  conforme  termo  de  homologação  e

adjudicação de f l. 96.

161. No  dia  21  de  novembro  de  2007,  foi  assinado  o  Contrato  nº

56/2007,  assinado  por  PEDRO  SCAMATTI  FILHO,  representante  legal  da

empresa  SCAMVIAS,  e  pelo  Prefeito  Municipal  GUEDES  MARQUES

CARDOSO  (f ls. 101/106).  

(iii) Procedimento licitatório em Pontalinda no ano de 2008.

- Convite nº 20/2008 – Processo licitatório nº 35/2008 (Volume I)
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155. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição  ao  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito

pelo  engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da

Prefeitura  Municipal  de  Pontal inda  (f ls.  02),  em  27/05/2008,  tendo  por

objeto a execução de 2.755,00 m2 (dois mil, setecentos e cinquenta e

cinco  metros  quadrados)  de  pavimentação  asfáltica  em  diversas  vias

públicas no Município de Pontalinda/SP  (f l . 24).

156. No  dia  18/06/2008,  o  Advogado do  Município  exarou  parecer

aprovando as minutas de edital  e as etapas anteriores (f l .  109 do  volume I).

157. No  dia  29/05/2008  foi  lançada  a  Carta  Convite  nº  20/2008  (f ls.

24/27),  contendo  o  objeto  acima descrito,  subscrito  pelo  requerido  GUEDES

MARQUES  CARDOSO  –  Prefeito  Municipal,  e,  em  concorde,  pelo  Advogado

do Município de Pontal inda.

158. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 001, de 03/01/2008 (f l . 36).

159. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras constam do memorial  descrit ivo de f ls.  06/08, da plani lha orçamentária

de  f l.  121  e  do  atestado  de  conclusão  de  obras  (f l .  133),  onde  se  verif ica  a

indicação dos seguintes logradouros públicos:

Rua Maria El isa Cardoso Si lva

Estrada Municipal que l iga
Pontal inda à Jales

160. A execução da obra  foi  custeada quase na total idade com verbas

federais,  através  do  Contrato  de  Repasse  nº  0246614-14/2007  (f ls.  10/16)

firmado  com  o  Ministério  das  Cidades,  que  previu  a  transferência  de  R$

137.060,00  (cento  e  tr inta  e  sete  mil  e  sessenta  reais),  com  contrapartida

pelo  Município  de  R$  7.331,70  (sete  mil ,  trezentos  e  tr inta  e  um  reais  e

setenta  centavos),  no  valor  total  de  R$  144.391,70  (cento  e  quarenta  e

quatro mil,  trezentos e noventa e um reais e setenta centavos).
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161. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  sessão  de  recebimento  de

abertura  e  julgamento  das  propostas  as  seguintes  empresas:  Construtora

Piovesan  Ltda.,  SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA

(empresa  do  “Grupo  Scamatti”),  e  CBR  CONSTRUTORA  BRASILEIRA

(empresa parceira do “Grupo Scamatti”) –  f l .  97.

162. C      omo  já  era  certo,  novamente  venceu  o  certame  a

SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  (atual

SCAMATTI  &  SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA. ),  com  proposta  de  R$

49.590,00 (quarenta  e  nove mil,  quinhentos  e  noventa  reais),   ante  as

propostas  de  R$  51.132,80  e  R$  53.364,35  da  CBR  CONSTRUTORA

BRASILEIRA.  e  CONSTRUTORA  PIOVESAN  LTDA.,  respectivamente.

Atualizada monetariamente, a proposta vencedora (valor do contrato)

representa a quantia de R$ 96.869,11 (noventa e seis  mil,  oitocentos

e  sessenta  e  nove  reais  e  onze  centavos)  ,  conforme  tabela  de  cálculo

juntada ao f inal do Volume I.

163. Destaca-se  que  as  propostas  das  supostas  “concorrentes”

ultapassaram  o  l imite  orçamentário  disponível  (f l .  03),  tendo  a  proposta  da

SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  coincidido  com

o exato valor do l imite orçamentário indicado para a obra (f l .  19).

164. O  objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  SCAMVIAS

CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  pelo  prefeito  municipal

GUEDES  MARQUES  CARDOSO ,  conforme  termo  de  homologação  e

adjudicação de f l. 100.

165. No dia 18 de junho de 2008, foi  assinado o Contrato nº 50/2008,

assinado  por  PEDRO  SCAMATTI  FILHO ,  representante  legal  da  empresa

SCAMVIAS  e  pelo  Prefeito  Municipal  GUEDES  MARQUES  CARDOSO  (f ls.

102/105).  

(iii) Procedimentos licitatórios em Pontalinda no ano de 2012.

Rua XV, 2236, Centro, Jales/SP – CEP 15703-038
Fone (17) 3624-3111 – Fax (17) 3624-3129 – e-mail: PRSP-prm_jales@mpf.mp.br

 42 /78



(a)  Convite  nº  02/2012  –  Processo  Licitatório  nº  07/2012  (Apenso  I

– Volume IX)

166. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição  ao  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito

pelo  engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da

Prefeitura  Municipal  de  Pontal inda  (f ls.  02),  em  20/01/2012,  tendo  por

objeto a execução de 4.495,75  m2  (quatro  mil,  quatrocentos  e

noventa  e  cinco  metros  quadrados  e  setenta  e  cinco  centésimos)  de

pavimentação asfáltica, bem como sinalização viária em diversas vias

públicas no Município de Pontalinda/SP  (f l . 53).

167. No  dia  15/02/2012,  o  Advogado  do  Município  exarou  parecer

aprovando as minutas de edital  e as etapas anteriores (f l .  164 do volume IX).

168. No  dia  26/01/2012,  foi  lançada  a  Carta  Convite  nº  02/2012  (f ls.

53/57),  contendo  o  objeto  acima descrito,  subscrito  pelo  requerido  GUEDES

MARQUES  CARDOSO  –  Prefeito  Municipal,  e,  em  concorde,  com  o

Departamento Jurídico do município de Pontal inda/SP.

169. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 001, de 03/01/2012 (f l . 68).

170. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras  constam do  memorial  descrit ivo  de  f ls.  26/32,  do  Edital  Carta  Convite

de  f ls.  53/57,  e  do  parecer  jurídico  acostado  à  f l.  46,  onde  se  verif ica  a

indicação dos seguintes logradouros públicos:

Rua José Cardoso Pereira

Rua Manoel Néo de Carvalho

171. O certame foi  custeado com verbas federais,  através do Contrato

de  Repasse  nº  0332785-09/2010  (f ls.  03/13)  f irmado  com  o  Ministério  do

Turismo,  que  previu  a  transferência  de  R$  94.890,51  (noventa  e  quatro  mil,

oitocentos  e  noventa  reais  e  cinquenta  e  um centavos)  e  contrapartida  pelo

Município  de  R$  2.943,87  (dois  mil,  novecentos  e  quarenta  e  três  reais  e

oitenta e sete centavos), total izando o valor de R$ 97.465,37 (noventa e sete
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mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e tr inta e sete centavos).

172. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  reunião  de  abertura  e

julgamento  das  propostas  as  seguintes  empresas:  CBR  –  CONSTRUTORA

BRASILEIRA  LTDA.,  (empresa  parceira  do  “Grupo  Scamatti”),

MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA .,  (empresa  do  “Grupo  Scamatti”) ,

e  R.B.  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA.,  (empresa  parceira  do

“Grupo Scamatti”)  – f l .  160.

173. Ressalte-se  que  as  propostas  das  supostas  “concorrentes”

ultrapassaram o  l imite  orçamentário  disponível  (f l .  44)  ,  tendo  a  proposta  da

MINERAÇÃO  GRANDES  LAGOS  LTDA.,  coincidido  com  o  exato  valor  do

l imite orçamentário disponível para a obra (f l .  160).

174. Como  já  era  certo,  venceu o  certame  a  MINERAÇÃO GRANDES

LAGOS  LTDA.,  com  proposta  de  R$  97.465,37  (noventa  e  sete  mil,

quatrocentos  e  sessenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  sete  centavos)  ,  ante

as  propostas  de  R$  97.809,49  e  R$  97.776,08  da  CBR  –  CONSTRUTORA

BRASILEIRA  LTDA.,  e  R.B.  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA.,

respectivamente.  Atualizada  monetariamente,  a  proposta  vencedora

(valor  do  contrato)  representa  a  quantia  de  R$  153.088,86  (cento  e

cinquenta  e  três  mil,  oitenta  e  oito  reais  e  oitenta  e  seis  centavos)  ,

conforme tabela de cálculo juntada ao f inal do Apenso I – Volume IX.

175. O  objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  empresa  MINERAÇÃO

GRANDES  LAGOS  LTDA.,  pelo  prefeito  municipal  GUEDES  MARQUES

CARDOSO ,  conforme termo de homologação e adjudicação de f l.  162.

176. No  dia  14  de  fevereiro  de  2012,  foi  assinado  o  Contrato  nº

06/2012,  assinado  por  representante  legal  da  empresa  MINERAÇÃO

GRANDES  LAGOS  LTDA. ,  e  pelo  Prefeito  Municipal  GUEDES  MARQUES

CARDOSO (f ls. 167/171).

(b) Convite nº 09/2012 – Processo Licitatório nº 26/2012 (Apenso II

– Volume I)
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177. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição  ao  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito

pelo  engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da

Prefeitura  Municipal  de  Pontal inda  (f ls.  02),  em  02/05/2012,  tendo  por

objeto a execução de 4.119,60  m2  (quatro  mil,  cento  e  dezenove

metros  quadrados  e  sessenta  centésimos)  de  pavimentação asfáltica,

bem  como  sinalização  viária  em  diversas  vias  públicas  no  Município

de Pontalinda/SP  (f l .  07).

178. No  dia  24/05/2012,  o  Advogado do  Município  exarou  parecer

aprovando as  minutas  de edital  e  as  etapas anteriores  (f l .  210 do Apenso  II,

volume I).

179. No  dia  26/04/2012,  foi  lançada  a  Carta  Convite  nº  09/2012  (f ls.

65/69),  contendo  o  objeto  acima descrito,  subscrito  pelo  requerido  GUEDES

MARQUES  CARDOSO  –  Prefeito  Municipal,  e,  em  concorde,  pelo

Departamento Jurídico do município de Pontal inda.

180. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 001, de 03/01/2012 (f l . 197). 

181. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras  constam  do  documento  (requisição  –  f l.  02)  e  do  memorial  descrit ivo

de  f ls.  31/38,  onde  se  verif ica  a  indicação  dos  seguintes  logradouros

públicos:

Rua Tupinambás

Rua José Joaquim Lourenço

Rua Adalberto Brandão

182. O certame foi  custeado com verbas federais,  através do Contrato

de  Repasse  nº  0334775-24/2010  (f ls.  10/21),  f irmado  com  o  Ministério  das

Cidades,  que  previu  a  transferência  de  R$  98.200,00  (noventa  e  oito  mil  e

duzentos  reais),  e  contrapartida  pelo  Município  de  R$  9.121,69  (nove  mil ,

cento  e  vinte  e  um  reais  e  sessenta  e  nove  centavos),  total izando  R$

107.321,69 (cento e sete  mil,  trezentos  e vinte  e um reais  e sessenta e  nove
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centavos).

183. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  reunião  de  abertura  e

julgamento  das  propostas  as  empresas  que  concorreram  no  certame,  quais

sejam:  CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.  (empresa parceira do

“grupo  scamatti”),  Conpav  Santa  Fé  Construções  e  Pavimentação  LTDA.,  e

SCAMATTI  &  SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA.  (empresa  do  “grupo

scamatti”) –  f l .  198.

184. Neste  caso,  venceu  o  certame  a  CBR  –  CONSTRUTORA

BRASILEIRA  LTDA.,  com  proposta  de  R$  98.310,77  (noventa  e  oito  mil ,

trezentos  e  dez  reais  e  setenta  e  sete  centavos),  ante  as  propostas  de  R$

98.901,83  (noventa  e  oito  mil ,  novecentos  e  um  reais  e  oitenta  e  três

centavos) e R$ 98.916,08 (noventa e oito mi l,  novecentos e dezesseis  reais  e

oito  centavos)  da  Conpav  Santa  Fé  Construções  E  Pavimentação  Ltda.,  e

SCAMATTI  &  SELLER  INFRAESTRUTURA  LTDA.,  respectivamente.

Atualizada monetariamente, a proposta vencedora (valor do contrato)

representa a quantia de R$ 152.175,24 (cento e cinquenta e dois mil,

cento  e  setenta  e  cinco  reais  e  vinte  e  quatro  centavos)  ,  conforme

tabela de cálculo juntada ao f inal do Apenso II – Volume I.

185. O objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  CBR – CONSTRUTORA

BRASILEIRA  LTDA.,  pelo  prefeito  municipal  GUEDES  MARQUES

CARDOSO ,  conforme termo de homologação e adjudicação de f l.  203.

186. No dia  23 de maio  de 2012,  foi  assinado o Contrato  nº  43/2012,

assinado  por  JOÃO  CARLOS  ALVES  MACHADO ,  representante  legal  da

empresa  CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA. ,  e  pelo  Prefeito

Municipal GUEDES MARQUES CARDOSO (f ls. 204/208).

(c) Convite nº 12/2012 – Processo Licitatório nº 31/2012 (Apenso I –

Volume X)

187. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição  ao  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito
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pelo  engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da

Prefeitura  Municipal  de  Pontal inda  (f ls.  02),  em  02/05/2012,  tendo  por

objeto a execução de 6.434,88  m2  (seis  mil,  quatrocentos  e  trinta  e

quatro  reais  e  oitenta  e  oito  centavos)  de  pavimentação  asfáltica  e

sinalização  viária  em  diversas  vias  públicas  no  Município  de

Pontalinda/SP (f l .  35).

188. No  dia  04/06/2012,  o  Advogado  do  Município  exarou  parecer

aprovando as minutas de edital  e as etapas anteriores (f l .  203 do Anexo IX).

189. No  dia  15/05/2012,  foi  lançada  a  Carta  Convite  nº  12/2012  (f ls.

46/50),  contendo  o  objeto  acima descrito,  subscrito  pelo  requerido  GUEDES

MARQUES CARDOSO –  Prefeito Municipal.

190. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 001, de 03/01/2012 (f l . 187). 

191. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras  constam do  memorial  descrit ivo  de  f ls.  23/29,  do  Edital  Carta  Convite

nº  12/2012  de  f ls.  46/50,  onde  se  verif ica  a  indicação  dos  seguintes

logradouros públicos:

Rua Holanda 

Rua José Joaquim Lourenço

Rua México

Rua da Saudade

192. O certame foi  custeado com verbas federais,  através do Contrato

de  Repasse  nº  0326066-83/2010  (f ls.  04/15),  f irmado  com  o  Ministério  das

Cidades,  que  previu  a  transferência  de  R$  142.005,00  (cento  e  quarenta  e

dois mil  e cinco reais), e contrapartida pelo Município de R$ 4.521,00 (quatro

mil,  quinhentos  e  vinte  e  um  reais),  total izando  R$  146.526,00  (cento  e

quarenta e seis mil,  quinhentos e vinte e seis reais).

193. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  reunião  de  abertura  e

julgamento  das  propostas  as  empresas  que  concorreram  no  certame,  quais

sejam:  CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.  (empresa parceira do
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“Grupo  Scamatti”),  Construtora  Tapajós  LTDA.,  Conpav  Santa  Fé

Construções  e  Pavimentação  LTDA.,  e  Noroeste  Construtora  E  Serviços  De

Topografia LTDA. – f l .  86.

194. Como  já  era  certo,  novamente  venceu  o  certame  a  CBR  –

CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA.,  com  proposta  de  R$  141.742,20

(cento  e  quarenta  e  um  mil ,  setecentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  vinte

centavos),  ante as propostas  de R$ 142.636,33 (cento  e  quarenta e  dois  mil,

seiscentos  e  tr inta  e  seis  reais  e  tr inta  e  três  centavos),  R$  142.656,37

(cento  e  quarenta  e  dois  mil ,  seiscentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  tr inta  e

sete  centavos)  e  R$  142.833,51  (cento  e  quarenta  e  dois  mil,  oitocentos  e

tr inta  e  três  reais  e  cinquenta  e  um  reais)  da  Construtora  Tapajós  LTDA.,

Conpav  Santa  Fé  Construções  E  Pavimentação  LTDA.,  e  Noroeste  Construtora

e  Serviços  de  Topografia  LTDA.,  respectivamente.  Atualizada

monetariamente,  a  proposta  vencedora  (valor  do  contrato)

representa  a  quantia  de  R$  218.353,86  (duzentos  e  dezoito  mil,

trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos)  ,  conforme

tabela de cálculo juntada ao f inal do Apenso I – Volume X.

195. O objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  CBR – CONSTRUTORA

BRASILEIRA  LTDA.,  pelo  prefeito  municipal  GUEDES  MARQUES

CARDOSO ,  conforme termo de homologação e adjudicação de f l.  190.

196. No dia 01 de junho de 2012, foi  assinado o Contrato nº 46/2012,

assinado  por  representante  legal  da  empresa  CBR  –  CONSTRUTORA

BRASILEIRA  LTDA. ,  e  pelo  prefeito  municipal  GUEDES  MARQUES

CARDOSO  (f ls. 92/96).

(iv) Procedimento licitatório em Pontalinda no ano de 2013.

(a) Tomada de Preços nº 001/2013 – Processo Licitatório nº 26/2013

(Apenso I – Volume XI)
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197. O  procedimento  l ic itatório  analisado  foi  inic iado  a  part ir  de

requisição  ao  Departamento  de  Compras  da  prefeitura  municipal,  subscrito

pelo  engenheiro  civi l  e  representante  do  Departamento  de  Obras  da

Prefeitura  Municipal  de  Pontal inda  (f ls.  02),  em  17/04/2013,  tendo  por

objeto a execução de 5.485,04  m2 (cinco mil,  quatrocentos  e  oitenta

e  cinco  reais  e  quatro  centavos)  de  recapeamento  asfáltico,

sinalização  viária  e  rampas  de  acessibilidade  em  diversas  vias

públicas no Município de Pontalinda/SP (f ls. 47/58).  

198. No  dia  29/04/2013,  o  Advogado  do  Município  exarou  parecer

aprovando as minutas de edital  e as etapas anteriores (f l .  29 do Anexo X).

199. No  dia  06/05/2013,  foi  lançado  o  Edital  de Tomada de Preços  nº

01/2013  (f ls.  47/58),  contendo  o  objeto  acima  descrito,  subscrito  pelo

requerido ELVIS CARLOS DE SOUZA –  Prefeito Municipal.

200. A  Comissão  de  Licitação  era  composta  pelos  servidores  públicos

indicados na Portaria nº 036, de 03/01/2013 (f l . 302). 

201. Os  parâmetros  técnicos  e  as  ruas  onde  seriam  executadas  as

obras  constam  do  memorial  descrit ivo  de  f ls.  64/112,  onde  se  verif ica  a

indicação dos seguintes logradouros públicos:

Rua Adalberto Brandão  entre
Rua Minas Gerais e Rua José A. de

Souza + Cruz.

Trecho da Rua Adalberto
Brandão entre Rua José A. Souza e

Rua José P. Cardoso

Rua Minas Gerais  entre Rua José
A. Marques e Rua Adalberto

Brandão + Cruz.

Rua Aimorés  entre Rua Itacolomi
e Rua José J. Lourenço

Rua Miguel J.  Pires  entre Rua
Manuel N. de Carvalho e Rua

Tupinambás

Rua José C. Pereira  entre Rua
Manuel N. de Carvalho e Rua

Tupinambás

Rua Canada  entre Rua da Saudade
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e Rua Holanda

Rua França

Rua Lazaro Lopes

Av. Brasil

202. O certame foi  custeado com verbas federais,  através do Contrato

de  Repasse  nº  766581/2011  (f ls.  03/14),  f irmado  com  o  Ministério  das

Cidades, que previu a transferência de R$ 140.027,00 (cento e quarenta mil e

vinte  e  sete  reais),  e  contrapartida  pelo  Município  de  R$  2.857,69  (dois  mil,

oitocentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  sessenta  e  nove  centavos),  total izando

R$  142.884,69  (cento  e  quarenta  e  dois  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  quatro

reais e sessenta e nove centavos).

203. Foram  convidadas  e  part ic iparam  da  reunião  de  abertura  e

julgamento  das  propostas  as  empresas  que  concorreram  no  certame,  quais

sejam:  CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.  (empresa parceira do

“Grupo Scamatti”),  Noroeste Construtora e Serviços de Topografia  LTDA.,  e

DEMOP  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  (empresa  do  “Grupo  Scamatti”)  –  f l .

303/304.

204. Como  já  era  certo,  venceu  o  certame  a  DEMOP

PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  com  proposta  de  R$  125.331,04  (cento  e  vinte  e

cinco mil ,  trezentos e tr inta e um reais e quatro centavos), ante as propostas

de  R$  144.554,27  (cento  e  quarenta  e  quatro  mil ,  quinhentos  e  cinquenta  e

quatro  reais  e  vinte  e  sete  centavos)  e  R$  129.734,62  (cento  e  vinte  e  nove

mil,  setecentos e tr inta  e quatro reais  e  sessenta  e  dois  centavos)  da  CBR –

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.,  e  Noroeste  Construtora  e  Serviços  de

Topografia  LTDA.,  respectivamente.  Atualizada  monetariamente,  a

proposta  vencedora  (valor  do  contrato)  representa  a  quantia  de  R$

184.161,43 (cento e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais

e  quarenta  e  três  centavos)  ,  conforme  tabela  de  cálculo  juntada  ao  f inal

do Apenso I – Volume XI.
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205. O  objeto  foi  homologado  e  adjudicado  à  DEMOP

PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  pelo  prefeito  municipal  ELVIS  CARLOS  DE

SOUZA , conforme termo de homologação e adjudicação de f l. 306.

