
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL DA VARA __  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

N.F 1.23.000.003156/2017-49

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  através  dos  Procuradores  da

República que assinam ao final, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com

fundamento nos artigos 37, §5º, 129, inciso III, da Constituição Federal, c/c. o art. 5º,

II e III, art. 6º, VII, alíneas a, b e c, da Lei Complementar n° 75/93, dispositivos da Lei

nº. 7.347/85, e do Código de Processo Civil, no que couber, vem à presença de Vossa

Excelência ajuizar 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

contra

DUCIOMAR GOMES DA COSTA, brasileiro, ex-prefeito do Município de

Belém,  nascido  em  17/08/1955,  CPF  nº  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO,  residente  na  DADOS  OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO,  São

Paulo/SP ou na DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

JEAN  DE  JESUS  NUNES,  brasileiro,  sócio  da  empresa  B.A.  MEIO

AMBIENTE  LTDA,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO,  residente   naDADOS  OMITIDOS  NA  DIVULGAÇÃO  ,

Belém/PA;

ALCIDEMAR  GUIMARÃES  LEAL,  brasileiro,  sócio  da  empresa

CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA., inscrito no CPF sob o nº  DADOS

OMITIDOS  NA  DIVULGAÇÃO,  residente  na  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO, Belém/PA; e

ALCIDEMAR  GUIMARÃES  LEAL  JÚNIOR,  brasileiro,  sócio  da

empresa  CONSTRUTORA LEAL  JÚNIOR  LTDA.,  inscrito  no  CPF

sob  o  nº  DADOS  OMITIDOS  NA  DIVULGAÇÃO,  residente  na
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DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

B.A.  MEIO  AMBIENTE  LTDA.,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,   CNPJ  07.593.016/0004-47,  com sede na Rua Jardim

Providência,  nº  9,  bairro  Águas  Lindas,  Ananindeua/PA,  CEP

67015-260,

com o propósito de responsabilizar os agentes causadores de danos à

Administração Pública, consoante os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos.

1. FATOS

A presente ação decorrente de investigação, tendo como consequência

a Operação  Forte do Castelo,  que buscou identificar  a  existência  de  uma atuação

concertada  entre  pessoas  que  se  vinculam,  em  praticamente  toda  a  sua  vida

profissional,  a  uma  mesma  pessoa,  gravitando  entre  cargos  públicos  e  empresas

privadas  que  dependem  diretamente  de  DUCIOMAR  GOMES  DA  COSTA,  tanto  no

exercício do mandato de Senador da República (2002-2004), quanto no exercício do

mandato de Prefeito Municipal de Belém (2005-2012).

As medidas cautelares foram determinadas pelo MM. Juiz Federal da 3ª

Vara, e o compartilhamento das informações foi deferido (anexo I).

A  análise  dos  fatos  demonstrou  um  grupo  de  pessoas  cuja  única

atividade profissional  ou pessoal  gravita em torno de DUCIOMAR GOMES DA COSTA,

acompanhando-o em seus diversos cargos públicos, e que, ao iniciar-se a gestão dele

como Prefeito, tornam-se titulares de empresas que serão contratadas pelo Município

de Belém, direta ou indiretamente, com uso de recursos de variadas fontes, dentre os

quais significativos valores federais. 

A investigação constatou vínculos familiares e afetivos, somado ao fato

de  que  tais  pessoas  nunca  demonstraram  capacidade  financeira  para  serem

responsáveis  por  empresas  que,  repentinamente,  passaram  a  receber  um  volume

significativo de recursos públicos, em contratos diretos com a Prefeitura de Belém ou
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em subcontratações por empresas que venceram/tiveram dispensadas licitações junto

ao município de Belém.

No presente caso, temos então a empresa BA Meio Ambiente Ltda.,

CNPJ 07.593.016/0004-47, obtido um contrato de alto valor na presente licitação,

com o apoio direto de quem exercia posição de liderança no grupo, o então Prefeito de

Belém DUCIOMAR GOMES DA COSTA, também requerido no presente momento. 

O diagrama abaixo mostra a relação de DUCIOMAR com o sócio  da

empresa:

1. A RELAÇÃO DE DUCIOMAR GOMES DA COSTA COM JEAN DE JESUS

NUNES

JEAN  DE  JESUS  NUNES,  ex-assessor  e  braço  direito  de  DUCIOMAR,

indica como seu domicílio a Rua Pedro Álvares Cabral, 904, Apt 21, Belém/PA.
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   Domicílio tributário declarado por JEAN DE JESUS NUNES.

JEAN DE JESUS NUNES já trabalhou no Senado Federal, na Prefeitura

de Belém e na B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, empresa de que é sócio desde 05/09/2006. 

Conforme  Decreto  nº  48.141/2005-PMB  de  29  de  março  de  2005,

publicado em 07 de junho de 2005, JEAN DE JESUS NUNES foi nomeado para exercer o

cargo  em comissão  de  Assessor  Especial-DAS-202.9,  no  gabinete  do  então  Prefeito

DUCIOMAR COSTA, a contar de 01 de janeiro de 2005. 

As empresas relacionadas diretamente a JEAN NUNES são as do quadro

baixo.
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Empresas relacionadas com JEAN DE JESUS NUNES.

JEAN  DE  JESUS  NUNES  também  já  foi  sócio  da  M3  CONCRETO

EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 08.258.912/0001-70. Esta empresa foi constituída em

abril de 2006 e também já teve como sócio VALDEMIRO FERREIRA RAMOS, atual sócio da

CONSTRUTORA EFECE.

