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Vistos etc. 

O Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa em face de Município de Itá, Egídio Luiz Gritti, 
Policlínica Itá Ltda., Arlindo Antônio Barzotto e Márcio Antônio Stumpf 
esclarecendo, de início, que o Município publicou dois editais para licitação para 
prestação de serviços consistentes em exames médicos aos usuários do Parque 
Thermas, no valor de R$ 52.000,00, mas não se inscreveram interessados. Em 
22/12/2009, o Município dispensou a licitação e contratou a Policlínica Itá para 
realização dos exames, pelo valor de R$ 213.840,00, objeto idêntico ao das 
licitações. O valor do contrato com licitação dispensada não correspondeu ao da 
licitação deserta. Nesta, o valor individual do exame era de R$ 2.97, portanto o valor 
total seria suficiente para pagar aproximadamente 17.509 exames médicos. O 
Prefeito, a partir de informação de que o número de exames em anos passados 
suplantou o patamar, dispensou a licitação e contratou com previsão de 72.000 
exames médicos, afirmando que o oferecimento de valor correspondente a menor 
número de exames tornou a proposta desinteressante e afastou concorrentes, no 
intuito de prorrogar contrato já existente com a empresa vencedora. 

O valor do contrato prorrogado foi superfaturado, pois, 
considerado o valor de R$ 2,97, pagaria 72.000 exames, estimativa acima da média 
anual de exames, sendo que o contrato previa serviços apenas entre dezembro de 
2009 e março de 2010. A estimativa de público não se consumou e foram realizados 
29.912 exames médicos no período do contrato, totalizando R$ 88.838,64, aquém 
do pactuado. Destacou que, além do sócio administrador Arlindo Barzotto, o outro 
sócio, Márcio Stumpf, é funcionário público municipal, ocupante do cargo de médico 
clínico geral, o que afronta os princípios da moralidade e eficiência, pois o Município 
deveria utilizar o quadro de pessoal para realização de exames médicos e, se 
necessário contratar serviços, mediante dispensa, há vício na contratação de 
empresa de serviços de propriedade de médico da prefeitura. Além disso, a 
empresa que teve o contrato prorrogado não prestava o serviço a contento, pois, 
segundo documentos, a equipe não comparecia no Parque para realização dos 
exames em vários meses de 2009.
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Asseverou que o contrato implicou lesão ao patrimônio 
público e enriquecimento indevido dos particulares, salientando a impossibilidade de 
anulação da dispensa, porque exauriu os efeitos, cabendo o ressarcimento dos 
danos pelos beneficiários, além de outras sanções.

Pleiteou liminar para proibição de contratar com o Poder 
Público em relação à Policlínica e indisponibilidade de bens da Policlínica, Arlindo 
Barzotto e Márcio Stumpf, afirmando que há possibilidade de prorrogação de 
contratos e modificação de titularidade de bens para frustrar reparação. Pleiteou a 
condenação dos réus nas sanções do art. 12, I e, sucessivamente, incisos II e II, da 
Lei nº 8.429/92. 

Relegada apreciação do pedido liminar (fl. 262).

Márcio Antônio Stumpf alegou ilegitimidade passiva, 
porque seria apenas da pessoa jurídica e não dos sócios, além disso, não ocupava 
cargo de gerência. Alegou ausência de ato de improbidade, pois não houve prejuízo 
ao erário. Não houve pagamento irregular, mas apenas relativos a efetiva prestação 
de serviços de consultas. Trabalhava eventualmente no Parque, nos sábados, 
domingos e feriados, e, durante a semana, os serviços de consulta ficavam a cargo 
da equipe médica de Arlindo Barzotto, sem participação sua. Durante a semana, 
cumpria sua jornada de trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. A destinação ou 
não de servidores do Município para o serviço compete ao Prefeito. 

O Município afirmou que o valor previsto no contrato era o 
máximo, por estimativa, mas não foi efetivamente pago. A prorrogação do contrato 
ocorreu excepcionalmente e em caráter de urgência, mas depois o problema foi 
solucionado, tanto assim que outro profissional realiza os exames. Salientou que 
este contrato já havia sido prorrogado nos outros quatro anos, com a mesma 
empresa e os mesmos sócios, um deles servidor da Prefeitura, sem alegação de 
irregularidade. O contrato foi firmado com número superior de exames, mas era uma 
previsão e não significa pagamento do valor. Criou-se expectativa de público pela 
divulgação do complexo turístico, motivo do número de exames discriminado na 
dispensa. O Município pagou R$ 35.399,43 por 11.919 exames, em dezembro de 
2009. O contrato iniciou no dia 22/12/2009, neste período, foram realizados 4.973 
exames, totalizando R$ 14.769,81. O restante, ou seja 6.946 exames referem-se ao 
período de 01/12/2009 a 21/12/2009, totalizando R$ 20.629,61, em razão do 
primeiro contrato. Manteve o valor das licitações desertas, não houve 
superfaturamento. O valor residual de R$ 198.339,57 foi empenhado para o ano 
seguinte. Em janeiro de 2010, foram pagos R$ 35.595,45 por 11.985 exames. Em 
fevereiro e março de 2010, foram pagos R$ 17.843,76 por 6.008 exames. 
Totalizaram R$ 53.439,21 pagos em 2010, sendo que a diferença de R$ 144.900,36 
foi cancelada. Foram pagos R$ 68.209,02, pouco a mais do previsto inicialmente 
para os contratos sem interessados (R$ 52.000,00). Alegou, por fim, que não há 
vedação à participação de empresa cujo sócio é servidor do Município. 