206. No dia 04 de junho de 2013, foi  assinado o Contrato nº 48/2013,

assinado  por  representante  legal  da  empresa  DEMOP  PARTICIPAÇÕES

LTDA. , e pelo prefeito municipal ELVIS CARLOS DE SOUZA  (f ls.  308/311).

BREVE RESUMO DAS LICITAÇÕES DESCRITAS ANTERIORMENTE

203. Das  informações  acima,  é  possível  formar  o  seguinte  quadro

resumo,  o  qual  sintetiza  os  fatos  e  evidencia  as  fraudes  perpetradas  no

Município de Pontal inda pelos requeridos:

Licitaç
ão

DATA DO
EDITAL

OBJETO VALOR DO
CONTRATO

RUAS GRUPO
SCAMATT

I

PARCEIRA

CV
29/2006

09/10/2006 Pavimentação
Asfál t ica,
Guias e
Sarjetas

R$
96.222,60

Valor
Atualizado

R$
204.906,03

Rua  
João

Gonçalves
Ferreira;

Rua
Erminio

Lopes da
Si lva

Rua 
São Paulo

Rua
Mendonça

Rua  
Manoel
Néo de

Carvalho 6

Rua
Adalberto
Brandão 7

Rua
Paraná 8

SCAMVIA
S

CONSTRU
ÇÕES E

EMPREEN
DIMENTO
S LTDA 
(ATUAL

SCAMATTI
& SELLER
INFRAEST
RUTURA
LTDA)

(vencedor
a do

certame)

1
CBR

CONSTRUT
ORA

BRASILEIR
A LTDA.

2
ULTRAPAV

ENGENHARI
A DE

PAVIMENTO
S LTDA.

6 Identidade desta rua entre a CV 029/2006 e a CV 02/2012
7 Identidade desta rua entre a CV 029/2006, CV 09/2012 e a TP 001/2013
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CV 
31/2006

11/12/2006 Pavimentação
Asfál t ica,
Guias e
Sarjetas

R$ 
103.909,80

Valor
Atualizado

R$
219.187,33

Rua  
Minas
Gerais

Rua
Tupinambá

s

Rua  
Amapá

Rua
Piauí

Av.  Alt ino
Leão

Rua
Antônio
Benedito
de Souza

SCAMVIA
S

CONSTRU
ÇÕES E

EMPREEN
DIMENTO

S LTDA
(ATUAL

SCAMATTI
& SELLER
INFRAEST
RUTURA
LTDA).

(vencedor
a do

certame)

CV 
35/2006

12/12/2006 Pavimentação
Asfál t ica

R$ 
40.500,00

Valor
Atualizado

R$
85.430,70

Rua 
Recife

Rua
Amazonas

DEMOP
PARTICIP

AÇÕES
LTDA

(vencedor
a do

certame)

CV 
19/2007

29/10/2007 Pavimentação
Asfál t ica

R$
74.183,68

Valor
Atualizado

R$
149.383,68

Rua 
México 9

Rua
Antônio

Scarpazza

Rua
Antônio
José dos
Santos

Rua 
Braz

Francisco
Leite 

Rua  
José

Antônio
Marques 

SCAMVIA
S

CONSTRU
ÇÕES E

EMPREEN
DIMENTO

S LTDA
(ATUAL

SCAMATTI
& SELLER
INFRAEST
RUTURA
LTDA).

(vencedor
a do

certame)

ULTRAPAV
ENGENHARI

A DE
PAVIMENTO

S LTDA.

8 Identidade desta rua entre a CV 029/2006 e a CV 19/2007
9 Identidade desta rua entre a CV 19/2007 e a CV 12/2012
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Rua  
Paraná

Estrada
Municipal
que liga

Pontalind
a à Jales

CV
20/2008

29/05/2008 Pavimentação
Asfál t ica

R$
49.590,00

Valor
Atualizado

R$
96.869,11

Rua  
Maria El iza

Cardoso
Si lva

Estrada
Municipal
que liga

Pontalind
a à

Jales1 0

SCAMVIA
S

CONSTRU
ÇÕES E

EMPREEN
DIMENTO

S LTDA
(ATUAL

SCAMATTI
& SELLER
INFRAEST
RUTURA
LTDA).

(vencedor
a do

certame)

CBR
CONSTRUT

ORA
BRASILEIR

A LTDA.

CV
02/2012

26/01/2012 Pavimentação
Asfál t ica e
Sinal ização

Viár ia 

R$
97.465,37

Valor
Atualizado

R$
153.088,86

Rua
 José

Cardoso
Pereira

Rua  
Manoel
Néo de

Carvalho

MINERAÇ
ÃO

GRANDES
LAGOS
LTDA

(vencedor
a do

certame)

1
CBR

CONSTRUT
ORA

BRASILEIR
A LTDA.

2
R.B.

ENGENHARI
A E

CONSTRUÇ
ÕES LTDA

CV
09/2012

26/04/2012 Pavimentação
Asfál t ica e
Sinal ização

Viár ia

R$
98.310,77

Valor
Atualizado

R$
152.175,24

Rua
Tupinambá

s1 1

Rua
José

Joaquim
Lourenço 1 2

Rua
Adalberto
Brandão

SCAMATT
I &

SELLER
INFRAES
TRUTURA

LTDA

CBR
CONSTRUT

ORA
BRASILEIR

A LTDA
(vencedora
do certame)

10 Identidade desta rua entre a CV 19/2007 e a CV 20/2008
11 Identidade desta rua entre a CV 31/2006 e a CV 09/2012
12 Identidade desta rua entre a CV 09/2012 e a CV 12/2012
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CV
12/2012

15/05/2012 Pavimentação
Asfál t ica e
Sinal ização

Viár ia

R$
141.742,20

Valor
Atualizado

R$
218.353,86

Rua
Holanda

Rua
José

Joaquim
Lourenço

Rua
México

Rua
da

 Saudade

CBR
CONSTRUT

ORA
BRASILEIR

A LTDA
(vencedora
do certame)

TP
01/2013

06/05/2013 Pavimentação
Asfál t ica,

Sinal ização
Viár ia e

Rampas de
Acessibi l idad

e.

R$
125.331,04

Valor
Atualizado

R$
184.161,43

Rua
Adalberto
Brandão

(entre Rua
Minas

Gerais e
Rua José

A. de
Souza +
Cruz).

Trecho
Rua

Adalberto
Brandão

(entre Rua
José A.
Souza e
Rua José

P.
Cardoso).

Rua
 Minas

Gerais 1 3

(entre Rua
José A.

Marques e
Rua

Adalberto
Brandão +

Cruz).

Rua
Aimorés

(entre Rua
Itacolomi e

Rua José

DEMOP
PARTICIP

AÇÕES
LTDA.

(vencedor
a do

Certame)

CBR
CONSTRUT

ORA
BRASILEIR

A LTDA

13 Identidade desta rua entre a CV 31/2006 e a TP 001/2013
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J.
Lourenço).

Rua 
Miguel J.

Pires
(entre Rua
Manuel N.

de
Carvalho e

Rua
Tupinambá

s).

Rua
José C.
Pereira

(entre Rua
Manuel N.

de
Carvalho e

Rua
Tupinambá

s).

Rua
Canadá

(entre Rua
da

Saudade e
Rua

Holanda)

Rua
França

Rua
Lazaro
Lopes

Av. Brasi l

TOTAL 
GASTO

Valor  Originár io: R$ 827.255,46
VALOR ATUALIZADO R$1.463.556,23 1 4

204. Desse  modo,  de  todos  os  procedimentos  l ic itatórios  analisados

(exclusivamente  com recursos  públicos  federais)  no  Município  de  Pontal inda,

todos foram  vencidos  pelas  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  (SCAMVIAS,

DEMOP  e  MINERAÇÃO  GRANDES  LAGOS )  e  pela  empresa  parceira  do

grupo (CBR – CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA ).

14 Valor atualizado em 12/06/2017, conforme cálculos de fl. 157 do Inquérito Civil (Volume I).
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205. Foram 09  (nove)  procedimentos  l ic itatórios  analisados,  sendo  08

convites  e  01  tomada de preços,  total izando a  importância  de R $ 827.255,46

(oitocentos e  vinte  e sete  mil,  duzentos  e cinquenta  e cinco reais  e quarenta

e  seis  centavos),  em  valor  histórico ,  cuja  atualização  importa  em  R$

1.463.556,23  (um  milhão,  quatrocentos  e  sessenta  e  três  mil,

quinhentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  vinte  e  três  centavos)  –

conforme cálculo à fl. 157 do Volume I dos autos principais.

206. Conclui-se  que  quase  todos  os  contratos  administrativos

celebrados pelo Município de Pontal inda no referido período, com o objeto de

pavimentação  ou  recuperação  asfált ica  e  construção  de  guias  e  sarjetas

foram  vencidos  pelo  “Grupo  Scamatti”  ou  por  suas  empresas  parceiras,

razão  pela  qual  se  conclui  que  as  licitações  eram  meras  fachadas,

simulacros de concorrência, que já tinham vencedores pré-definidos.

207. Portanto,  dos fatos até agora expostos,  não há dúvidas de que

os  agentes  públicos  municipais,  ora  requeridos,  parcelaram as  obras

de  recapeamento  asfáltico,  com  o  consequente  fracionamento  das

despesas,  a  fim  de  permitir  a  utilização  da  modalidade  “convite”,

quando  o  adequado  seria  a  modalidade  “tomada  de  preços”  (art.  23,

§5º,  da  Lei  8.666/93),  como  será  exposto  .  Com  isto,  favoreceu  as

empresas  do  “Grupo  Scamatti”,  que  foram  convidadas  para  todas  as

licitações, com pouca ou nenhuma publicidade  .

208. Comprovam essas alegações as seguintes evidências:

(i)  aberturas,  em  datas  próximas,  de  licitações  para

pavimentação asfáltica que tinham como objeto as mesmas ruas ( não

se  faz  possível  distinguir  nos  documentos  licitatórios  se  são  trechos

diferentes ou não  ). Pois, como se verifica:

(a)  as  obras  na  Rua  Manoel  Néo  de  Carvalho   foram  objeto  da

Carta Convite 029/2006 e Carta Convite 02/2012;

(b)  as  obras  na  Rua  Adalberto  Brandão   foram objeto  das  Cartas

Convites  nºs  029/2006  e  09/2012  e  a  Tomada  de  Preços

001/2013;
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(c)  as  obras  na  Rua  Paraná   foram  objeto  da  Carta  Convite

029/2006 e Carta Convite 19/2007;

(d)  as  obras  na  Rua  México   foram  objeto  da  Carta  Convite

19/2007 e Carta Convite 12/2012;

(e)  as  obras  na  Estrada  Municipal  que  l iga  Pontal inda  à  Jales

foram objeto da Carta Convite 19/2007 e Carta Convite 20/2008;

(f )  as  obras  na  Rua  Tupinambás   foram  objeto  da  Carta  Convite

31/2006 e Carta Convite 09/2012;

(g)  as  obras  na  Rua  José  Joaquim  Lourenço   foram  objeto  da

Carta Convite 09/2012 e Carta Convite 12/2012;

(h)  as  obras  na  Rua  Minas  Gerais   foram objeto  da  Carta  Convite

31/2006 e a Tomada de Preços 001/2013;

(ii)  apenas  as  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  e  parceiras

do grupo venceram as licitações analisadas.