Nos sistemas da RFB constam, ainda, as seguintes informações, 

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

No que tange aos aspectos econômico-fiscais de JEAN DE JESUS, cabe

ressaltar uma incomum involução patrimonial a partir de 2013, especialmente sendo

sócio da B.A. MEIO AMBIENTE, empresa que movimentou mais de R$ 720 milhões de

reais, conforme já explicitado neste relatório.

Ainda  é  de  se  observar  que  o  patrimônio  de  JEAN  DE  JESUS  teve

incremento significativo a partir de 2006, ano em que se torna sócio da B.A. MEIO
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AMBIENTE. Observa-se ainda que, no ano de 2006 e posteriormente em 2007, JEAN DE

JESUS declara ter recebido dividendos fora dos padrões observados em outros anos-

calendário.  No  total,  nestes  dois  anos  houve  rendimentos  de  dividendos  de  R$

2.315.682,89, quando a média anual de rendimentos de JEAN DE JESUS gira em torno

de R$ 230 mil.

Sua declaração de imposto de renda de 2015 é a que se segue.

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Aqui  cabe  mencionar  que,  muito  embora apresente  patrimônio,  no

final de 2015, no valor de R$ 930 mil reais, foi detectado que durante o ano de 2016

JEAN DE JESUS adquiriu disponibilidade financeira no montante de R$ 1,8 milhão de

reais em espécie.

O  investigado  JEAN  tem  uma  holding,  a  JEAN  DE  JESUS  NUNES

PARTICIPAÇÕES, constituída em julho de 2006. Esteve estabelecida na Av. Paulista, 1471

– 12º andar – Conjunto 12 – São Paulo (SP), e hoje está na Rua Barbalha 139, São Paulo -

SP, tendo como sócio JEAN DE JESUS NUNES. 

Domicílio tributário declarado por JEAN
DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES.
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O quadro societário atual e seu histórico seguem descritos na tabela a

seguir:

Relação de Sócios/Dirigentes e Participações Societárias da empresa JEAN DE JESUS NUNES 
PARTICIPAÇÕES.

Observa-se na tabela anterior que esta holding foi constituída em 2006

por JEAN DE JESUS e VALDEMIRO FERREIRA RAMOS, sócio da CONSTRUTORA EFECE LTDA

– CNPJ 83.769.679/0001-05, que também teve contratos formalizados com órgãos da

Prefeitura  Municipal  de  Belém  e  também  é  alvo  desta  investigação.  Além  disso,

VALDEMIRO RAMOS já compôs o quadro societário das seguintes empresas, algumas com

operações expressivas:
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            Participações societárias de VALDEMIRO RAMOS.

Também cabe  mencionar  que  a  holding  de  JEAN  DE  JESUS,  muito

embora se auto qualifique como holding de instituições não financeiras, é sócia de uma

factoring, a AMAZONFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA – CNPJ 08.377.635/0001-14.

Ademais,  dentre  as  licitações  já  analisadas  pelos  órgãos  de

investigação,  constata-se  que  há  uma  em  que  JEAN  DE  JESUS  NUNES  é  um  dos

responsáveis  e  obteve  vantagens  no  direcionamento,  consoante  Nota  Técnica  nº

2203/2017/NAE/PA/REGIONAL/PA:

“Concorrência  Pública nº 016/2010: tipo Menor Preço Global, que

teve como objeto a  Requalificação do Complexo Viário do Entroncamento. O valor

estimado foi de R$ 34.828.653,40, a ser pago com recursos provenientes da Prefeitura

Municipal de Belém - PMB e também de convênio entre a PMB e o DNIT no âmbito do

Programa  de  Adequação  de  Trecho  Rodoviário  Belém  -  Castanhal  -  Santa  Maria  –

Cachoeira do Piriá - Div. PA/MA na BR 316, por meio do Convênio 627841/2008. Nesse

procedimento, houve a participação das empresas  BA Meio Ambiente Ltda. (CNPJ:

07.593.016/0001-02) e Construtora Leal Júnior Ltda. (CNPJ: 05.574.132/0001-40).
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A sessão de abertura do certame foi realizada no dia 28 de junho de

2010, ocasião em que a empresa Construtora Leal Júnior Ltda., que tem como sócios

ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL e ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR, foi inabilitada,

sagrando-se vencedora a empresa BA Meio Ambiente Ltda, cujo proprietário é JEAN DE

JESUS NUNES. Por consequência foi celebrado o contrato nº 037/2010, em 1º de julho

de 2010, no valor de R$ 34.736.664,56. Da análise do caso, concluiu-se pela existência

de conjunto consistente de indícios que aponta para a fraude ao caráter competitivo

do certame e o direcionamento na Concorrência Pública nº 016/2010 para beneficiar a

empresa BA Meio Ambiente Ltda. Em resumo, o conjunto de situações apontadas que

evidenciam à fraude à  licitação são:  a)  Inclusão de  cláusulas  restritivas  no  Edital,

dentre as quais: b) Ausência de publicação do edital em Diário Oficial do Estado e

publicação no DOU com prazo inferior aos 30 dias exigidos para a Concorrência; c)

Indícios de disponibilização precária do edital pela CPL; d) Inclusão de itens indevidos

e  em  duplicidade  na  composição  do  BDI  da  proposta  vencedora  do  certame,

apresentando taxa de BDI de 45,22%; e) Indícios de simulação de visita técnica; f)

Indícios de inabilitação proposital para beneficiar a empresa vencedora do certame. g)

Vínculos de licitantes com a investigação em curso”.

