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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RECOMENDAÇÃO N. 1/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com base no art. 6°, inciso
XX, da Lei Complementar n. 75/19931, no art. 15 da Resolução n. 23/2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público2, e nos arts. 23 e 24 da Resolução n.
87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal3;

CONSIDERANDO ser  função  institucional  do  Ministério  Público
defender a ordem jurídica, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,
promovendo as medidas necessárias à proteção do patrimônio público e social,
nos termos dos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o  Procedimento  Preparatório n.
1.21.000.000295/2016-12, autuado nesta Procuradoria da República no Estado
de  Mato  Grosso  do  Sul  para  apurar  possíveis  irregularidades  no  processo
licitatório n. 109.218/2015-98, consistente no uso de certidões falsas ao longo do
certame;

CONSIDERANDO que  foram  vencedoras  as  empresas  Joelson
Aparecido N. de Oliveira – ME, Nylton Amado Fernandes – ME, Tuca Transportes
Eireli – EPP, Odilon de Oliveira Rezende – ME, João Pires Rodrigues – ME, José
Vieira da Silva – ME, Ademir Barbosa Arantes – ME, Antônio Moreira da Costa –
ME,  LBT  Transportes  Eireli  –  EPP,  Daniel  Cury  de  Lacerda  –  ME,  Transpiccoli
Transportadora  LTDA –  ME,  R2  Transportes  LTDA –  EPP,  Viatur  Transporte  e
Turismo Eireli – EPP e Vip Tur Transporte e Turismo EPP, no valor global de R$
11.032.998,67;

1 Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
  XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

2 Art. 15. O Ministério Público, nos autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, poderá expedir recomendações
devidamente  fundamentadas,  visando  à  melhoria  dos  serviços  públicos  e  de  relevância  pública,  bem  como  aos  demais
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover.

3 Art. 23. No exercício das atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, o órgão do Ministério Público, de ofício ou
mediante provocação, poderá expedir, nos autos de inquérito civil ou procedimento administrativo, recomendações para que
sejam observados os direitos e interesses que lhe incumba defender, dando, de tudo, publicidade pelo portal eletrônico do MPF.
§ 1° A recomendação conterá o prazo para o seu cumprimento, bem como indicará as medidas que deverão ser adotadas.
§ 2° Na hipótese de desatendimento à recomendação, se for o caso, o Ministério Público poderá instaurar inquérito civil, celebrar
o compromisso de ajustamento de conduta ou promover a ação civil competente.
§ 3º A expedição de recomendação não exime ou substitui a celebração de termo de ajustamento de conduta ou a propositura
de ação civil pública, nos casos em que aquela não for suficiente à correção da irregularidade.
Art. 24. O órgão do Ministério Público poderá, no exercício das funções referidas no artigo anterior, sugerir à esfera de poder
competente a edição de normas, a alteração da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos
assegurados legalmente, nos termos do artigo 6°, XX, da Lei Complementar n° 75/93.
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CONSIDERANDO  que  análise  perfunctória  dos  autos  permitiu  a
constatação de que a empresa Antônio Moreira da Costa – ME utilizou certidões
da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul e da Procuradoria da
Fazenda Nacional não autênticas;

CONSIDERANDO que  não  se  encontram  encartados  nos  autos
documentos que comprovem que, no mínimo, as empresas Joelson Aparecido N.
de Oliveira – ME, Nylton Amado Fernandes-ME e Odilon de Oliveira Rezende-ME
apresentaram  certidões  que  atestem  para  suas  regularidades  fiscais  junto  à
Procuradoria da Fazenda Nacional e à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato
Grosso do Sul;

CONSIDERANDO que todas as empresas mencionadas venceram
ao menos um item do certame licitatório;

CONSIDERANDO que o uso e a falsificação de documento público
é crime tipificado no art. 297 c.c. art. 304 do Código Penal Brasileiro;

CONSIDERANDO que  a  apresentação  de  certidões  negativa  de
débitos  fiscais  e  trabalhistas  são  documentos  imprescindíveis  para  a  regular
habilitação no certame licitatório, conforme se extrai do art. 27, inciso IV, da Lei
n. 8.666/93, reafirmado no item 6.1.2 do edital do Pregão Presencial n. 08/2016;

CONSIDERANDO que  as  folhas  do  processo  licitatório  n.
109.218/2015-98 não se encontram integralmente numeradas (o processo está
numerado somente até a folha 1818 do volume III,  parte I) e que na cópia
integral do processo encaminhada ao MPF não foram localizadas as f. 84 a 526, o
que abre margem à prática de atos fraudulentos;

CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público fiscalizar as
atividades  de  seus  subalternos,  responsabilizando-os  por  suas  condutas
comissivas ou omissivas que resultem em prejuízo ao erário ou a terceiros.

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública invalidar
atos administrativos com lesão aos bens e interesses coletivos, de modo a velar
pela probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a prática de condutas ilícitas ensejará aos
seus responsáveis a responsabilização nas esferas cível, penal e administrativa,
que são independentes entre si;

DECIDE RECOMENDAR:

ao  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMPO  GRANDE,  Alcides
Jesus Peralta Bernal, ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Ricardo Trefzger  Ballock  e  à  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
Leila Cardoso Machado:

a)  que  suspendam  imediatamente  a  contratação  das
empresas selecionadas no processo licitatório n. 109.208/2015-98 e se
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proceda à revisão da documentação apresentada por todas as empresas
declaradas vencedoras, notadamente (mas não só) as empresas Antônio
Moreira da Costa – ME, Joelson Aparecido N. de Oliveira – ME, Nylton
Amado Fernandes – ME e Odilon de Oliveira Rezende – ME, invalidando-
se, se for o caso, o processo licitatório;

b) que sejam adotadas as medidas disciplinares pertinentes
para apurar e responsabilizar os agentes públicos que, por ato omissivo
ou comissivo, doloso ou culposo, deixaram de observar os mandamentos
legais;

c) que numerem e corrijam a numeração de todas as folhas
do processo licitatório n. 109.218/2015-98.

A  presente  recomendação  dá  ciência dos  fatos  à  autoridade
destinatária e a constitui em mora caso se omita nos deveres legais que lhe
cabe,  podendo  a  omissão  na  adoção  das  medidas  recomendadas  implicar  o
manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, em sua
máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes e que poderão, ainda, vir
a ser responsabilizados por eventuais danos materiais e/ou morais suportados
pela Administração Pública.

Nesses termos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro no
art.6º, inciso XX, c.c. art. 8º, § 5º, ambos da Lei Complementar n. 75/1993, fixa
o prazo de   10   (dez) dias   para que Vossa Excelência ofereça resposta à
presente RECOMENDAÇÃO, apontando as providências adotadas e prestando
outras informações pertinentes. 

Campo Grande, 2 de junho de 2016.

MARCEL BRUGNERA MESQUITA
Procurador da República
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