
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Deputado Federal WLADIMIR GAROTINHO 

 

 

1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 

Deputado Federal, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro-RJ, portador do CPF nº 

108.558.347-30 e Carteira de identidade nº 20.421.993-5, com endereço à Rua 

Voluntários da Pátria, 332, apto. 902, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28035- 260, vem 

perante V.Exª, com base no artigo 22 da Lei 8.429/90 e no artigo 27 do CPP, apresentar 

 

REPRESENTAÇÃO E NOTITIA CRIMINIS  

 

em face do Prefeito de Campos dos Goytacazes, Sr. RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ 

NOGUEIRA, e do ex-Secretário de Educação do município, Sr. BRAND ARENARI, 

ambos com endereço à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47, Parque Santo 

Amaro, CEP 28030-045, consoante as razões a seguir apresentadas. 

I – DOS FATOS 

 A pandemia gerada pelo CORONAVIRUS, em que pese sua extrema 

gravidade, vem sendo usada pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes para justificar 

um volume considerável de contratações diretas altamente suspeitas, especialmente pelo 

direcionamento para algumas empresas e pelo superfaturamento. 

 O que se observa é que sob o manto da emergencialidade, o Prefeito instituiu 

o poder de compra indiscriminada, transformando a exceção em regra geral, fugindo da 

obrigatoriedade de licitar com o claro objetivo de lesão ao erário. 

 Nesta representação, focaremos no contrato emergencial firmado entre a 

Secretaria Municipal de Educação e a empresa QUOTIDIEN COMERCIAL 

ATACADISTA LTDA para fornecimento de “kit alimentar [cestas básicas] para atender 
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os estudantes da rede municipal de educação, das escolas e creches, nesse 

período de pandemia do COVID-19”. 

 Será demonstrando que a referida empresa QUOTIDIEN tem como sócia a 

empresa NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, que já apresentava 

irregularidades na prestação de serviços à Prefeitura, o que evidencia uma tentativa de 

mascarar o direcionamento da contratação.  

 Além disso, se verificará também o superfaturamento dos valores 

contratados, a exemplo do que já fora detectado pelo Tribunal de Contas do Estado nos 

contratos de merenda escolar da NUTRIPLUS com o município. 

A atribuição do Ministério Público Federal para receber essa representação 

deriva da utilização no contrato emergencial de verbas do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, que 

atende os alunos de toda a rede pública da educação básica matriculados em escolas 

públicas, por meio da oferta de refeições e de ações de educação alimentar e nutricional. 

Abaixo temos a comprovação da emissão de Emprenho em favor da 

empresa QUOTIDIEN, onde se vê o “código da fonte” de receita “FNDE”: 

 

O PNAE é regulado pela Lei 11.947/09, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação 

básica, não havendo dúvida sobre a origem federal dos recursos. 
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1.1 DAS IRREGULARIDADES ANTERIORMENTE PRATICADAS NO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. EMPRESA 

NUTRIPLUS. 

 O Tribunal de Contas do Estado TCE-RJ vem tentando exercer o controle 

externo sobre o Executivo no município de Campos dos Goytacazes proferindo reiteradas 

decisões de alerta e reprovando, inclusive, as contas do governo Rafael Diniz referentes 

ao ano de 2017. 

 O TCE-RJ, verificando a execução dos contratos de fornecimento de merenda 

escolar da prefeitura, constatou em auditoria (processo nº 222.978-6/19) uma série de 

irregularidades e indícios de superfaturamentos nos contratos merenda escolar assinados 

entre os representados RAFAEL DINIZ e BRAND ARENARI e várias empresas, dentre as 

quais a NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, conforme consta do voto 

do Conselheiro Christiano Lacerda Ghuerren (anexo):1 

 “PROCESSO: TCE-RJ Nº 222.978-6/19  

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  

ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - 

INSPEÇÃO - ORDINÁRIA RELATÓRIO DE AUDITORIA 

GOVERNAMENTAL – INSPEÇÃO – ORDINÁRIA. VERIFICAÇÃO DA 

EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA 

ESCOLAR. DANO AO ERÁRIO. CONVERSÃO EM TOMADA DE 

CONTAS EX OFFICIO. CITAÇÃO.  

