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Aniversariantes
Hoje: Ana Maria de Assis Oliveira (18ª 
Vara), Élson Bahia Rodrigues (DIREF), 
Lara Lima de Figueiredo (Eunápolis) e 
Thaís de Sá Curvelo (22ª Vara). Ama-
nhã: Luciano Souza de Jesus (Jequié), 
Jelzi Jane Figueiredo Lima (15ª Vara) e 
Gilvana Santos (ASSERJUF).Domingo: 
Luiz Quaresma de Mello Neto, diretor 
do NUCRE, Fernando Antônio Souza 
Peleteiro (Feira de Santana), Selma dos 
Santos Velame (1ª Vara), Danilo César 
Lima Barros (Guanambi) e Regina Maria 
Evangelista Cardoso (13ª Vara). Segun-
da-feira: Jadson de Mesquita Serra (24ª 
Vara), Manuel Guilherme da Silva Al-
meida (Vitória da Conquista) e Ivã Costa 
Ramos (VIPAC). Parabéns!!!
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Juíza federal de Itabuna condena prefeito de Ibicaraí 
e outras nove pessoas por fraude em licitação

A juíza federal Maízia Seal Carvalho 
Pamponet, titular da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Itabuna, condenou o prefei-
to do Município de Ibicaraí, Lenildo Alves 
Santana, e outros nove réus em uma ação 
civil pública movida pelo Ministério Público 
Federal e pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação ao pagamento so-
lidário de R$ 100 mil em razão de conluio 
para fraude em licitação no Município de 
Ibicaraí em 2009 e 2010.

A ação foi precedida por inquérito civil 
que apurou irregularidades apontadas pe-
los trabalhos de auditoria realizados pela 
Controladoria Geral da União que cons-
tatou simulação de processo licitatório, 
entrega de produto diferente do licitado e 
pago e a compra de produto sem o corres-
pondente processo licitatório.

As irregularidades se deram na aquisi-
ção de gêneros alimentícios para a meren-
da escolar com a participação do prefeito; 
da pregoeira; de quatro membros da co-
missão de licitação; e de duas empresas 
vencedoras e seus respectivos represen-
tantes.

A magistrada relaciona algumas das ir-
regularidades:

1 – abertura de licitação sem discri-
minação do custo da contratação, não se 
podendo avaliar se o Município possuía re-
cursos para iniciar a licitação;

2 – o critério de julgamento utilizado foi 
o de menor preço por lote, sendo que o cri-
tério estabelecido no edital era o de menor 
preço global;

3 – as propostas de preço apresentaram 
diversas inconsistências, não cumprindo 
todos os requisitos do edital;

4 – os valores constantes nas atas como 
sendo aqueles apresentados inicialmente, 
não correspondem aos reais valores apre-
sentados nos envelopes de propostas;

5 – os valores apresentados no enve-
lope são os mesmos adjudicados, não ha-
vendo diminuição das propostas na etapa 
de lances, o que atesta que esta fase do 
pregão foi simulada e, por conseguinte, 
que o procedimento licitatório está eivado 
de ilegalidades, o que demonstra a má-fé e 

desonestidade dos réus em fraudar a licita-
ção para beneficiar particulares. 

Além disso, a julgadora aponta a prá-
tica de vários atos administrativos de alta 
complexidade, em uma mesma data: “Isto 
por si só não configura irregularidade do 
processo licitatório, entretanto, juntamen-
te com os demais vícios encontrados nos 
procedimentos de licitação objetos da 
lide, transparece a irregularidade ou até 
mesmo a inexistência dos processos lici-
tatórios”, diz a sentença que arrola vários 
outros vícios, entre eles o fornecimento de 
alimentos de qualidade inferior aos exi-
gidos para a merenda escolar como, por 
exemplo, sardinha em vez de corvina.

Segundo a juíza federal Maízia Pampo-
net: “As irregularidades apuradas e com-
provadas configuram ato de improbidade, 
na medida em que violam, sem sombra de 
dúvidas, princípios da administração pú-
blica basilares, sobretudo os princípios da 
moralidade e legalidade. Dentro desse pa-
norama, tenho que a conduta dos reque-
ridos ao aderir ao procedimento licitatório 
claramente irregular, foi de apoio e auxílio 

ao ato de improbidade, coadunando-se 
com a previsão contida no art. 3º da lei 
8.429/92, donde se extrai que responde 
por ato de improbidade aquele que, mes-
mo não sendo agente público, “induz ou 
concorre para a prática do ato de impro-
bidade ou dele se beneficie sob qualquer 
forma direta ou indireta”.

E continua: “O ato administrativo em 
análise não foi íntegro, embora se reves-
tisse de aparente regularidade, tal aparên-
cia não resiste a um olhar um pouco mais 
cuidadoso sobre o processo administrati-
vo, não sobejando dúvidas que a simula-
ção contou com a ajuda e participação de 
todos os requeridos”. 