Na  época  da  licitação,  constava  como  responsável  e  sócio-

administrador  da  empresa  JEAN  DE  JESUS  NUNES  (CPF:  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO), e ainda os sócios Luiz Olavo Bertipaglia (CPF:  DADOS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO)  e  a  empresa  Jean  de  Jesus  Nunes  Participações  (CNPJ:

08.169.589/0001-68).  Atualmente,  o  quadro  societário  permanece  com  a  mesma

configuração.

Verifica-se,  como  já  informado  anteriormente,  que  JEAN  DE  JESUS

NUNES é o proprietário e administrador da empresa B. A. MEIO AMBIENTE LTDA.

B) DA EMPRESA B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

A B.A MEIO AMBIENTE LTDA foi aberta em 02/09/2005, na cidade do

Rio de Janeiro, tendo mais tarde transferido sua matriz para Ananindeua-PA (CNPJ nº

07.593.016/0004-47).
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Histórico do Quadro societário:

A B.A MEIO AMBIENTE LTDA foi aberta em 02/09/2005, na cidade do

Rio de Janeiro, tendo mais tarde transferido sua matriz para Ananindeua-PA (CNPJ nº

07.593.016/0004-47).

Inicialmente possuía em seu quadro societário os empresários Jacob

Barata e Jacob Barata Filho, ambos com imenso patrimônio e conhecida capacidade

financeira. Em 05/09/2006, o comando da empresa passou para o nome de  JEAN DE

JESUS  NUNES,  seu  atual  proprietário,  que  já  atuava  como  procurador  da  empresa

desde  2005.  Não  obstante,  até  31/03/2009,  Jacob  Barata  permaneceu  como

representante  da  B.A,  que  também  teve  como  sócio  a  Guanabara  Participações,

empresa vinculada à família Barata.

Se  os  proprietários  originais  da  empresa  dispunham  de  sólido

patrimônio e conhecida atividade empresarial, o mesmo não se pode dizer de JEAN DE

JESUS NUNES (CPF DADOS OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO), cuja história profissional

tem na sua relação com DUCIOMAR COSTA o único ponto identificável. Assim, foi
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assessor de DUCIOMAR COSTA no Senado Federal entre 2003 e 2005, lotado no Gabinete

da Quarta Secretaria do Senado. Em 01/01/2005, foi nomeado Assessor Especial  no

gabinete do então prefeito,  tendo inclusive acumulado ilegalmente os  dois  cargos,

motivo  pelo  qual  foi  condenado  pela  Justiça  Federal,  com decisão  transitada  em

julgado nos autos do processo nº  2008.39.00.007293-0, da 5ª Vara da Seção Judiciária

do Pará.

Não detinha, então, JEAN DE JESUS NUNES patrimônio e conhecimento

necessário para a aquisição da empresa de que se cuida, ainda mais para se tornar

sócio de empresários em situação financeira e patrimonial tão diversa da sua.
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A CGU analisou alguns dos  contratos  que envolvem a empresa

B.A. MEIO AMBIENTE LTDA., destacando o conteúdo da Nota Técnica 2203/2017, na

qual se concluiu pela existência de conjunto consistente de indícios que aponta

para  a  fraude  ao  caráter  competitivo  do  certame  e  o  direcionamento  na

Concorrência Pública nº 016/2010 para beneficiar a empresa B.A. MEIO AMBIENTE

LTDA. 

2.  DAS  IRREGULARIDADES  NA  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº

016/2010

A Concorrência  Pública  nº  016/2010,  tipo  menor  preço  global,  foi

realizada pela Prefeitura de Belém, com objetivo de requalificar o Complexo Viário do

Entroncamento,  em valor  estimado  de  R$  34.828.653,40  (trinta  e  quatro  milhões,

oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Os  recursos  são  originários  da  própria  Prefeitura  e  do  Convênio

627841/2008, celebrado entre esta e o DNIT no Programa de Adequação de Trecho

Rodoviário Belém – Castanhal – Cachoeira do Piriá – Div. PA/MA na BR 316.

As empresas BA Meio Ambiente Ltda. (CNPJ 07.593.016/0001-02), cujo
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sócio  é  JEAN  DE  JESUS  NUNES, e  Construtora  Leal  Júnior  Ltda.  (CNPJ

05.574.132/0001-40),  cujos  sócios  são  ALCIDEMAR  GUIMARÃES  LEAL e  ALCIDEMAR

GUIMARÃES  LEAL  JÚNIOR, participaram  do  certame.  A  abertura  da  proposta  foi

realizada em 28/06/2010.  Com a inabilitação  da  Construtora  Leal  Júnior  Ltda,  foi

vencedora  da  licitação  a  BA  Meio  Ambiente  Ltda.  O  contrato  nº  037/2010  foi

celebrado  em  01/07/2010,  no  montante  de  R$34.736.664,56  (trinta  e  quatro

milhões,  setecentos  e  trinta  e  seis  mil,  seiscentos  e  sessenta  e  quatro reais  e

cinquenta e seis centavos).

A empresa BA Meio Ambiente foi inicialmente aberta em 02/09/2005,

no Rio de Janeiro, com o CNPJ 07.593.016/0001-02. Posteriormente, foi aberta em

05/07/2013 em Ananindeua/PA com o CNPJ 07.593.016/0004-47. O quadro societário

da empresa é constituído por JEAN DE JESUS NUNES (sócio-administrador), Luiz Olavo

Bertipaglia e a empresa JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES (CNPJ 08.169.589/0001-

68).

A  Controladoria-Geral  da  União  elaborou  a  Nota  Técnica  nº

2203/2017/NAE/PA/REGIONAL/PA  (anexo  II),  em  complemento  à

2118/2017/NAE/PA/REGIONAL/PA,  na  qual  constatou  diversas  irregularidades  no

referido processo licitatório, as quais passamos a detalhar.