Trata o presente processo de Auditoria Governamental Ordinária, na modalidade 

Inspeção, realizada no período de 13/05 a 07/06/2019 na Prefeitura Municipal de 

Campos dos Goytacazes, em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias 

Governamentais – PAAG 2019, aprovado nos autos do Processo TCE-RJ 303.683- 

7/18, tendo por objetivo verificar a regularidade da contratação dos serviços de 

fornecimento de alimentação escolar. 

... 

Após as verificações procedidas, a equipe de auditoria constatou a ocorrência 

de diversas irregularidades. 

... 

O resultado do trabalho de fiscalização constatou a ocorrência de irregularidades 

materializadas nos achados abaixo elencados, sendo que, para maiores detalhes, 

deverão ser consultadas as informações constantes do Relatório de Auditoria “arquivo 

digital 14/10/2019 – Informação da 2ª CAM”. 

                                                           
1
 https://www.clickcampos.com/tce-determina-que-brand-arenari-e-rafael-diniz-devolvam-por-

superfaturamento-em-merenda-escolar/ 

https://www.clickcampos.com/tce-determina-que-brand-arenari-e-rafael-diniz-devolvam-por-superfaturamento-em-merenda-escolar/
https://www.clickcampos.com/tce-determina-que-brand-arenari-e-rafael-diniz-devolvam-por-superfaturamento-em-merenda-escolar/
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- ACHADO 01: Execução parcial do contrato.  

➢ Irregularidade 1 - Não fornecimento de equipamentos, mobiliários e utensílios.  

➢ Irregularidade 2 - Omissão e precariedade quanto à realização das 

manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e utensílios.  

➢ Irregularidade 3 - Inexistência das balanças nas unidades escolares consoante 

estabelecido no contrato.  

➢ Irregularidade 4 - Deficiências nas instalações das cozinhas e despensas 

(Ausência de proteção em luminárias, luminárias queimadas ou com defeito, 

ausência de telas ou proteção nos ralos das cozinhas, inexistência ou ausência de 

manutenção em coifas/exaustores, ausência de telas milimétricas nas cozinhas e 

despensas).  

➢ Irregularidade 5 - Os ingredientes (principalmente frutas e Verdura) estão 

armazenados em local inadequado, local de passagem e aberto ao tempo, e sem 

a utilização de palete.  

➢ Irregularidade 6 – Irregularidade quanto ao processo de substituição de 

merendeiras quando necessário.  

➢ Irregularidade 7 - Insuficiência no fornecimento de uniformes e material de 

proteção individual às merendeiras. 

 

- ACHADO 02: Superfaturamento decorrente do pagamento de quantitativo 

superior ao executado.  

➢ Irregularidade 1 - As empresas Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda, 

Casa de Farinha S/A e Verde Mar alimentação Ltda utilizaram a frequência diária 

dos alunos para o cálculo do valor de suas faturas, quando deveriam ter utilizado a 

quantidade de refeições servidas aos alunos, conforme Termos de Vista (AN14) e 

medições (AN04, fls. 19/27, 30/41, 49/56, 146/147).  

➢Irregularidade 2 - As empresas Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda, 

Casa de Farinha S/A e Verde Mar Alimentação Ltda contrataram um número 

inferior de merendeiras, em relação à quantidade de profissionais que foram 

inseridas no cálculo do custo das refeições. Assim sendo, as empresas 

descumpriram os itens 2.6.1 e 2.6.2 do Termo de Referência, artigos 3º, 6º, inciso 

IX, e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.  

- ACHADO 03: Superfaturamento decorrente do pagamento de produto de 

qualidade superior ao entregue.  

- ACHADO 4: Superfaturamento decorrente do pagamento de benefícios não 

disponibilizados aos funcionários das empresas.  