(iii)  participação  de  empresas  tidas  como  parceiras  nos

certames,  visando  conferir  aspecto  de  legalidade,  dando  “cobertura”

às empresas do Grupo Scamatti, e também recebendo cobertura.

(iv)  apresentação  de  propostas  pelas  empresas

“perdedoras”  de  valores  superiores  ao  estabelecido  no  edital  da

licitação ou em valores idênticos (inclusive centavos) .

(v)  documentos  apreendidos  nos  computadores  dos

investigados  e  destacados  nas  evidências  dos  pareceres  do  CAEx  do

Ministério Público Estadual (inclusive, comprovante de pagamento de

propina,  no  valor  de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais)  ao  ex-prefeito

GUEDES MARQUES CARDOSO, em março de 2011)  .

IV. DO DIREITO
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(i) Competência da Justiça Federal

209. As  verbas,  cuja  uti l ização  ora  se  impugna,  tem origem federal  e

foram  repassadas  por  força  de  contratos  de  repasse  f irmados  com  o

Ministério  do  Turismo  ou  com  o  Ministério  das  Cidades,  por  intermédio  da

Caixa Econômica Federal.

210. Nestes  contratos,  verif ica-se  a  existência  de  cláusulas  que

impõem  a  obrigação  de  f iscal ização  de  seu  cumprimento  pela  Caixa

Econômica Federal,  bem como da prestação de contas  do Município  ao órgão

concedente, isto é, ao Ministério das Cidades ou do Turismo.

211. Da mesma forma,  considerando-se que  os  Ministérios  são órgãos

vinculados  ao  Poder  Executivo  Federal,  não  subsiste  nenhuma dúvida  de  que

há  interesse  da  União  em  quaisquer  convênios  f irmados  por  este.  Essa,

inclusive, foi a ideia prevista na Constituição da Repúbl ica ao atr ibuir funções

de f iscal ização ao Tribunal de Contas da União. Senão, vejamos:

Art.  71.  O  controle  externo,  a  cargo  do  Congresso
Nacional,  será  exercido  com  o  auxílio  do  Tribunal  de
Contas da União, ao qual compete:
I  -  apreciar  as  contas  prestadas  anualmente  pelo  Pres idente
da  Repúbl ica,  mediante  parecer  prévio  que  deverá  ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
II  -  ju lgar  as  contas  dos  administradores  e  demais
responsáveis  por  dinheiros,  bens  e  valores  públ icos  da
administração  direta  e  indireta,  inclu ídas  as  fundações  e
sociedades inst i tu ídas e mantidas pelo Poder Públ ico federal ,  e
as  contas  daqueles  que  derem  causa  a  perda,  extravio  ou
outra i rregular idade de que resulte prejuízo ao erár io públ ico;
(. . .)
VI  -  fiscalizar  a  aplicação  de  quaisquer  recursos
repassados  pela  União  mediante  convênio,  acordo,
ajuste  ou  outros  instrumentos  congêneres,  a  Estado,  ao
Distrito Federal  ou a Município;
(. . .)  (grifo nosso)

212. O  inciso  VI  do  art igo  exposto  deixa  claro  que  compete  ao

Tribunal  de  Contas  da  União,  órgão  vinculado  ao  Poder  Legislat ivo  Federal,

f iscal izar  a  apl icação  de  quaisquer  recursos  repassados  a  outros  entes

mediante convênio ou instrumentos correlatos.
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213. O  mesmo  se  diga  com relação  à  possibi l idade  de  f iscal ização  da

correta  aplicação  das  verbas  repassadas  pelo  Governo  Federal  pela

Controladoria-Geral da União (hoje Ministério da Transparência,  Fiscal ização

e  Controle),  seu  órgão  de  controle  interno,  nos  termos  do  art.  71  da

Constituição da República.

214. Nesse  sentido,  al iás,  já  se  manifestou  o  E.  Supremo  Tribunal

Federal,  em  precedente,  no  qual  decidiu  que  compete  à  CGU  fiscal izar  a

aplicação de verbas federais onde quer que elas estejam sendo aplicadas:

“EMENTA:  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  RECURSOS  PÚBLICOS  FEDERAIS
REPASSADOS  AOS  MUNICÍPIOS.  FISCALIZAÇÃO  PELA
CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO  –  CGU.
POSSIBILIDADE.  RECURSO  DESPROVIDO.  I  -  A
Controladoria-Geral  da União pode fiscalizar  a  aplicação
de  verbas  federais  onde  quer  que  elas  estejam  sendo
aplicadas,  mesmo  que  em  outro  ente  federado  às  quais
foram  destinadas.  II  –  A  fiscalização  exercida  pela  CGU
é  interna,  pois  feita  exclusivamente  sobre  verbas
provenientes  do  orçamento  do  Executivo.  III  –  Recurso  a
que  se  nega  provimento.  (RMS  25943/DF,  rel .  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, j .  24/11/2010).” - Grifo nosso

215. Assim  sendo,  não  há  dúvidas  de  que  compete  à  Justiça  Federal

processar  e  julgar  o  feito,  uma  vez  que  há  interesse  direto  da  União  na

correta aplicação das verbas. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E
JULGAR  O  FEITO.  SÚMULA  208  STJ.  EX  -PREFEITO
MUNICIPAL.  REPASSE  DE  VERBAS  SUJEITAS  À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE  ÓRGÃO FEDERAL .  PELO
IMPROVIMENTO  DO  AGRAVO.  1.  Em  se  tratando  de  verbas
federais,  repassadas pelo Fundo Nacional  de  Assistência
Social,  l igado ao Ministério do Desenvolvimento Social  e
Combate  à  Fome,  mas  não  incorporadas  ao  patrimônio
municipal,  submetidas  à  prestação  de  contas  perante
órgãos  federais  (CGU,  TCU,  etc.) ,  a  competência  é  da
Just iça  Federal .  2.  Sobre  a  matér ia,  observe-se  enunciado  de
Súmula  n.  208  do  STJ:  "compete  à  Justiça  Federal
processar  e  julgar  prefeito  municipal  por  desvio  de
verba  sujeita  à  prestação  de  contas  perante  órgão
federal" .  3.  Ademais,  bem ressal tou  o membro do Parquet  em
parecer  ofertado  "o  desinteresse  manifestado  pela  União,  em
ação  civ i l  públ ica  proposta  por  Município  em  face  de  ex-
prefeito,  é  tão  somente  quanto  à  necessidade  de  f igurar  como
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assistente  do  Município  na  ação  civ i l ,  não  excluindo  o
interesse  f iscal i zatór io  da  União".  4.  Agravo  de  instrumento
improvido.”
(AG 00060089420124050000, Desembargador Federal  Francisco
Cavalcanti ,  TRF5  -  Pr imeira  Turma,  DJE  –  Data:  13/07/2012  –
Pág: 77.) -  (Grifos acrescentados )

216. Portanto,  por  se  tratar  de  verbas  vinculadas  a  uma  final idade

estipulada  pelo  órgão  federal  e  sujeitas  à  prestação  de  contas  à

administração pública federal,  é competente a Justiça Federal para análise do

caso.

(ii) Legitimidade ativa do Ministério Público Federal

217. A legit imidade do Ministério Público Federal para ajuizamento da

presente ação de improbidade administrativa  repousa, essencialmente,  na

Constituição Federal de 1988.

218. Ao definir  as funções institucionais  deste Órgão ministerial ,  a Lei

Maior prediz, expressamente, no inciso III, do seu art. 129, que lhe compete

“promover o inquérito civi l  e a ação civi l  pública,  para a proteção do

patrimônio público e social , do meio ambiente e de outros interesses

difusos e coletivos” (grifo acrescentado).

219. Atentando para o mandamento constitucional,  a Lei Orgânica do

Ministério Público da União, Lei  Complementar 75/93, reza que:

Art.  6º Compete ao Ministér io Públ ico da União:
VII – promover  o inquéri to  c iv i l  e a ação civ i l  públ ica para:
(…)
b) a proteção do patrimônio público  e social ,  do meio
ambiente,  dos bens e dire i tos de valor  art íst ico,  estét ico,
histór ico,  tur íst ico  e paisagíst ico;  - Grifo nosso

220. Completando o arcabouço normativo que confere legit imidade ao

órgão ministerial  para a propositura  das ações de improbidade

administrativa,  tem-se o disposto na Lei 8.429/92, art igo 17: “a  ação

principal,  que terá o r ito ordinário,  será proposta pelo Ministério Público ou

pela pessoa jurídica interessada, dentro de tr inta dias da efetivação da

medida cautelar ”.
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221. Por  derradeiro,  não  é  demais  fr isar  que  o  Ministério  Público

Federal  tem  interesse  direto  na  f iscal ização  da  aplicação  adequada  dos

recursos federais envolvidos. Destaque-se,  nesse sentido, o Enunciado nº. 16

da  5ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF,  segundo  o  qual  “ em

havendo transferência de recursos da União,  inclusive fundo a fundo,

a  fiscalização  federal  atrai  a  atribuição  do  Ministério  Público

Federal”.

222. Logo,  indubitável  a  legit imidade  ativa  deste  Órgão  ministerial

para f igurar no polo ativo da presente demanda.

(iii) Dos atos de improbidade administrativa

223. A  Constituição  Federal,  no  art.  37,  caput,  dispõe  que  a

administração  pública  direta  e  indireta  deve  pautar-se  pelos  princípios  da

legalidade, impessoalidade,  moral idade,  public idade e efic iência ,  sal ientando,

ainda, no §4º do citado disposit ivo que:

os  atos  de  improbidade  administrat iva  importarão  a  suspensão  dos
dire i tos  pol í t icos,  a  perda  da  função  públ ica,  a  indisponibi l idade  de
bens  e  o  ressarcimento  ao  erár io,  na  forma  e  gradação  previstas  em
lei ,  sem prejuízo da ação penal cabível .

224. Depreende-se, assim, que o conceito de probidade administrativa

refere-se à  atuação do agente público  com honestidade em prol  do  interesse

público,  sem se  aproveitar  indevidamente  dos  poderes  e  das  faci l idades  que

lhes  são  conferidos  no  exercício  de  mandato,  função,  emprego  ou  cargo

público,  a  f im  de  obter  vantagens  i l íc itas  para  si  ou  para  terceiros,

resguardando-se a impessoalidade na administração.