1 – Inclusão de condições restritivas no edital

A nota técnica da CGU aponta diversos itens do edital (anexo III) que

foram considerados restritivos:

a) Foi  exigido  no  procedimento  licitatório  a  apresentação  da

garantia da proposta previamente à data de recebimento e abertura dos demais

documentos  relativos  à  fase  de  habilitação  do  certame (subitem  9.7),  mais

precisamente até o  terceiro  dia  útil  anterior  à data estipulada para a  entrega da

documentação  e  das  propostas,  que  deveriam  ser  entregues  até  as  14  horas  no

Protocolo da Comissão Permanente de Licitação. 

No caso, o edital da Concorrência Pública nº 016/2010, subitem 9.7
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“não  encontra  amparo  legal  e  configura  ofensa  ao  princípio  da  moralidade,  por

possibilitar  o  conhecimento  prévio  dos  participantes  do  certame”  (Acórdão  nº

2864/2008-Plenário do TCU).

b) O  subitem  10.1  do  edital  previu  a  obrigatoriedade  de

apresentação de atestado de visita técnica expedido pelo Município de Belém por

intermédio da Secretaria de Urbanismo – SEURB para comprovar que o responsável

técnico da empresa licitante percorreu o local onde seriam realizados os serviços

objeto do procedimento.

O subitem retirou a opção de designação pela licitante da pessoa de

sua  preferência  para  fazer  a  visita  ou  até  mesmo  do  instrumento  utilizado  pelo

licitante  para  tomar  conhecimento  das  informações  e  condições  locais  para  o

cumprimento  das  obrigações  objeto  do  certame  –  já  que  a  visita  não  é  o  único

instrumento  pelo  qual  o  licitante  pode  tomar  conhecimento  das  informações  e

condições locais para o cumprimento de suas obrigações editalícias (Acórdãos 800/2008

e 3301/2015 do Plenário do TCU).

E mais, o subitem 9.2 do edital estipulou que deveria ser feita visita

técnica junto aos técnicos do setor de projetos da SEURB. Já o subitem 9.3 exigiu que

a referida visita técnica fosse realizada especificamente no dia 21/06/2010 às 8 horas.

Não há nos autos do procedimento licitatório justificativa para as referidas exigências. 

Nesse contexto, o acórdão nº 727/2009 do Plenário do TCU aduz que a

vistoria  obrigatória  só  é  justificada  para  os  casos  imprescindíveis,  uma  vez  que

possibilita o conhecimento prévio dos participantes, facilita o conluio e restringe a

competitividade. 

De  acordo  com  os  acórdãos  nº  890/2008,  1.174/2008,  2.150/2008,

727/2009, 1842/2013 e 234/2015, todos do Plenário do TCU, não se pode impor como

condição de habilitação a obrigatoriedade de comparecimento ao local dos serviços – é

suficiente declaração do licitante de que conhece as condições do local  onde será

executado  o  objeto,  que  também  foi  exigida  no  item  9.1,  portanto,  foram

desnecessários os subitens 9.2, 9.3 e 10.1 do edital.

O agendamento da visita técnica em data e horário únicos permite aos
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licitantes  tomar  conhecimento  dos  outros  participantes  do  certame,  facilitando  o

conluio entre eles, e servindo como mecanismo de controle dos interessados.  Nessa

linha, os acórdãos nº 2150/2008 e 2864/2008, do Plenário do TCU, apontam que, nos

casos em que seja imprescindível a visita, deve ser evitada a reunião dos licitantes em

data e horário marcados para não dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de

concorrentes. 

c) O certame fez necessário, no subitem 14.2.4 a apresentação de

visto do CREA na certidão de registro e quitação da sede da licitante para empresas

de outros estados que não possuíssem sede ou filial no Pará. Esta exigência é ilegal,

eis que o momento apropriado para atendimento desse requisito é no momento da

contratação, e não na fase de habilitação, para não comprometer a competitividade do

certame  (Acórdãos  nº  1.328/2010  do  Plenário,  acórdão  992/2010  da  1a Câmara  e

decisões nº 279/1998 e 348/1999 do Plenário do TCU).

d) No subitem 14.2.2, alínea “d”, inciso I, foi exigida, para fins de

comprovação  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Federal,  documento  de

quitação de tributos e contribuições federais.  Os acórdãos nº  549/2011, 471/2008,

1.699/2007,  2.081/2007  do  Plenário  do  TCU apontam que  não  deve  ser  exigida  a

quitação de obrigações junto à Fazenda – e sim a comprovação da regularidade de sua

situação.

e) Foi feita exigência de que a retirada do edital, os esclarecimentos

sobre  o  edital,  as  impugnações  e  a  interposição  de  recursos  fossem  feitos

presencialmente na sede da comissão permanente de licitação no Município de Belém

(itens 2,1, 12.5 e 24.1), o que dificultou sobremaneira a participação de empresas de

fora da cidade e feriu o disposto no art. 40, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, que reforça

que “locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que

serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às

condições  para  atendimento  das  obrigações  necessárias  ao  cumprimento  de  seu

objeto” (acórdão nº 2147/2006 do Plenário do TCU).