- ACHADO 5: Fiscalização contratual precária.  

- ACHADO 6: Liquidação da despesa sem documentação suporte.  

- ACHADO 7: Pagamentos em duplicidade. 

 

Pois bem. 

Em decorrência das irregularidades apontadas nos Achados 01, 02, 03 e 04 

foi apurado dano ao erário, o que ensejará a conversão do presente processo 
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em tomada de contas ex officio, de acordo com a previsão contida no parágrafo 

único do art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, in verbis:  

Art. 12. As prestações, as tomadas de contas ou tomadas de contas 

especiais serão por:  

(...) VI - imputação, pelo Tribunal, de responsabilidade por despesa ilegal, 

ilegítima ou antieconômica; (...)  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas, no caso previsto no inciso VI, 

deste artigo, poderá promover ex-offício, a tomada de contas do 

responsável.  

Nessa toada, os responsáveis serão citados para, solidariamente, recolher o 

valor apurado ou apresentar razões de defesa. Cabe destacar que as demais 

irregularidades estão sendo analisadas no processo TCE nº 211.134-3/19, já 

tendo sido efetuado o devido relacionamento de mérito no SCAP. 

... 

VOTO:  

I - Pela CONVERSÃO do presente processo em TOMADA DE CONTAS EX 

OFFICIO, com base no art. 12, parágrafo único, c/c art. 52 da Lei Complementar 

nº 63/90, em face da realização de despesas irregulares, conforme apontado no 

Relatório de Auditoria; 

 II – Pela CITAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Deliberação TCE-RJ nº 

204/96, do Sr. Brand Arenari, Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte de Campos dos Goytacazes, à época dos fatos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente razões de defesa, juntando documentação comprobatória, 

ou recolha, com recursos próprios, aos cofres públicos municipais, a quantia 

equivalente a 56.844,0876 UFIR-RJ, referente à inexecução contratual, 

solidariamente com os agentes abaixo relacionados, nos correspondentes 

valores discriminados no Achado 01; 
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III – Pela CITAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Deliberação TCE-RJ nº 

204/96, do Sr. Brand Arenari, Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte de Campos dos Goytacazes, à época dos fatos, e do Sr. Rafael Diniz, 

Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes, à época dos fatos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de defesa, juntando documentação 

comprobatória, ou recolham, com recursos próprios, aos cofres públicos 

municipais, a quantia equivalente a 1.903.794,9277 UFIR-RJ, solidariamente 

com os agentes abaixo relacionados, nos correspondentes valores 

discriminados nos Achados 02 (irregularidades 01 e 02), 03 e 04; 
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” 

 

 Uma das manobras para lesar o erário se dava porque as 

empresas NUTRIPLUS Alimentação e Tecnologia Ltda, Casa de Farinha S/A e Verde 

Mar alimentação Ltda utilizavam a frequência diária dos alunos para o cálculo do valor de 

suas faturas, quando deveriam ter utilizado a quantidade de refeições efetivamente 

servidas. Além disso, segundo os auditores, teriam ocorrido superfaturamento e 

pagamentos em duplicidade. 

 Demonstra-se, portanto, a existência de um prévio conluio entre os agentes 

públicos e as empresas em detrimento dos cofres municipais. 
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 A escolha dessas empresas para fornecer merenda escolar à Prefeitura já 

despertava suspeitas quando da celebração do contrato, pois elas eram citadas em 

várias investigações sobre irregularidades em contratos com outros entes públicos. 

 No Estado de São Paulo fora desmascarada a chamada “Máfia da 

Merenda”, nome como ficou conhecido o esquema de desvios e superfaturamento de 

compras de alimentos para escolas públicas após a Operação “Prato Feito”. Esquema 

semelhante foi revelado também pela Operação "Castelo de Farinha", que apura 

irregularidades no fornecimento da merenda escolar em prefeituras de vários municípios 

pernambucanos.  