225. Na  mesma  esteira,  a  Lei  nº  8.429/1992  –  Lei  da  Improbidade

Administrativa  (“LIA”)  –  editada  com  o  propósito  de  regulamentar  em  nível

infraconstitucional  a  probidade  administrativa  -  dispõe,  nos  art.  9º,  10  e  11,

sobre  os  atos  de  improbidade  administrativa  que  importam  enriquecimento

i l íc ito,  que  causam prejuízo  ao  erário  e  que  atentam contra  os  princípios  da

administração pública. Confira-se:
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“Dos  Atos  de  Improbidade  Administrativa  que  Importam
Enriquecimento Ilícito
Art.  9º.  Consti tu i  ato  de  improbidade  administrat iva
importando  enriquecimento  i l íc i to  auferir  qualquer  t ipo  de
vantagem patr imonial  indevida em razão do exercíc io de cargo,
mandato,  função,  emprego  ou  at iv idade  nas  entidades
mencionadas  no  art.  1º  desta  Lei ,  e  notadamente  (…)

Dos  Atos  de  Improbidade  Administrativa  que  Causam
Prejuízo  ao  Erário                     
Art.  10.  Consti tu i  ato  de improbidade administrat iva que causa
lesão  ao  erár io  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,
que  enseje  perda  patr imonial ,  desvio,  apropriação,
malbaratamento  ou  di lapidação  dos  bens  ou  haveres  das
entidades refer idas no art . 1º desta le i ,  e notadamente (…)

VIII  -  frustrar  a  l icitude  de  processo  licitatório  ou
dispensá-lo  indevidamente ;  (Vide  Lei  nº  13.019,  de  2014)
(Vigência)   (…)

Dos  Atos  de  Improbidade  Administrativa  que  Atentam
Contra os Princípios da Administração Pública
Art.  11.  Consti tu i  ato  de  improbidade  administrat iva  que
atenta  contra  os  pr incípios  da  administração  públ ica  qualquer
ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,
imparcial idade,  legal idade,  e  lealdade  às  inst i tu ições,  e
notadamente (.. .)” (Grifo nosso )

226. No  entanto,  para  que  restem  caracterizados  os  atos  de

improbidade  t ipif icados  nos  art igos  acima  mencionados,  é  necessária  a

presença cumulativa dos seguintes elementos:

i  –  que  o  sujeito  passivo  seja  uma  das  entidades
mencionadas no art. 1º da Lei  nº 8.429/92;
i i  – que o sujeito ativo  seja um agente públ ico ou terceiro a
ele  equiparado .  Sem  prejuízo  da  responsabi l idade  de  todos
os  que,  não  sendo  agentes  públ icos,  concorram  ou  se
benef ic iem dos atos de improbidade administrat iva;
i i i  –  ocorrência  de  ato  antijurídico  que  importe:  (a)
enriquecimento  il ícito  para  o  sujeito  ativo;  ou  (b)
prejuízo  para  o  erário;  ou  (c)  que  atente  contra  os
princípios  da  Administração  Pública,  ainda  que  sem
enriquecimento  do  agente ou prejuízo  econômico  para  o
patrimônio público ;
iv  –  a  presença  do  elemento  subjetivo ,  consistente  no dolo
ou culpa  ,  esta apenas nos casos que importem em prejuízo ao
erár io.

227. No  caso  concreto  estiveram presentes  todos  os  requisitos

necessários  para  configurar  o  ato  de  improbidade  administrativa,

consistente  na  ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  (por  parte  do
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corréu  GUEDES  MARQUES  CARDOSO)  lesão  ao  erário  e,

subsidiariamente,  o  ato  de  improbidade  por  violação  aos  princípios

da  administração  pública,  não  restando  dúvida  de  que  os  requeridos

frustraram  a  licitude  de  diversos  processos  licitatórios.  Desta  forma,

devem  responder  os  requeridos  agentes  públicos,  como  sujeitos  ativos  dos

atos  de  improbidade,  bem  como  os  demais  requeridos,  pessoas  f ísicas  ou

jurídicas, que concorreram ou se beneficiaram daqueles.

228. Sobre o sujeito passivo ser uma das pessoas mencionadas no art.

1º  da  LIA  não  há  dúvidas,  uma  vez  que  o  ato  lesou  o  Município  de

Pontal inda,  bem  como  a  União,  por  força  das  verbas  repassadas  através  do

Ministério  do Turismo e Ministério  das Cidades.  Quanto aos demais requis itos

passa-se a demonstrá-los separadamente.

229. Ademais,  tratando-se  de  atos  de  improbidade  administrativa  por

violação aos princípios da Administração Pública,  discorreram Emerson Garcia

e Rogério Pacheco Alves 1 5 que:

“(…)  importará  em  violação  ao  princípio  da  isonomia
entre  os  l icitantes ,  cuja  observância  e  preservação
af iguram-se  cogentes  à  administração,  a  part ic ipação  no
certame  de  pessoas  jur ídicas  aparentemente  dotadas  de
individualidade  própria,  mas  que,  em  verdade,  possuem
um controlador comum. (…)

Ainda  que as  empresas  em conluio  apresentem a  melhor
proposta,  tal  não  terá  o  condão  de  convalidar  o  vício ,
pois  além de  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa,  a  l ic i tação
visa assegurar a concreção do pr incípio da isonomia”.  (g.n.)

(a)  Dos  atos  antijurídicos  que  importaram  em  lesão  ao  erário  e

violação aos princípios da administração

230. Como  visto,  no  período  compreendido  de  2007  a  2013,  a

Prefeitura  Municipal  de  Pontal inda  lançou  08  (oito)  Cartas  Convites  e  01

(uma)  Tomada  de  Preços,  com  verbas  federais,  para  obras  de  recape,

pavimentação asfált ica,  construção de galerias  pluviais  e  guias e  sarjetas  em

15 Garcia, Émerson. Improbidade Administrativa – Émerson Garcia e Rogério Pacheco Alves – 7. ed. 
rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013.
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diversas  ruas  da  cidade,  sendo  06  (seis)  delas  lançadas  em  datas

próximas  (por  exemplo  09  de  outubro  e  11  de  dezembro).  Registre-

se,  ainda,  a  proximidade de lançamento entre  as  Cartas  Convites  nºs

31/2006  e  35/2006,  onde  verifica-se  a  divergência  em  apenas  um

dia.

231. Assim  agindo,  os  requeridos  violaram  claramente  o  disposto  no

art.  23  da  Lei  8.666/93,  sobretudo  no  parágrafo  5º.  Confira-se  o  teor  do

citado art igo:

Art.  23.  As  modal idades  de  l ic i tação  a  que  se  referem  os
incisos  I  a  III  do  art igo  anter ior  serão  determinadas  em
função  dos  seguintes  l imites,  tendo  em vista  o  valor  est imado
da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:  
a) convite  - até R$ 150.000,00 (cento e c inqüenta mil  reais); 
b)  tomada  de  preços  -  até  R$  1.500.000,00  (um  mi lhão  e
quinhentos mil  reais);
c)  concorrência:  acima  de  R$  1.500.000,00  (um  mi lhão  e
quinhentos mil  reais);  
II  -  para compras e serviços não refer idos no inciso anter ior:
a) convite  - até R$ 80.000,00 (oitenta mi l  reais); 
b)  tomada  de  preços  -  até  R$  650.000,00  (seiscentos  e
cinqüenta mil  reais);
c)  concorrência  -  acima  de  R$  650.000,00  (seiscentos  e
cinqüenta mil  reais). 
§1º.  As  obras,  serviços  e  compras  efetuadas  pela
Administração  serão divididas  em tantas  parcelas  quantas
se  comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis,
procedendo-se  à  l icitação  com  vistas  ao  melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação  da  competitividade  sem  perda  da  economia
de escala .
§2º.  Na  execução  de  obras  e  serviços  e  nas  compras  de  bens,
parceladas  nos  termos  do  parágrafo  anter ior,  a  cada  etapa  ou
conjunto  de  etapas  da  obra,  serviço  ou  compra,  há  de
corresponder  l ic i tação  dist inta,  preservada  a  modalidade
pertinente para a execução do objeto em licitação  .
§3º.  A  concorrência  é  a  modal idade  de  l ic i tação  cabível ,
qualquer  que  seja  o  valor  de  seu  objeto,  tanto  na  compra  ou
al ienação  de  bens  imóveis,  ressalvado  o  disposto  no  art.  19,
como  nas  concessões  de  dire i to  real  de  uso  e  nas  l ic i tações
internacionais,  admit indo-se  neste  últ imo  caso,  observados  os
l imites  deste  art igo,  a  tomada  de  preços,  quando  o  órgão  ou
entidade  dispuser  de  cadastro  internacional  de  fornecedores
ou  o  convite,  quando  não  houver  fornecedor  do  bem  ou
serviço no País.
§4º. Nos casos em que couber convite,  a Administração poderá
uti l izar  a  tomada  de  preços  e,  em  qualquer  caso,  a
concorrência.
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§5º.  É  vedada  a  util ização  da  modalidade  "convite"  ou
"tomada  de  preços",  conforme  o  caso,  para  parcelas  de
uma  mesma  obra  ou  serviço,  ou  ainda  para  obras  e
serviços  da  mesma  natureza  e  no  mesmo  local  que
possam  ser  realizadas  conjunta  e  concomitantemente,
sempre  que  o  somatório  de  seus  valores  caracterizar  o
caso  de  "tomada  de  preços"  ou  "concorrência",
respectivamente,  nos  termos  deste  art igo,  exceto  para  as
parcelas  de  natureza  específ ica  que  possam  ser  executadas
por  pessoas  ou  empresas  de  especial idade  diversa  daquela  do
executor da obra ou serviço.  
§6º.  As  organizações  industr iais  da  Administração  Federal
direta,  em face de suas pecul iar idades,  obedecerão aos l imites
estabelecidos  no  inciso  I  deste  art igo  também  para  suas
compras  e  serviços  em  geral ,  desde  que  para  a  aquis ição  de
mater iais  apl icados  exclus ivamente  na  manutenção,  reparo  ou
fabricação  de  meios  operacionais  bél icos  pertencentes  à
União. (grifos acrescidos).