2 – Irregularidades constatadas na análise da publicidade do certame
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a)  Não  constam  nos  autos  do  processo  licitatório  as  publicações

obrigatórias  no Diário  Oficial  do Estado e  do Município.  A CGU efetuou pesquisa

referente aos meses de maio e junho de 2010 e apenas localizou publicações resumidas

do Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. De acordo com o art. 21,

§2º, inciso II da Lei nº 8.666/93:

Art. 21.  Os  avisos  contendo  os  resumos  dos  editais  das
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões,
embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 

(…)

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se
tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da
Administração  Pública  Estadual  ou  Municipal,  ou  do  Distrito
Federal; 

(…)

§ 2o  O  prazo  mínimo  até  o  recebimento  das  propostas  ou  da
realização do evento será: 

II - trinta dias para:        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso
anterior;      (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

No caso, o edital foi publicado em 08/06/2010 – e não em 28/05/2010 –

como faz entender a CPL – e o certame foi aberto em 28/06/2010. Além da ausência de

publicação nas imprensas oficiais do Estado e do Município, não foi respeitado o prazo

mínimo estipulado pela lei de licitações. 

b)  As  empresas  Construcap  CCPS  Engenharia  e  Comércio  S.A.  e

Construtora A. Gaspar S.A., ambas com filial em Belém, encaminharam dúvidas via fax

ao Presidente da comissão de licitação (anexo IV). A primeira solicitou em 10/06/2010

o adiamento da data de abertura do certame por mais 30 dias, sob alegação de que o

edital  e  os  projetos  não  haviam sido  disponibilizados  para  consulta  e  compra  até

então. Já a segunda fez questionamentos acerca do valor do edital e da obra, do prazo

de execução e sobre como poderia adquirir o edital (anexo V).

Em  resposta,  a  CPL  encaminhou  os  seguintes  esclarecimentos  em
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14/06/2010:  “os editais solicitados estão disponíveis nesta Comissão Permanente de

Licitação  –  CPL,  desde  a  sua  publicação,  corrida  em  28/05/2010,  devendo  cada

interessado efetuar o pagamento do valor referente a aquisição do edital e retirá-lo no

seguinte endereço: Rua Gaspar Viana, 833 – Reduto/Belém/Pará”.

Logo, conclui-se que o edital e seus anexos não estavam disponíveis

para os interessados até 11 de junho de 2010, fato agravado pela publicação no DOU

apenas em 08/06/2010. 

Outrossim,  os  questionamentos  das  empresas  a  resposta  da  CPL

confirmam que a única forma de obtenção do edital foi presencialmente na sede da

CPL.

3 – Irregularidades constatadas na análise do julgamento da licitação

a) A empresa vencedora do certame incluiu os itens “administração da

obra” e “instalação e manutenção do canteiro”, bem como os tributos CSLL e IRPJ na

taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI.

Os dois itens mencionados deveriam constar na planilha orçamentária –

e  não  no  BDI  –  já  que  são  quantificáveis  e  apropriáveis  na execução  dos  serviços

orçados (acórdãos nº 1.427/2007, 440/2008 e 1.685/2008 do Plenário do TCU).

Já os dois tributos têm natureza direta e personalíssima, de forma que

devem  ser  suportados  pelo  particular,  não  sendo  regular  seu  repasse  para  a

Administração  no  BDI  ou  na  planilha  de  custos  de  obras  financiadas  com recursos

públicos (acórdão nº 325/2007 do Plenário do TCU). Nesse sentido é a súmula 254 do

TCU: “O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social sobre

o Lucro Líquido – não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na

taxa de Bonificações e Despesas Indiretas BDI do orçamento-base da licitação, haja

vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o

contratado.”

Ainda, de acordo com o acórdão nº 2622/2013 do Plenário do TCU, a

definição de BDI consagrada na literatura especializada e no art. 2º do Decreto nº

91 3299 0100 – www.mpf.mp.br/pa
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1476, 1º andar, Umarizal - CEP 66055-200 – Belém/PA     



7.983/2013 é apresentada por meio de percentual aplicado sobre os custos diretos e

tem como finalidade mensurar as parcelas do preço da obra que incidem indiretamente

na  execução  do  objeto  e  que  não  são  passíveis  de  serem  individualizadas  ou

quantificadas na planilha de custos, tais como custos indiretos, remuneração ou lucro e

tributos incidentes sobre o faturamento.

No  caso,  foi  constatado  pela  CGU  que  o  item  “instalação  e

manutenção” foi inserido em duplicidade, uma vez que constou tanto na proposta de

preços  como na  composição  do  BDI.  No  item 01.02  da  proposta  de  preços  consta

“instalação e manutenção do canteiro de obras” no valor de R$35.410,00 e, no item

01.03,  “manutenção  de  canteiro  de  obras”  no  valor  de  R$326.753,82.  No  item 7,

referente  à  composição  do  BDI,  a  “instalação  e  manutenção  de  canteiro”  foi

considerada no valor de R$266.350,00.

Apesar desses erros facilmente identificáveis, a CPL adjudicou o objeto

da licitação da empresa BA Meio Ambiente Ltda pelo valor de R$34.736.664,56.

A inclusão dos itens e impostos indevidos contribuiu para que a taxa de

BDI fosse calculada em 45,22%, valor considerado acima do percentual adotado pelo

DNIT para obras  e  serviços  rodoviários.  O orçamento elaborado pela Administração

adotou  como  referência  em  diversos  itens  os  preços  unitários  na  tabela  SICRO  2

(referência maio/2009).

Segundo o relatório da CGU: 

Quanto  à  adoção  das  metodologias  e  tabelas  do  DNIT,  a  LDO
determina  que  o  custo  global  de  obras  e  serviços  contratados  e
executados com recursos  dos  orçamentos da União será obtido a
partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à
mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa
de  Custos  e  Índices  da  Construção  Civil  -  SINAPI,  mantido  e
divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal, e, no caso de
obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras
Rodoviárias – SICRO.