 Incrivelmente, depois de notícias como essas que alcançaram todo o território 

nacional, duas das empresas acusadas de participação nesses esquemas criminosos se 

sagraram vencedoras na licitação para fornecimento da merenda escolar em Campos 

dos Goytacazes no governo RAFAEL DINIZ, em agosto de 2018: a NUTRIPLUS 

ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA e a CASA DA FARINHA S/A, que juntas 

abocanharam os Lotes 1 e 2, ao custo de mais de R$ 28 milhões. 
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 Durante o processo licitatório ficou comprovado que a empresa CONVIDA 

Refeições Ltda participou do certame apenas para “cobrir” a oferta da NUTRIPLUS:. 

 

 

1.2 DA CALAMIDADE PELO CORONAVIRUS. CONTRATAÇÃO DA 

QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTDA PARA FORNECIMENTO DE 

CESTAS BÁSICAS. PARTICIPAÇÃO DA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E 

TECNOLOGIA LTDA NO SEU QUADRO SOCIAL 

 O secretário de Educação de Campos dos Goytacazes, BRAND ARENARI foi 

exonerado em diário oficial extra do dia 03 de abril, para concorrer ao pleito eleitoral 

deste ano. 

 Entretanto, um dia antes de deixar o cargo, BRAND ARENARI realizou uma 

dispensa de licitação – emergência – em razão da COVID19 no valor de R$ 

10.184.681,25 (dez milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais 

e vinte e cinco centavos) pelo período de 90 dias, para fornecimento de KIT 

ALIMENTAR para atender aos estudantes da rede de ensino municipal. 
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 Vejamos abaixo o ATO DE HOMOLOGAÇÃO e no EXTRATO DO 

CONTRATO publicados no Diário Oficial do Município: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA – COVID- 19 

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos 

integrantes do processo nº 2020.103.000008-5-PR, conforme parecer da 

Procuradoria deste Município nº 060.002/2020 e sendo a dispensa de licitação em 

voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, IV, da Lei 

8.666/1993, e do Art. 4º da Lei 13.979/2020 ratifica e homologa a presente 

contratação direta em caráter emergencial para aquisição de kit alimentar para 

atender os estudantes da rede municipal de educação, das escolas e creches, 

nesse período de pandemia do COVID-19, conforme aquiescência do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro/ RJ, enquanto as aulas estiverem 

suspensas, adjudicando à empresa QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA 

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.372.296/0001-46, no valor de R$ 

10.184.681,25 (dez milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e 

um reais e vinte e cinco centavos) pelo período de 90 (noventa) dias. Determina 

que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.  

Campos dos Goytacazes, 02 de Abril de 2020. 

BRAND ARENARI 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº. 0038/2020 - COVID-19 (LEI 13.979/2020)  

PROCESSO Nº. 2020.103.000008-5-PR  

DISPENSA DE LICITAÇÃO  

CONTRATADA: QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTDA.  

CNPJ nº: 09.372.296/0001-46  

OBJETO: Contratação direta em caráter emergencial para aquisição de Kit 

alimentar para atender os estudantes da rede municipal de educação, das 

escolas e creches, nesse período de pandemia do COVID-19, conforme 

aquiescência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro/RJ, enquanto 

as aulas estiverem suspensas, conforme Termo de Referência e seus anexos.  

VALOR GLOBAL: R$ 10.184.681,25 (dez milhões, cento e oitenta e quatro mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).  
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FORMA DE PAGAMENTO: até o 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação dos 

produtos, com o devido ateste de recebimento.  

PRAZO DE CONTRATO: 90 (noventa) dias.  

DATA DA ASSINATUTA DO CONTRATO: 03/04/2020.  

PUBLIQUE-SE.  

Em 03 de abril de 2020.  