232. Sobre  a  questão  do  fracionamento  e  a  modalidade  de  l ic itação  a

ser adotada, MARÇAL JUSTEN FILHO discorre:

“A obrigatoriedade do  fracionamento respeita  l imites  de
ordem  técnica  e  econômica.  Não  se  admite  o
fracionamento  quando  tecnicamente  isto  não  for  viável
ou,  mesmo, recomendável.  (…) Em suma,  o  impedimento de
ordem  técnica  s ignif ica  que  a  unidade  do  objeto  a  ser
executado  não  pode  ser  destruída  através  de  fracionamento.
Já  o  impedimento  de  ordem  econômica  se  re laciona  com  o
risco de o fracionamento aumentar  o preço unitár io a ser pago
pela  Administração.  Em  uma  economia  de  escala,  o  aumento
de  quanti tat ivos  produz  a  redução  dos  preços.  Por  isso,  não
ter ia  cabimento  a  Administração  fracionar  as  contratações  se
isso  acarretar  aumento  de  seus  custos.  (…).  O  fracionamento
do  objeto  produz  a  real ização  de  diversas  l ic i tações.  Trata-se
da própria  razão de ser do fracionamento.  Ao se dissociar  uma
única  contratação  em  uma  plural idade  de  contratos  de  objeto
mais  reduzido,  objet iva-se  ampl iar  a  competiv idade.  Isso
apenas  se  poderá  obter  através  da  abertura  de  di ferentes
l ic i tações,  cada  qual  or ientada  a  selecionar  a  proposta  mais
vantajosa para  determinado lote.  (…)  Os §§ 2º,  in  fine,  e  5º
do  art.  23  devem  ser  interpretados  conjugadamente.
Determinam  que  a  pluralidade  de  licitações,  embora
acarretando  a  redução  da  dimensão  do  objeto  licitado,
não  podem  conduzir  à  modificação  da  modalidade  de
licitação.  Seguindo  o  mesmo  princípio,  a  Lei  veda  que  o
fracionamento  produza  dispensa  de  l ic i tação  fundada  no  preço
infer ior  ao  l imite  mínimo  (art.  24,  incs.  I  e  II).  Não  há
vedação  ao  fracionamento  (excluídas  as  hipóteses  em
que  isso  acarretar  prejuízos  econômicos  à
Administração  ou  em  que  haja  impedimento  de  ordem
técnica).  O  que  se  proíbe  é  o  fracionamento  ser
invocado  como  pretexto  para  modificação  do  regime
jurídico  aplicável  à  l icitação.  A  determinação  da
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obrigatoriedade  de  licitação  e  a  escolha  da  modalidade
cabível  devem  fazer-se  em  face  do  montante  conjunto
de  todas  as  contratações,  independentemente  de
fracionamento” 1 6 .

233. Vale  destacar  excerto  do E.  Tribunal  de Contas  da União,  que ao

apreciar  questão  relat iva  ao  parcelamento  de  objeto  de  l ic itação,  exigiu

prévia comprovação técnica de que isto proporcione o melhor aproveitamento

de recursos técnicos disponíveis  no mercado e ampliação da competit ividade,

sem acarretar prejuízos pela perda de economia em escala. Confira-se:

“69.  Primeiramente,  ressalto  que  o  previsto  nos  artigos
23,  §  1º,  e  3º,  §  1º,  inciso  I,  da  Lei  n.  8.666/1993,  bem
como  na  Súmula  247  do  TCU,  é  que  a  divisão  do  objeto
licitado  ocorrerá  em  tantas  parcelas  quantas  se
comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis  desde
que  reste  comprovado  que  tal  parcelamento  ocasiona
melhor  aproveitamento  dos  recursos  disponíveis  no
mercado  e  ampliação  da  competitividade,  sem  perda  da
economia de escala.
70.  No  caso  concreto  tratado  nestes  autos,  contudo,  ver i f ico
que a Seplan/RO, inic ialmente,  tentou parcelar  a  obra em tela,
l ic i tando-a  em  18  lotes,  conforme  constou  no  Edital  da
Concorrência Públ ica n. 003/08/CPLO/SUPEL.
71.  Entretanto,  conforme  Relatór io  Técnico  de  f ls .  582/584  -
vol .  2,  a  anulação  dessa  l ic i tação  se  fez  necessár ia  por  que
se  verificou  que  as  empresas  interessadas  no  certame
estavam  questionando  a  exequibilidade  de  serem
tocados  18  contratos  paralelos  e  detectou-se  a
dificuldade  de  se  gerenciar  a  inevitável  interferência
entre  os  serviços  abrangidos  por  contratos  diferentes .”
(TCU.  Ac.  1.808/2011,  Plenário,  re l .  Min.  Marcos  Bemquerer
Costa,  j .  06/07/2011 – grifos acrescidos ).

234. No caso em tela,  é  evidente ser  descabido o parcelamento

do  objeto .  Além  disto,  não  se  logrou  identificar  qualquer  estudo

técnico  produzido  pela  Prefeitura  de  Pontalinda  que  indicasse  que  o

parcelamento  seria  economicamente  viável,  diante  de  um  eventual

ganho de escala.

235. Porém,  ad argumentandum tantum, ainda que se admitisse  como

possível  o  parcelamento  das  obras,  os  requeridos  deveriam  ter  adotado  a

modalidade mais ampla de l ic itação em decorrência do valor  total l ic itado, ou

seja, a “tomada de preços” ou, mesmo, “concorrência”.

16 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 15ª ed., São 
Paulo: Dialética, 2012, pp. 307-315 – grifos acrescidos.
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236. E nem se alegue que a existência de dist intos convênios f irmados

pela  Prefeitura  com os  órgãos  federais  autorizariam a adoção  da  modalidade

convite,  ao  invés  da  modalidade  tomada  de  preços.  Isto  porque,  o

instrumento  de  convênio  estabelece  normas  em  nível  infralegal,  vál idas

apenas  entre  os  convenentes,  de  forma  que  não  afastam  ou  derrogam  as

disposições  legais  atinentes  ao  dever  de  l ic itar.  Assim,  deveriam  os

requeridos  –  caso  agissem  com  boa-fé  –  planejar-se  para  uti l izar  as  verbas

em  uma  única  l ic itação,  destinada  ao  recapeamento  de  todas  as  ruas  do

município,  as  quais  eles  já  sabiam  de  antemão  que  seriam  objeto,  uma  vez

que  alguns  editais  foram  lançados  de  forma  concomitante.  E,  mesmo  que

assim não fosse,  deveriam ter  adotado para  todas as  l ic itações a  modalidade

tomada de preços como visto.

237. Neste  sentido,  Emerson  Garcia  e  Rogério  Pacheco  Alves 1 7

discorrem:

“Um  dos  art i f íc ios  comumente  uti l izados  pelos  ímprobos
consiste  no  indevido  fracionamento  do  objeto  a  ser
contratado,  o  que  lhes  permit i rá  ut i l izar  uma  modal idade  mais
s imples  de  l ic i tação,  dest i tu ída  de  maior  formal ismo  e
publ ic idade,  com o  consequente  favorecimento  de terceiros
com eles conluiados.  (. . .)  

Em  casos  tais,  têm-se  determinadas  operações  que,
consideradas  em  sua  indiv idual idade,  são  l íc i tas,  mas  que
visualizadas  em  conjunto  perseguem  um  fim
juridicamente  il ícito,  sendo  nulas  de  pleno  direito” .
(gr i fo nosso)

237. Não  há  dúvidas  que  o  fracionamento  das  obras  e

consequentemente  das  despesas  t inham  como  único  propósito  favorecer  as

empresas do “Grupo Scamatti” .

238. Com  isto  evitou-se  uma  maior  public idade,  que  necessariamente

advir ia  da  adoção  da  modalidade  correta,  qual  seja,  a  “tomada  de  preços”,

pois  dispensou-se  a  publicação  prévia  dos  editais  e  o  prazo  mínimo  da

tomada.

239. Assim,  os  atos  administrativos  praticados o  foram em detr imento

do  interesse  público,  violando  os  princípios  afetos  ao  dever  de  l ic itar,  tais

17 Garcia, Émerson. Improbidade Administrativa – Émerson Garcia e Rogério Pacheco Alves – 7. ed. 
rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013.
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como a obtenção da melhor oferta para a administração,  uma vez que, desde

o  projeto  até  a  adjudicação  da  obra,  todas  as  etapas  estavam  viciadas.

Violou também o princípio da isonomia,  pois  al i jou outros entes privados que

poderiam ter  part ic ipado do certame caso a ele se t ivesse sido dada a devida

e necessária public idade.

240. Os  atos  violaram,  por  f im,  os  mais  comezinhos  princípios  da

administração  pública  contidos  na  Constituição  da  República  e  na  legislação

infraconstitucional,  tais  como,  os  princípios  da  moral idade  administrativa,  da

lealdade  às  inst ituições  públicas,  da  impessoalidade,  da  honestidade  e  da

final idade do ato administrativo, uma vez que buscaram conferir  aparência de

l ic itude a atos completamente antijur ídicos.

241. Nessa  l inha,  segue  jurisprudência  pacíf ica  no  sentido  de  que  a

prática ora combatida caracteriza ato de improbidade administrativa. Confira-

se:

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  POR  IMPROBIDADE.
FRACIONAMENTO  INDEVIDO  DE  LICITAÇÃO.  CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO  IMPROVIDA.  1.  Cuida-se  de  ação  civi l  por
improbidade  administrat iva  que  imputa  aos  réus  --  o  ex-
prefeito  da cidade de Jaçanã/RN e o presidente da comissão
de  l ic i tação  daquele  município  -  o  fracionamento  e  a
real ização  indevida  de  l ic i tação  na  modal idade  convite,
quando,  pelo  vulto  do  investimento  (R$  350.000,00),  o
procedimento  deveria  ter  s ido  feito  através  de  tomada  de
preços  ou  mesmo  concorrência.  Os  recursos  foram
repassados  pelo  Ministér io  das  Cidades,  através  de  três
repasses,  para  pavimentação  e  drenagem  de  diversas  ruas;
2.  A  divisão  do  objeto,  a  fim  de  possibilitar  que  a
licitação  ocorresse  na  modalidade  convite,  não
encontra  no  conjunto  probatório  qualquer  razão  que
lhe  justifique:  (i)  a  verba  para  pagamento  foi
decorrente  de  um  só  convênio;  (ii)  o  serviço  poderia
ter  sido  prestado  conjuntamente  por  qualquer  uma
das  empresas  que  restaram  vencedoras;  (iii)  não
havia  distinção  entre  a  natureza  das  prestações,  o
ramo  de  atuação,  a  especialidade  das  empresas  ou  o
local  de  prestação  que  fosse  capaz  de  respaldar  o
fracionamento.  Registre-se,  inclusive,  que  para  duas
das  três  l icitações  realizadas,  foram  convidadas
exatamente  as  mesmas  três  empresas,  o  que  mais
uma vez reforça o argumento de que todos os serviços
poderiam  ter  sido  prestados  por  apenas  uma  das
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l icitantes;  3.  Nenhum  dos  argumentos  trazidos  na
apelação  foi  capaz  de  demonstrar  situação  que
justificasse  a  maneira  como  as  licitações  foram
realizadas.  A  opção  pelo  fracionamento  e  escolha  da
modalidade  convite  resultaram  numa  menor
amplitude, publicidade e formalismo do procedimento,
limitando  a  competição  e  restringindo  a  eficiência  e
economicidade do  certame,  tão  caras  à  Administração
Pública;  4.  Não  há  nos  autos,  para  além  da  demonstração
dos  vícios  nos  dois  certames,  qualquer  prova  de
superfaturamento  no  valor  dos  serviços  contratados;
direcionamento  da  contratação  é  uma  coisa,
superfaturamento  é  algo  bem  diferente,  embora  não  raro
estejam  l igados.  Se  é  verdade  que  o  primeiro  já  configura
algum  modo  mais  brando  de  improbidade,  é  igualmente
verdadeiro  que  o  segundo  precisa  ser  provado  para  além
das  meras  suposições,  sem o  que  não  é  possível  enquadrar
os  fatos  nos  r igores  do  Art.  10,  VIII,  da  LIA  (Resp
939.118/SP,  Relator  Min.  Luiz  Fux);  5.  É  de  rigor  a
manutenção das  penas  já  cominadas  em primeiro  grau,  sem
embargo,  em  atenção  à  proporcional idade  que  a
jurisprudência desta Segunda Turma ordena seja prest igiada
para  situações  tais;  6.  Apelação  dos  réus  improvida,  nos
termos  do  parecer  da  douta  Procuradoria  Regional  da
Repúbl ica.  - destaque nosso
(TRF-5,  Segunda Turma, AC 564223,  Desembargador  Federal
Paulo  Machado  Cordeiro,  Data  da  Decisão:  26/08/2014,
Data da Publ icação: 28/08/2014)

(b)  Da  atuação dos  requeridos  agentes  públicos  como sujeitos  ativos

dos  atos  de  improbidade  administrativa.  Presença  de  elemento

subjetivo.