O TCU considera as tabelas do SICRO, mantidas pelo DNIT, como taxa

referência de BDI. Segundo a Portaria/DNIT nº 1.186/2009, de 1º de outubro de 2009, o

DNIT passou a adotar nas planilhas orçamentárias de suas licitações a taxa de BDI de
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27,84% (para o ISSQN de 3,5%), sendo esse o índice vigente durante a  Concorrência

Pública nº 016/2010.

Assim,  levando-se em consideração que a  alíquota do ISSQN para o

Município de Belém é de 5%, a taxa de BDI para os orçamentos das licitações do DNIT

poderia alcançar o percentual de 30,35% (anexo VI). Logo, o índice de 45,22% adotado

pela BA Meio Ambiente Ltda foi bastante superior ao praticado na ocasião.

Em que pese as composições de custos unitários, o detalhamento de

encargos sociais e do BDI comporem o projeto básico da obra ou serviço de engenharia

e deverem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes –

conforme a Súmula nº 258/2010 do TCU, não constaram na planilha orçamentária o

detalhamento da taxa de BDI adotada pela Administração ou composição de todos os

custos unitários.

b) Indícios de simulação de visita técnica

Apenas as empresas BA MEIO AMBIENTE LTDA. e CONSTRUTORA LEAL

JÚNIOR  LTDA. compareceram na  data  da  abertura  do  certame.  As  duas  empresas

adquiriram o edital apenas em 21/06/2010, justamente o dia marcado para a visita

técnica obrigatória. 

Os protocolos de número 291363 e 291264 atestam que as empresas

estavam cientes, no momento da compra do edital, que a visita técnica havia ocorrido

naquele dia pela manhã. Causa estranheza que na documentação de habilitação das

duas  empresas  consta  declaração  de  visita  técnica  assinada  pelo  gestor  da  SEURB

(anexo V).

c)  Indícios  de  inabilitação  profissional  para  beneficiar  a

empresa vencedora do certame

A  Ata  de  abertura  da  Concorrência  nº  016/2010  atesta  que

compareceram apenas as empresas BA Meio Ambiente Ltda e Construtora Leal Júnior

no dia designado para abertura das propostas.

Nessa  ocasião,  a  empresa  de  ALCIDEMAR  GUIMARÃES  LEAL  e
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ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR foi inabilitada por não atender alguns itens do

edital: i) não apresentou garantia de participação até o dia 25/06/2010; ii) deixou de

enumerar e rubricar as páginas da proposta e assinar as declarações que apresentou

(anexo VII); e iii) não comprovou possuir usina de produção localizada no Município de

Belém, apenas apresentou contrato de locação de usina de asfalto em Ananindeua.

As duas outras empresas que apresentaram garantia de proposta –

Estacon Engenharia S.A. (CNPJ 04.946.406/0001-12) e M3 Concreto Empreendimento

Ltda  (CNPJ  08.258.912/0001-70)  –  não  participaram  da  sessão  de  abertura  do

procedimento licitatório.

É  importante  salientar  que,  à  época  do  certame,  a  empresa  M3

Concreto Empreendimento Ltda. tinha como sócio JEAN DE JESUS NUNES, que também

figura como sócio da empresa vencedora do certame BA Meio Ambiente Ltda.

Há indícios nos autos de que a empresa Construtora Leal Júnior

Ltda. apenas participou do certame licitatório para simular concorrência, uma vez

que  deixou  de  apresentar  exigências  facilmente  identificadas  no  edital  e  em

licitações desse porte. Ora, a empresa deixou de apresentar garantia e de assinar a

sua  proposta  de  declarações,  ambas  condições  básicas  para  participação  na

licitação, além de ter comparecido para retirar o edital no mesmo dia da empresa

vencedora, com emissão de protocolo em sequência. 

Soma-se  às  evidências  referidas  as  transações  bancárias  entre  as

duas empresas em 2008, no valor total de R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil

reais), o que confirma o relacionamento entre elas, conforme tabela a seguir.

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Conforme  a  tabela,  a  ALCIDEMAR  GUIMARÃES  LEAL  e  ALCIDEMAR

GUIMARÃES LEAL JÚNIOR, por intermédio da  Construtora Leal Júnior Ltda., também

realizaram transações bancárias com a empresa PGI Construções e serviços de Limpeza

Ltda  (CNPJ  06.344.788/0001-30),  a  qual  também  tem  como  responsável  e  sócio-

administrador JEAN DE JESUS NUNES.

A CGU efetuou consultas ao endereço eletrônico do Tribunal Superior
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Eleitoral e identificou doações de campanha para DUCIOMAR em 2004 das empresas

Estacon Engenharia SA – empresa que garantiu a participação no certame, mas não

participou de sua abertura – e da Construtora Leal Júnior Ltda, ambas no valor de

R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais,  na  quebra  de  sigilo  bancário  das  investigadas,  foram

identificadas transferências da empresa Leal Júnior para a empresa B.A. no montante

de R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). 

2. DO DIREITO

A questão da improbidade administrativa é de extrema relevância em

nosso  ordenamento  jurídico,  merecendo  posição  de  destacada  importância  na

Constituição Federal, que, em seu art. 37, elenca os princípios básicos que devem

reger  toda a  atividade administrativa  no Estado brasileiro:  legalidade,  moralidade,

publicidade, impessoalidade e eficiência.

A par disto, estabeleceu, em seu art. 37, § 4º as consequências que o

ato de improbidade administrativa acarreta ao seu responsável:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§4º  Os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a  suspensão  dos

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e

o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma e  gradação  previstas  em lei,  sem

prejuízo da ação penal cabível.