BRAND ARENARI 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 

 

 

 Os atos acima citam que houve “aquiescência do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro” em relação à contratação. Aliás, assim se manifestou o diretor 

financeiro da Secretaria Municipal de Educação, Wagner de Paula, em entrevista ao 

portal G1-Norte Fluminense:2 

“Fizemos a compra consultando o Ministério Público, que nos embasou no 

processo, para ser feito dentro da maior lisura e transparência. A modalidade 

dispensa de licitação foi adotada em virtude da urgência e excepcionalidade da 

medida. Fizemos isso amparados nas leis federais 13.979/2020, que trata de 

medidas para o enfrentamento da Covid-19, e na lei de licitação, que especifica os 

casos nos quais ela pode ser dispensada. Não houve aditamento do valor de 

nenhum contrato já existente”, explica o diretor financeiro da Smece, Wagner de 

Paula.” 

 

 Todavia, não nos parece que o MP estadual tivesse ciência dos detalhes 

dessa contratação, principalmente sobre a empresa contratada e os preços praticados.. 

 Cada KIT ALIMENTAR é composto por: 1kg de arroz,1kg de feijão,1kg de 

açúcar, 340gr de leite em po, 340gr de achocolatado, 1 garrafa de óleo, 400gr de 

biscoito, 1 pacote de sal e 1 lata de sardinha. 

 No mercado de varejo, esses produtos custariam cerca de R$ 40,00 como 

mostra o comprovante de compra abaixo, com data de 08/04/2020: 

                                                           
2
 https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2020/04/07/alunos-da-rede-municipal-ganham-kit-

alimentacao-em-campos-dos-goytacazes-no-rj.ghtml 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2020/04/07/alunos-da-rede-municipal-ganham-kit-alimentacao-em-campos-dos-goytacazes-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2020/04/07/alunos-da-rede-municipal-ganham-kit-alimentacao-em-campos-dos-goytacazes-no-rj.ghtml
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 Lembre-se que na hipótese de compra no atacado esses valores seriam 

obviamente ainda menores. 

 Pois bem, os mesmos produtos estão sendo adquiridos pela Prefeitura de 

Campos por R$ 65,20, no contrato emergencial com a empresa QUOTIDIEN 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Deputado Federal WLADIMIR GAROTINHO 

 

 

13 

COMERCIAL ATACADISTA LTDA, conforme consta do Empenho já emitido pela 

Prefeitura em favor da empresa: 
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 1.3 - QUEM SÃO NUTRIPLUS, QUOTIDIEN e IGNACIO DE MOARES JUNIOR, 

SÓCIO NAS DUAS EMPRESAS. 

 A empresa QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTDA tem no seu 

quadro societário a empresa NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 

LTDA, investigada na operação contra a máfia da merenda de São Paulo. 

 Ou seja, a empresa que ganhou o contrato por dispensa de licitação tem 

como sócia majoritária a mesma que tem o contrato de merenda escolar, com várias 

inconsistências que resultaram em multas de R$ 6,7 milhões para o Prefeito e o 

secretário de Educação.  

 Além disso, IGNACIO DE MORAES JUNIOR conta como sócio tanto da 

NUTRIPLUS como da QUOTIDIEN, Não havendo qualquer dúvida que se trata do mesmo 

grupo. 

 Observemos o quadro de informações sobre as duas empresas abaixo, onde 

até o endereço das duas empresas é o mesmo:  

QUOTIDIEN COMERCIAL ATACADISTA LTDA NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 
LTDA 

CNPJ 09.372.296/0001-46 CNPJ 49.254.634/0001-60 

 

Sócios 

NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 
LTDA 
 

IGNACIO DE MORAES  

IGNACIO DE MORAES JUNIOR IGNACIO DE MORAES JUNIOR 

  Miriam de Moraes Moretti 

  Marcio Milioni 

  Gerson Jonas Pittorri 

RUA NOVIK , 221, BLOCO G - SALA 04, SALTO, SÃO PAULO - SP 
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SÓCIOS DA QUOTIDIEN 

 

 

SÓCIOS DA NUTRIPLUS 
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 A NUTRIPLUS e IGNÁCIO MORAES JÚNIOR ganharam repercussão 

nacional por pertencerem a “máfia da merenda”, como ficou conhecido o escândalo do cartel 

na merenda escolar de São Paulo. Ao todo, 35 pessoas foram denunciadas pelo Ministério 

Público do Estado de SP, entre eles o dono da NUTRIPLUS, pelos crimes de formação de 

cartel, lavagem de dinheiro, fraude a licitação, formação de quadrilha e corrupção ativa 

e passiva. 