242. De  tudo  o  quanto  se  expôs,  é  certo  que  o  requerido  agente

público  (ex-Prefeito  Municipal  GUEDES  MARQUES  CARDOSO)  e  o  atual

prefeito  ELVIS  CARLOS  DE  SOUZA  agiram  com  consciência  e  vontade

dir igidas  à  consecução  de  f inal idade  i l íc ita,  praticando  os  atos  acima

narrados  com o  propósito  de  fraudar  os  princípios  regentes  do  ordenamento

jurídico,  sobretudo  os  que  regulam o  dever  de  l ic itar,  e,  assim,  causou  dano

ao erário e violou os princípios da administração pública.

243. Para que não restem dúvidas,  vale sintetizar os principais  pontos

acima abordados, mas que evidenciam o dolo dos agentes:
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(i)  lançamento de 09 (nove)  l ic itações  dist intas  para a real ização

obras  de  recapeamento  asfált ico  de  ruas  do  Município  de  Pontal inda,  08

(oito)  delas  sob  a  modalidade  convite,  embora,  como  se  mostrou  acima,  a

modalidade  correta  fosse  a  tomada  de  preços  ou  concorrência  e  de  forma  a

reunir as obras em uma única l ic itação;

(i i)  ausência  de  just if icativa  técnica  de  que  o  parcelamento  das

obras  traria  aumento  de  competit ividade  ou  não  prejudicaria  a  economia  de

escala,  contrariando-se  as  disposições  legais  e  do  TCU  sobre  o  tema  e

implicando em fracionamento de despesas  ;

( i i i)  convites  expedidos  para  as  empresas  do  “Grupo  Scamatti”

de forma a propiciar um rodízio nas diversas obras. Ou seja, convidaram para

cada  l ic itação,  quase  sempre,  somente  uma  empresa  do  “Grupo  Scamatti”.

Essa  alternância  das  empresas  do  grupo  consist ia  em  parte  do  modus

operandi da organização, como já se expôs;

(iv)  convites  expedidos  para  sociedades  “parceiras”  do  “ Grupo

Scamatti”, a f im de que esta compusesse o número mínimo de três l ic itantes

a  ofertar  propostas  na  carta  convite,  atendendo,  ao  menos  formalmente,  ao

disposto nos §§ 2º e 7º do art. 22 da Lei 8.666/93;

(v)  em  todas  as  09  (nove)  licitações  promovidas  pelos

requeridos,  como  gestores  do  Município  de  Pontalinda,  apenas  as

empresas  do  “Grupo  Scamatti”  e  aquelas  parceiras  do  grupo

sagraram-se vencedoras (fornecedores exclusivos).

244. Frise-se  que  este  grande  número  de  licitações  vencidas

pelas  empresas  do  “Grupo  Scamatti”  deu-se  somente  com  recursos

federais  (objeto  de  competência  desta  Justiça  Federal)  ,  sem contar  os

procedimentos vencidos com verbas estaduais.

245. O  fato  é  que,  do  exposto,  não  há  dúvidas  de  que  os  requeridos

agentes  públicos  agiram  de  forma  concertada,  com  dolo  e  culpa ,  para
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atingir as f inal idades i l íc itas.

(c)  Responsabilidade  dos  entes  privados,  pessoas  físicas  e  jurídicas,

que  concorreram  e/ou  se  beneficiaram  dos  atos  de  improbidade

administrativa

246. Como  visto,  as  l ic itações  fraudulentas  foram  “vencidas”  pelas

seguintes empresas: (i)  SCAMVIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

LTDA. (atual  Scamatti  &  Seller  Infraestrutura  Ltda.);  ( i i)  CBR  –

CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA .  (empresa  parceira  do  “Grupo

Scamatti”); ( i i i)  MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA .  (empresa do grupo)

e (iv) DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA . (empresa do grupo).

247. As  propostas  foram  apresentadas  pelos  requeridos  PEDRO

SCAMATTI  FILHO ,  MAURO  ANDRÉ  SCAMATTI ,  DORIVAL  SCAMATTI  e

EDSON  SCAMATTI ,  todavia,  é  impossível  dizer,  no  entanto,  que  apenas  os

requeridos e  as  empresas  retrocitadas,  pertencentes  ou  parceiras  do “ Grupo

Scamatti”, concorreram para a prática dos atos de improbidade. Isto porque,

conforme  se  viu  a  atuação  de  cada  um  deles  inseria-se  em  um  contexto

maior, como peças em uma “grande engrenagem”, capitaneada pelo requerido

OLÍVIO SCAMATTI .

248. Vale  destacar,  ainda,  que  os  requeridos  EDSON  e  MAURO

ANDRÉ  constavam  à  época  dos  fatos  como  sócios  tanto  da  MINERAÇÃO

GRANDES LAGOS LTDA ., quanto da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA .

249. Já  as  pessoas  jurídicas  (i)  SCAMVIAS  CONSTRUÇÕES  E

EMPREENDIMENTOS  LTDA.  (atual  Scamatti  &  Seller  Infraestrutura  Ltda.);

(i i)  CBR  –  CONSTRUTORA  BRASILEIRA  LTDA .  (empresa  parceira  do

“Grupo  Scamatti”);  ( i i i)  MINERAÇÃO  GRANDES  LAGOS  LTDA .  (empresa

do  grupo)  e  (iv)  DEMOP  PARTICIPAÇÕES  LTDA .  (empresa  do  grupo),

sujeitam-se às sanções aplicáveis e ao ressarcimento dos danos causados por

se tratarem de beneficiár ias diretas dos atos de improbidade.

250. As  empresas  CBR ,  SCAMVIAS  (atual  Scamatti  &  Seller
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Infraestrutura Ltda.);  DEMOP ,  R.B.  ENGENHARIA ,  MINERAÇÃO GRANDES

LAGOS  e  ULTRAPAV  concorreram  mutuamente  de  modo  a  auxi l iar  as

empresas  do  “      Grupo  Scamatti      ”  na  empreitada  fraudulenta  .  Essas  empresas

fizeram propostas  f ict íc ias  nas l ic itações discr iminadas,  com o  intuito  apenas

de  trazer  aparência  de  legalidade  e  concorrência  aos  procedimentos

l ic itatórios,  sem qualquer  interesse em vencer  os  certames,  motivo  pelo  qual

devem ser responsabil izados nos termos do art igo 3º da 8.429/1992

251. Com  efeito,  as  empresas  do  grupo  e  aquelas  parceiras  a  este

eram  beneficiadas  quando  da  abertura  de  processo  l ic itatório,  sendo  que,

quando  não  venciam,  auxi l iavam  outras  também  do  grupo  a  lograrem  êxito

nos  certames,  part ic ipando  diretamente  dos  procedimentos,  como  se

concorressem  verdadeiramente,  mascarando  os  inst itutos  da  legalidade  e

concorrência.

(d) Do prejuízo ao erário

252. O prejuízo  sofr ido  pelo  erário  também é evidente,  na  medida em

que  sendo  nulos  os  atos  praticados  pelos  requeridos  agentes  públicos,

quaisquer  valores  despendidos  e  pagos  aos  requeridos,  com  base  nas

l ic itações e contratos administrativos fraudulentos, era indevido.

253. Nesse  sentido  é  o  disposto  no  art.  2º  da  Lei  4.717/65  –  Lei  da

Ação Popular. Confira-se:

Art.  2º  São  nulos  os  atos  les ivos  ao  patr imônio  das  entidades
mencionadas no art igo anter ior, nos casos de:
a) incompetência;
b) v íc io de forma;
c) i legal idade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de f inal idade.
Parágrafo  único.  Para  a  conceituação  dos  casos  de  nul idade
observar-se-ão as seguintes normas:
a)  a  incompetência  f ica  caracter izada  quando  o  ato  não  se
incluir nas atr ibuições legais do agente que o prat icou;
b)  o  víc io  de  forma  consiste  na  omissão  ou  na  observância
incompleta  ou  irregular  de  formal idades  indispensáveis  à
existência ou ser iedade do ato;
c)  a  i legal idade  do  objeto  ocorre  quando  o  resultado  do  ato
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importa  em  violação  de  le i ,  regulamento  ou  outro  ato
normativo;
d)  a  inexistência  dos  motivos  se  ver i f ica  quando  a  matér ia  de
fato  ou  de  dire i to,  em  que  se  fundamenta  o  ato,  é
mater ialmente  inexistente  ou  jur idicamente  inadequada  ao
resultado obtido;
e) o  desvio  de f inal idade se ver i f ica quando o agente prat ica o
ato  visando  a  f im  diverso  daquele  previsto,  expl íc i ta  ou
impl ic i tamente, na regra de competência.

254. No  caso  concreto,  constata-se,  ao  menos,  a  ocorrência  de

i legal idade  do  objeto  e  o  vício  de  f inal idade  nos  atos  praticados  pelos

requeridos  agentes  públicos,  a  ensejar  a  completa  nul idade  dos  atos  ab

init io.