Estabeleceu,  ainda,  em seu art.  37,  §  5º,  que, embora deva haver

previsão  legal  acerca  do  prazo  prescricional  para  a  aplicação  das  penalidades

aplicáveis  em  decorrência  da  improbidade  administrativa,  a  pretensão  de

ressarcimento  ao  Erário  pelos  prejuízos  causados  é  imprescritível,  podendo  ser

exercida a qualquer tempo.

Acerca  da  importância  da  questão  da  probidade  administrativa  em
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nossa sociedade, vale a pena transcrever a seguinte passagem:

“A  corrupção,  em  verdade,  é  um  fenômeno  social  que  surge  e  se

desenvolve em proporção semelhante ao aumento do meio circulante e à

interpenetração de interesses entre os componentes do grupamento. Sob

esta  ótica,  os  desvios  comportamentais  que  infrinjam  a  normatividade

estatal ou os valores morais de um determinado setor em troca de uma

vantagem  correlata,  manifestar-se-ão  como  formas  de  degradação  dos

padrões ético-jurídicos que devem reger o comportamento individual nas

esferas  pública  e  privada.”  (Emerson  Garcia  e  Rogério  Pacheco  Alves,

Improbidade Administrativa, Lumen Juris, 3ª ed., p. 3).

Objetivando regular o disposto no artigo retrotranscrito, foi editada a

Lei nº 8.429, de 02/06/92, que define os atos de improbidade administrativa, em seus

arts.  9,  10  e  11,  onde  são  considerados  como  atos  atentatórios  à  probidade

administrativa os que importem em enriquecimento ilícito, prejuízos ao erário ou que

atentem contra os princípios da administração pública.

A referida lei classificou os atos de improbidade administrativa em três

categorias: a) os que importam em enriquecimento ilícito (definidos no art. 9º); b) os

que causam prejuízo ao Erário (previstos no art. 10); c) os que atentam contra os

princípios da Administração Pública (mencionados no art. 11).

As respectivas sanções encontram-se cominadas no art. 12, nos incisos

I, II e III, conforme a natureza do ato praticado.

Vejamos o que estabelece a referida Lei:

Art.  9.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando

enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem  patrimonial

indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou

atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(…)

XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas

ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no

art. 1º desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes
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do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao

erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

I  –  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao

patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas

ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no

art. 1º desta lei;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para

celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los

indevidamente;

Art. 11.  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os

deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às

instituições, e notadamente: 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

O  combate  à  improbidade  administrativa  mostra-se  como  uma

preocupação de natureza mundial. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão,

em seu art. 15, expressamente consigna que a sociedade tem o direito de pedir contas

a todo agente público pela sua administração e, em seu art. 14, aduz ainda que todos

os  cidadãos  têm  o  direito  de  verificar,  por  si  ou  por  seus  representantes,  da

necessidade  da  contribuição  pública,  de  consenti-la  livremente,  de  observar  seu

emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração.

Vale ressaltar, ainda, que, de acordo com a Convenção Interamericana

Contra Corrupção (CICC), firmada em Caracas em 29 de março de 1996, e aprovada no

Brasil mediante o Decreto Legislativo 152/2002 e promulgada pelo Decreto 4.410/02,

prevê que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra

a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral

dos povos.
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Chega-se, portanto, à conclusão de que a probidade na Administração

Pública reveste-se do caráter de direito fundamental de toda a sociedade, em razão

de seu caráter difuso:

“Muito embora patrimônio público e moralidade administrativa se liguem

de forma intensa, senão na integralidade, às manifestações do Estado, e,

por conseguinte, restem avaliadas ante o cariz do interesse público, ao que

parece, em termos de classificação, estariam mais voltadas a pertencer aos

chamados  direitos  fundamentais  de  terceira  geração,  ou  terceira

dimensão, e, mais especialmente, 'direitos de solidariedade'.” (Fernando

Rodrigues Martins. Controle do Patrimônio Público. RT, 3ª ed., p. 62).

No feito em comento, o cerne é a verificação das irregularidades

cometidas no bojo da Concorrência Pública nº 016/2010, que chegou a resultados

ilícitos, privilegiando a empresa BA MEIO AMBIENTE LTDA.

Com efeito, a prova documental que baseia a presente Ação Civil

Pública  aponta  a  existência  de  vícios  formais  no  certame  licitatório,

notadamente a inclusão de cláusulas restritivas comprometedoras da competição

entre os licitantes, as irregularidades constatadas na análise da publicidade do

certame e as irregularidades constatadas na análise do julgamento da licitação.

Com efeito, conforme já demonstrado anteriormente, os demandados

praticaram atos de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito,

previsto no art. 9º, incisos XI e XII, bem como causaram prejuízo ao Erário, previsto

nos  art.  10,  incisos I  e VIII  e atentaram contra os princípios da Administração

pública, nos moldes do art. 11, inciso IV, todos da Lei 8.429/92, devendo receber as

sanções cominadas no art. 12, I do mesmo diploma legislativo.

Portanto,  constatado  o  prejuízo,  os  requeridos  devem  ser

responsabilizados pelos atos de improbidade praticados, e ainda, devolver aos cofres

públicos  o  valor  correspondente  a  R$34.736.664,56  (trinta  e  quatro  milhões,

setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e

seis centavos), valor do procedimento licitatório fraudado pelos requeridos.

A legitimidade  do  Ministério  Público para  atuar  em  defesa  dos
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interesses difusos e coletivos, propondo as ações cabíveis visando a reparação dos

danos causados, no caso presente, para salvaguardar o patrimônio público, advém

do próprio texto constitucional, o qual, em seu art. 129, assim preleciona:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do

patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses

difusos e coletivos.