A magistrada condenou todos os réus, 
proibindo-os de contratar com o poder públi-
co ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
sejam sócios majoritários, por três anos e 
condenou seis deles à perda das funções pú-
blicas e suspensão dos direitos políticos por 
três anos, além de multa de R$ 10.000,00 a 
ser paga por cada um dos agentes.

 Pelas estradas da América do Sul 
com o servidor Euvaldo Pinho (3ª parte)

 O JFH continua hoje o re-
lato do mergulhador, fotógrafo 
e servidor aposentado Euval-
do Pinho sobre sua emocio-
nante aventura de 64 dias 
por cinco países da América 
do Sul cruzando estradas si-
nuosas, enfrentando o calor 
do deserto e fazendo contato 
com os habitantes dos Andes. 
Hoje, acompanhe a 3ª parte 
do relato. O JFH publicou os 
primeiros capítulos nos dias 3 
e 12/12.

“Ainda na Bolívia, come-
çamos a visualizar os vulcões 
inativos e ativos, imponentes 
e exuberantes, que nos remetem a ima-
ginar uma possível erupção. Sensação 
indescritível ver a fumarola (buraco ou 
respiradouro no chão que expele gases 
vulcânicos) do vulcão Ollague. Ao tempo 
em que visualizamos, a toda hora, as vicu-
nhas, as lhamas e as alpacas que povoam 
o deserto com sua graciosidade, seguimos 
para o Chile, curtindo, no horizonte, os 
contornos da Cordilheira dos Andes.

A forma alongada do território chileno, 
com as adversidades do solo a ser percorri-
do (neve, lama, rípio, areia e gelo), é uma 
irresistível provocação para os amantes de 
off road, como nós, para que se percorra o 
país de norte a sul, de leste a oeste. 

As estradas são convidativas, sem-
pre em perfeito estado, quando não em 
permanente manutenção, nos proporcio-
nando uma prazerosa contemplação de 
paisagens e desafios de dirigibilidade em 
parques nacionais, reservas ecológicas, 
monumentos naturais ou mesmo em cen-
tros urbanos. 

Deixamos a Bolívia e, ao tentarmos fa-
zer os trâmites de fronteira para entrar no 
Chile, acontecia a final da Copa do Mundo 
de Futebol 2014 (Alemanha x Argentina). 
A Aduana encontrava-se fechada, e fomos 
convidados pelos militares que lá esta-
vam a participar da torcida contra nossos 

“hermanos” argentinos. Esse 
foi um dos fatos inusitados 
e marcantes da nossa expe-
dição! É muito gostoso viven-
ciar como nós, brasileiros, 
somos benquistos também 
na América do Sul. 

Após percorrermos quase 
800 quilômetros, chegamos 
à cidade de Calama, já em 
território chileno, que fica a 
2.260m de altitude. Calama 
é uma das cidades mais se-
cas do mundo, com poucos 
atrativos turísticos. Porém, é 
famosa pela sua mina de co-
bre, sendo a porta de entrada 

para o deserto do Atacama, o mais seco 
de todos, e para paisagens naturais únicas 
como lagoas, quebradas, gêiseres (nascen-
tes termais que periodicamente eliminam 
uma grande coluna de água quente, como 
uma erupção), montanhas e vulcões. 

Depois, baseados na cidade de San 
Pedro de Atacama - praticamente um oá-
sis no meio do deserto -, rodamos pelas 
finas areias, que muitas vezes eram me-
ramente pó, o que criou muita dificuldade 
para transpormos suas dunas em nossos 
valentes guerreiros 4x4. Tudo isso com 
a ajuda imprescindível de um guia local 
que, a todo tempo, mastigava um punhado 
de folhas de coca, alegando que era para 
combater o “mal de altitude”. Logicamen-
te testamos e, além do aspecto horrível de 
ficarmos com a boca verde..., nada mais 
aconteceu! Acredito que não passa de 
uma crença local. 

Percorremos o Vale da Lua, com suas 
planícies arenosas e formações que em 
muito lembram o solo lunar e o vale da 
Morte - ambos com imagens estonteantes. 

De San Pedro partimos para a rota dos 
vinhos na Argentina (que o leitor acom-
panhará em detalhes na próxima edição) 
e iniciamos retorno ao Chile pelo Túnel 
Cristo Redentor, que tem 3,8 quilômetros 
de extensão e fica a 3.175 m de altitude. 
Isso para vencermos com muita paciência 
outro grande desafio: descer a tão famosa 
estrada de “Los Caracoles”, com suas 265 
curvas repletas de muita neve e de gran-
des caminhões aguardando para passar na 
fronteira que estava fechada devido a uma 
nevasca no dia anterior. “
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