255. E  nem  se  alegue  o  suposto  enriquecimento  i l íc ito  da

administração  pública  pela  necessidade  de  devolução  de  todos  os  valores

i l ic itamente recebidos, isto porque a Lei 8.666/93 possui regra expressa

afirmando que não é devido nenhum valor pela administração pública

ao  ente  privado,  por  força  da  execução  de  obras  ou  serviços,  nos

casos de declaração de nulidade,  quando este tiver  concorrido para a

nulidade do contrato administrativo .  Confira-se, nesse sentido:

Art.  59.  A  declaração  de  nul idade  do  contrato  administrat ivo
opera  retroativamente  impedindo  os  efe itos  jur ídicos  que  ele,
ordinar iamente,  deveria  produzir,  além  de  desconsti tu ir  os  já
produzidos.
Parágrafo  único.  A  nul idade  não  exonera  a  Administração  do
dever  de  indenizar  o  contratado  pelo  que  este  houver
executado  até  a  data  em  que  ela  for  declarada  e  por  outros
prejuízos  regularmente  comprovados,  contanto  que  não  lhe
seja  imputável,  promovendo-se  a  responsabilidade  de
quem lhe deu causa.   - Grifo nosso

256. Esse  entendimento  é  esposado  pela  jurisprudência  do

Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Confira-se  o  seguinte

precedente:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  AUSÊNCIA
DE  LICITAÇÃO.  NULIDADE.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA  NÃO
CONFIGURADO.  CONTRATANTE  QUE  DEU  CAUSA  À
INVALIDAÇÃO  DO  INSTRUMENTO.  DEVER  DE  INDENIZAR
AFASTADO.  SÚMULA  83/STJ.  REEXAME  DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.  INVIABILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  DISSÍDIO
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JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1.  O  Tr ibunal  a  quo,  em  virtude  da  nul idade  de  contrato
administrat ivo  celebrado  sem  real ização  de  procedimento
l ic i tatór io  devido,  afastou  o  dever  de  indenizar  da
Administração  ao  entender  que  o  agravante  deu  causa  à
inval idação do instrumento.
2.  Não  conf igurou  julgamento  extra  peti ta  a  decisão  do
Tribunal  de  or igem  que  apreciou  o  ple i to  in ic ial  interpretado
em  consonância  com  a  pretensão  deduzida  na  exordial  como
um  todo.  Ademais,  é  pací f ico  neste  Tr ibunal  Superior  o
entendimento  de  que  não  importa  o  nome  dado  pelo  autor  à
ação,  devendo  o  magistrado  atentar  para  a  causa  de  pedir  e
para  o  pedido,  aspectos  que  def inem  a  natureza  jur ídica  da
ação.
3.  No  tocante  à  levantada  contrariedade  ao  art.  22  da
Lei  8906/94  e  ao  art.  59  da  Lei  8666/93,  o  acórdão
recorrido harmoniza-se com a orientação pacífica do STJ
de  que  não  há  o  dever  de  indenizar  por  parte  da
Administração  nos  casos  de  ocorrência  de  má-fé  ou  de
ter  o  contratado  concorrido  para  a  nulidade.  Incidência
da Súmula 83/STJ
4. A pretensão recursal  -  afastar  a tese de que a inval idade do
contrato  é  imputável  ao  agravante  -  esbarra  no  reexame  dos
aspectos  fát icos  da  l ide,  vedado  ao  STJ,  nos  termos  de  sua
Súmula 7.
5.  O diss ídio  jur isprudencial  deve ser comprovado,  cabendo ao
agravante  demonstrar  as  c ircunstâncias  que  identi f icam  ou
assemelham  os  casos  confrontados,  com  indicação  da
simi l i tude  fát ico-jur ídica  entre  e les.  Ausente  in  casu  a
paridade  entre  os  acórdãos  confrontados,  uma  vez  que  o
acórdão  recorr ido anal isou a controvérs ia  com base  no  fato  de
que  o  agravante  contr ibuiu  para  a  nul idade  do  contrato,
enquanto  os  arestos  paradigmáticos  tratavam de  s i tuações  em
que  f icou  conf igurada  a  boa-fé  do  contratante,  hipótese
afastada nos presentes autos.
6.  Agravo  Regimental  não  provido.  (STJ.  AgRg  no  AREsp
345645  /  SC,  rel .  Min.  HERMAN  BENJAMIN,  j .  17/09/2013  –
grifos acrescidos).

257. Diante do exposto,  não há dúvidas de que a i legal idade dos atos

praticados, impõe a decretação de sua nulidade e o ressarcimento integral  ao

erário  dos valores pagos, por força dos disposit ivos legais  acima citados e de

sua  interpretação  jurisprudencial,  de  forma  que  inafastável  a  ocorrência  de

dano ao erário.

258. Assim,  requer-se,  desde  já,  sejam  os  requeridos  condenados  a

ressarcir  aos  cofres  públicos  o  valor  de  R$  1.463.556,23  (um  milhão,

quatrocentos  e  sessenta  e  três  mil,  quinhentos  e  cinquenta  e  seis

reais  e  vinte  e  três  centavos) ,  valor  atual izado  até  junho/2017,
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correspondente  às  contratações  e  desembolsos  i legais  real izados  nas  obras

de  pavimentação  e  recapeamento  asfált ico  e  construção  de  guias  e  sarjetas

nos anos de 2006, 2007, 2008, 2012 e 2013.

259. Contudo,  apenas  para  argumentar,  caso  Vossa  Excelência  assim

não  entenda,  requer-se,  desde  já,  a  realização  de  perícia  técnica-

contábil,  a  fim  de  analisar  se  houve  superfaturamento  ou  se  o

parcelamento  das  obras,  com  o  consequente  fracionamento  das

despesas,  implicou  em  perdas  de  ganhos  de  escala .  Requer-se,  desde

já,  que  tal  perícia  seja  integralmente  custeada  pelos  réus,  uma  vez  que

foram eles que ensejaram a nulidade dos atos e a ocorrência dos prejuízos.

(iv) Das sanções pelos atos de improbidade e dever de reparar o dano

260. Como  visto  o  art.  37,  §4º,  da  CF  estabelece  que  os  atos  de

improbidade  importarão  em  suspensão  dos  direitos  polít icos,  na  perda  da

função pública, na indisponibi l idade dos bens,  além da obrigação de ressarcir

o  erário  pelos  prejuízos  causados.  Al iás,  quanto  ao  ressarcimento  do  erário,

trata-se  isto  de  regra  ínsita  a  nosso  ordenamento  jurídico  a  de  que  aquele

que  causar  dano,  salvo  sob  o  pal io  de  excludentes  da  responsabil idade,  f ica

obrigado a repará-lo.

261. Assim,  tendo  em  vista  que  os  atos  praticados  pelos  requeridos

amoldam-se,  como visto,  ao ato de improbidade descritos no art.  10 da LIA ,

deve-se  cominar  a  eles  as  sanções  previstas  no  art.  12,  inc.  II 18 ,  do  mesmo

diploma  legal.  Em  relação  ao  corréu  GUEDES  MARQUES  CARDOSO,  por  ter

havido  enriquecimento  i l íc ito,  incidiu-se  no  quanto  estabelecido  no  art.  9º,

inciso I, da LIA, com sanções previstas no art. 12, inciso I.

262. O Ministério  Público Federal  entende que tais  sanções devam ser

18 [n]a  hipótese  do  art.  10,  ressarcimento  integral  do  dano,  perda  dos  bens  ou
valores  acrescidos  i l ic i tamente  ao  patr imônio,  se  concorrer  esta  c ircunstância,
perda  da  função  públ ica,  suspensão  dos  dire i tos  pol í t icos  de  cinco  a  oito  anos,
pagamento  de  multa  c iv i l  de  até  duas  vezes  o  valor  do  dano  e  proibição  de
contratar  com  o  Poder  Públ ico  ou  receber  benef íc ios  ou  incentivos  f iscais  ou
credit íc ios,  direta ou indiretamente,  ainda que por  intermédio de pessoa jur ídica da
qual  seja sócio major i tár io,  pelo prazo de cinco anos
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aplicadas  de  forma  cumulada,  uma  vez  que  os  atos  praticados  pelos

requeridos,  além  de  causarem  vultoso  prejuízo  patr imonial  no  valor  de  R$

1.463.556,23  (um  milhão,  quatrocentos  e  sessenta  e  três  mil,

quinhentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  vinte  e  três  centavos) ,

atual izado  em  junho/2017,  desembolsados  em  decorrência  das  l ic itações  e

contratações  fraudulentas,  inseriram-se  em  um  grande  e  bem  art iculado

esquema de lesão aos cofres  públicos,  o qual  merece ser  reprimido de forma

mais severa, dissuadindo-se, assim, a reiteração do comportamento lesivo.

263. Apenas  para  argumentar,  uma  vez  que  não  se  crê  possa  ser

afastado  o  prejuízo  ao  erário  acima  apontado,  subsidiar iamente  aplicam-se

aos  requeridos  as  penalidades  e  sanções  previstas  no  art.  12,  inc.  III,  da

LIA,  uma  vez  que  suas  condutas  i l íc itas  também configuraram,  como  se  viu,

atos  de  improbidade  que  atentaram  contra  os  princípios  da  administração

pública (art. 11 da LIA). 

V. CONCLUSÃO E PEDIDOS

264. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

(i)  seja  a  inicial  recebida  e  notif icados  os  requeridos  para,

querendo,  apresentarem resposta  por  escrito,  nos  termos  do  art.  17,  §7º  da

Lei de Improbidade Administrativa;

(i i)  seja  tramitada  a  presente  ação  sob  o  regime  de  SIGILO DE

DOCUMENTOS ,  a  respeito  das  informações  bancárias  contidas  na  mídia  de

DVD às fls. 155.

(i i i)  após  recebimento,  citação  dos  réus  e  processamento  da

ação, no mérito:

(a)  sejam  os  requeridos  condenados  pela  prática  dos  atos  de

improbidade que causaram dano ao erário, impondo-lhes as sanções previstas

no  art.  12,  inc.  II,  da  Lei  8.429/92,  notadamente  o  dever  de  indenizar  os

prejuízos, na forma acima requerida;
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(b)  subsidiar iamente,  sejam  os  requeridos  condenados  pela

prática  dos  atos  de  improbidade  que  atentaram  contra  os  princípios  da

administração pública,  impondo-lhes as sanções previstas no art.  12, inc.  III,

da Lei 8.429/92, na forma acima requerida;

(iv)  a  int imação da União,  por  meio  da Advocacia-Geral  da  União

em São José do Rio Preto, para, querendo, integrar o presente feito;

(v)  a  int imação  do  Município  de  Pontal inda/SP,  para  os  f ins  do

art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92;

(vi)  após  o  trânsito  em julgado  da sentença condenatória,  sejam

os  nomes  dos  réus  inscritos  no  Cadastro  Nacional  de  Condenados  por  Ato  de

Improbidade  Administrativa  –  CNCIA,  a  teor  das  Resoluções  44  e  50,  do

Conselho Nacional de Justiça.

No tocante às provas,  protesta pela produção de todas as  provas

em  direito  admitidas,  e  notadamente  requer-se:  -  autorização  para

comparti lhar  tanto  as  provas  juntados  com a inicial,  quanto  as  que  vierem a

se  produzir  no  curso  da  instrução  com  os  órgãos  de  controle  do  Estado,

notadamente  com  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  o  Tribunal  de  Consta  do

Estado  de  São  Paulo,  a  Pol íc ia  Federal  e  o  Ministério  Público  do  Estado  de

São Paulo.

265. Por  fim,  cabe  esclarecer  que  as  menções  nesta  petição

inicial  à DVD – fls.  153, DVD – fls.  154 e DVD – fls.  155, referem-se a

documentos  que  estão  gravados  em  mídia  digital  e  estão  acostados

ao  procedimento  físico  do  Inquérito  Civil  acima  mencionado  na

Procuradoria  da  República  no  Município  de  Jales,  que,  no  entanto,

não  estão  sendo  juntados  à  petição  no  Sistema  do  PJE  por  conta  de

limitação  de  espaço  dos  arquivos  anexados,  mas  poderão  ser

juntados oportunamente  .

266. Dá-se  à  causa  o  valor  de  R$  1.463.556,23  (um  milhão,
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quatrocentos  e  sessenta  e  três  mil,  quinhentos  e  cinquenta  e  seis

reais e vinte e três centavos)

Jales/SP, 22 de junho de 2017.

José Rubens Plates

Procurador da República
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