O doutrinador Hugo Nigro Mazzili,  tecendo considerações sobre o

tema, coloca que: 

“Como se viu, a Constituição de 1988 quebrou o sistema anterior em que

as ações civis públicas eram conferidas ao Ministério Público caso a caso,

por lei expressa (v.g., LC 40/81, art. 3o, III). Em muito a nova Constituição

ampliou  a  titularidade  da  ação  civil  pública  para  o  Ministério  Público,

destinando-a, agora, à proteção do patrimônio público e social, do meio

ambiente e de outros interesses  difusos  e coletivos,  em disciplina mais

ampla  do  que  a  que  lhe  dera  a  própria  Lei  n.  7.347/85.  A norma  de

extensão  da  Lei  n.  7.347/85,  que  tinha  sido  vetada,  hoje  acabou

consagrada no texto constitucional, que permite a defesa, pelo Ministério

Público,  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos,  além  dos  que

expressamente enumerou.”

Por  outro  lado,  a  Lei  Complementar  n.º  75/93  (Lei  Orgânica  do

Ministério Público da União), dispõe que:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: (...)

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para: (…)

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e

direitos de valor estético, histórico, turístico e paisagístico.
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Não  bastasse  tais  dispositivos  legais  que  garantem ao  Ministério

Público a defesa dos direitos difusos e coletivos, o Superior  Tribunal de Justiça

assim reconheceu:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFESA DO

PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  LEGITIMAÇÃO  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 127 E 129, III. LEI 7.347/85 (ARTS. 1º, IV,

3º, II, E 13). LEI 8.429/92 (ART. 17). LEI 8.625/93 (ARTS. 25 E 26). 1. Dano

ao erário  municipal  afeta o interesse coletivo,  legitimando o Ministério

Público para promover o inquérito civil e ação civil pública objetivando a

defesa do patrimônio público. A Constituição Federal (art. 129, III) ampliou

a legitimação ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública na

defesa dos interesses coletivos. 2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso

não provido

Sendo, portanto, a preservação do patrimônio público um direito

coletivo a ser protegido, inquestionável é a legitimidade do Ministério Público para

atuar em sua defesa, em especial o erário, fruto do esforço e do trabalho de um

povo que pretende lhe seja dado um destino certo e principalmente legal.

3. DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

Fora  a  prova  documental  já  produzida,  protesta  este  parquet,  em

especial, pelo depoimento dos requeridos, oitiva de testemunhas, juntada de novos

documentos e por outras provas que se fizerem necessárias para o deslinde do

feito.

5. DOS PEDIDOS FINAIS

Ante  as  evidências  de  improbidade,  já  que  constatado  que  os

requeridos praticaram ato que causou lesão ao Erário e enriquecimento ilícito, ao

não observar a legislação vigente, postula o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
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I - a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para decretar

a indisponibilidade dos bens que forem encontrados em nome dos

demandados até o valor da causa, nos termos do art. 7º e parágrafo

único da Lei 8.429/92, sendo determinado:

a) por meio do sistema BACENJUD acessado por essa Justiça Federal,

bloqueio de valores em contas-correntes, poupança e em quaisquer

fundos  ou  aplicações  que  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  acima

mantenham perante instituições financeiras;

b)  o  bloqueio  de  veículos  automotores  por  meio  do  Sistema

RENAJUD  e  o  bloqueio  de  bens  imóveis  por  meio  da  Central

Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB);

Após, requer o MPF:

A) o recebimento da petição inicial e a citação dos requeridos no

endereço mencionado no preâmbulo para, se quiserem, contestar a

presente ação,  no prazo legal,  sob pena de revelia,  devendo da

carta citatória constar a advertência de que, não sendo contestada

a  ação,  presumir-se-ão  como  verdadeiros  os  fatos  articulados,

ensejando o julgamento antecipado da lide, como prescreve o art.

355, inciso II, do novo CPC;

B) seja a presente ação julgada procedente para, reconhecendo a

responsabilidade  dos  requeridos  pelas  irregularidades  acima

mencionadas, condená-los, a teor do art. 12, incisos I, II e III, da lei

8.429/92:

b.1. à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ao

ressarcimento  integral dos  danos  causados  ao  erário,  com  os

acréscimos legais;
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b.2. à perda da função pública, caso esteja ou venha a exercer;

b.3. à suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos;

b.4.  ao  pagamento  de  multa  civil  de  3  (três)  vezes  o  valor  do

acréscimo patrimonial;

b.5. a ser proibidos de contratar com o Poder Público ou receber

benefícios fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,

pelo prazo de 10 (dez) anos.

C)  a  arcar  com  o  pagamento  das  custas  processuais em  sua

integralidade e com os ônus da sucumbência;

D)  o  deferimento  de  todos  os  meios  de  prova  admitidos  em

direito, em especial oitiva de testemunhas e perícias técnicas nos

documentos, sem embargo das demais a serem especificadas em

fase posterior.

Dá-se  à  presente  causa,  para  efeitos  fiscais,  o  valor  de  R$

34.736.664,56 (trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e

sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Belém, 18 de dezembro de 2017.

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador da República

UBIRATAN CAZETTA
Procurador da República

Desde já, indicamos as seguintes testemunhas:

ANA LUIZA CAVERZAN GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO,  Auditora Federal  de Finanças e

Controle da CGU/PA, podendo ser intimada na sede da CGU/PA, localizada na Rua dos

Mundurucus, 3100, 27º andar, CEP: 66033-040, Belém/PA; e

SARAH REGINA DE SOUSA MAGALHÃES, Auditora Federal de Finanças e Controle da
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CGU/PA, podendo ser intimada na sede da CGU/PA, localizada na Rua dos Mundurucus,

3100, 27º andar, CEP: 66033-040, Belém/PA.
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