 Os fatos criminosos restaram provados através dos detalhes de como 

funcionava o esquema sofisticado do cartel, que contava com empresário líder, 

secretário, tesoureiro e pessoas responsáveis pela corrupção de funcionários públicos 

para fraudar concorrências públicas. Segundo a denúncia, os empresários utilizavam 

códigos para contabilizar os pagamentos ilícitos a funcionários públicos, inclusive de 

outros Estados, bem como de várias empresas fantasmas. 

  

 

II – ANÁLISE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA 

 Muito se tem discutido acerca da possibilidade de o ente governamental 

contratar diretamente por dispensa de licitação, nos casos de “emergência” ou 

“calamidade pública”. 

 O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional 

da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto 

pretendido pelo Poder Público. 

 É cediço que o inciso IV, do art. 24 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos autoriza a contratação direta diante de situação emergencial e/ou 

de calamidade pública.3 

                                                           
3
  “Art. 24.  É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 

situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
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 Entretanto, não parece suficiente a existência apenas do aludido Decreto para 

o Gestor abrir processos emergenciais, ainda mais quando os preços praticados se 

mostram muito acima da média e a empresa contratada está enevoada pela inidoneidade 

de seus sócios, já flagrados pelo TCE-RJ em fraude no contrato de merenda do próprio 

município de Campos. 

 Para que o gestor público possa contratar via emergencial, é preciso atender 

o que determina o art. 26 da lei de licitações, vejamos: 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III 

e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo 

de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela 

Lei nº 11.107, de 2005).  

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos:  

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa, quando for o caso;  

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 

serão alocados.”  

 

 Portanto, não basta enquadrar a situação como “emergência” ou “calamidade 

pública”, é preciso ter preço compatível com o mercado, devidamente justificado e 

comprovado, como também, a justificativa formal da escolha do fornecedor. 

 Ora, por qual razão não foram contratadas emergencialmente as empresas 

que já fornecem a merenda escolar? 

 Obviamente porque o TCE-RJ já identificou a forma ilegal como essas vêm 

agindo. 

                                                                                                                                                                                
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;” 
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 Assim, na maior desfaçatez, os representados foram buscar uma empresa 

cujos sócios são as pessoas que já compõem a empresa NUTRIPLUS, com a qual 

mantém relações espúrias para lesar o erário, como apontado pelo TCE-RJ 

 Certamente os representados acreditam que todos os munícipes fossem 

idiotas. 

  

III - CONCLUSÃO 

 Com efeito, as condutas narradas se amoldariam, em tese, aos tipos penais 

dos art. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93, sendo possível vislumbrar também, a depender da 

investigação, outros crimes contra a administração pública previstos no Código Penal. 

Além disso, haveria em conjunto o cometimento de atos de improbidade administrativa 

repelidos pela Lei 8.429/90. 

 Cada centavo pago a mais na dispensa licitatória, ou porque não dizer, 

desviado dos cofres públicos, implica em menos investimento em saúde, educação, 

segurança, cultura e outras áreas relevantes para a sociedade, atingindo a Administração 

Pública e, por via indireta, todos os membros da sociedade. 

 Ante ao exposto, requer-se o recebimento e processamento da presente 

representação (com força também de notitia cririminis), a fim de que possam ser 

adotadas as medidas que V. Exa. entender cabíveis para apuração no âmbito criminal e 

de eventual improbidade administrativa. 

 Nestes Termos, 
 Pedem Deferimento. 
 Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2020. 

 