Egídio Luiz Gritti apresentou manifestação nos mesmos 
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termos do Município.

Arlindo Antônio Barzotto alegou ilegitimidade passiva, 
porque seria apenas da pessoa jurídica e não dos sócios. Alegou ausência de ato 
de improbidade, pois não houve prejuízo ao erário. Não houve pagamento irregular, 
mas apenas relativos a efetiva prestação de serviços de consultas. A Policlínica 
aceitou prorrogação do contrato pelo mesmo valor de R$2,97 por exame, 
recebendo, no total, R$ 53.439,21, pelos serviços prestados em janeiro, fevereiro e 
março de 2010. Márcio Stumpf não exercia gerência da empresa e trabalhava 
eventualmente no Parque, nos sábados, domingos e feriados. O valor constante na 
dispensa era apenas uma estimativa e não se concretizou, motivo pelo qual o 
empenho foi anulado. 

A Policlínica Itá Ltda. apresentou manifestação nos 
mesmos termos de Arlindo Barzotto e  Márcio Stumpf.

Às fls. 340/346, foram repelidas as preliminares. Deferido 
pedido de proibição de contratar e indeferido pedido de indisponibilidade de bens. 

Os réus questionaram alguns pontos da decisão, a qual 
foi ratificada à fl. 354.

Em contestação, os réus reiteraram os argumentos das 
manifestações iniciais, excetuado o Município que acrescentou preliminar de inépcia 
da inicial em razão da inadequação do procedimento e da ausência de pedido de 
anulação do contrato.

O Município interpôs agravo retido.

Egídio Luiz Gritti arguiu inépcia da inicial por ausência de 
pedido principal (reconhecimento de improbidade, anulação de contrato, 
reconhecimento de enriquecimento ilícito), por impossibilidade jurídica do pedido, 
por ausência de dolo ou culpa. Afirmou que a dispensa da licitação ocorreu porque 
não houve interessados nas licitações anteriores e havia necessidade para 
manutenção do serviço do Parque. Reiterou os demais argumentos da manifestação 
anterior, em destaque, o pagamento somente dos serviços prestados, em preço 
compatível com o mercado. A dispensa da licitação atendeu ao interesse público em 
manter a atividade do Parque. Não houve ato de improbidade, ante  ausência de 
dolo e enriquecimento ilícito.

Às fls. 666/667, afastadas as preliminares e designada 
audiência. 

Em audiência, foram ouvidos os três réus e cinco 
testemunhas. Dispensadas as demais. Autorizada complementação de documentos 
(fl. 683). 
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O Município juntou documentos às fls. 694/707.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais. 

É o relatório.
Decido. 

O litígio cinge-se aos fatos que, em tese, ensejariam 
enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ofensa a princípios da administração: 
dispensa de licitação e contratação direta em valor máximo superior ao previsto no 
edital; contratação direta de empresa cujo sócio é servidor do Município, no cargo 
de médico; contratação direta de empresa cujo serviço não era eficiente. 

O Município solicitou abertura de licitação para 
contratação de empresa especializada em serviços médicos para realização de 
exames médicos no Parque, pelo preço máximo (mensal) de R$ 13.000,00, no total 
de R$ 52.000,00, no período de dezembro de 2009 a março de 2010 (4 meses) (fl. 
80). O edital de pregão consta às fls. 82/92, sendo que, na cláusula 9, consta o 
preço máximo conforme anexo “d”, ou seja, R$ 13.000,00 (fl. 96).

Não houve interessados na licitação, embora renovada, 
motivo pelo qual formalizada dispensa e contratada diretamente a Policlínica Itá 
Ltda. 

No entanto, não se observou o inciso V do art. 24 da Lei 
nº 8666/93, porque o Município alterou as condições da licitação na dispensa, 
especificamente o valor máximo mensal e o total. A dispensa previu valor unitário de 
exames de R$ 2,97 e total de R$ 213.840,00 (fls. 26/27)

A alteração das condições implicou prejuízo às licitações 
anteriores, pois as condições da dispensa eram mais vantajosas a indicar a 
possibilidade de interessados se fossem estabelecidas inicialmente, sem embargo 
do desprezo pelos valores alegado pelos sócios da Policlínica. Estes relataram que 
não houve correção do valor unitário do exame (R$ 2,97), entretanto este valor 
correspondia ao do contrato firmado anteriormente com o Município e não guardava 
relação com as condições da licitação, que obrigatoriamente deveriam ser mantidas.

A previsão de gasto mensal de R$ 13.000,00, totalizando 
R$ 52.000,00 nos 4 meses de temporada (dezembro/2009 e janeiro a março/2010) 
transformou-se em (conforme demonstrativo de fls. 484/486): 1) dezembro/2009: R$ 
34.868,44 mais R$ 14.769,81, sendo que o primeiro valor correspondia a 
pagamento de exames anteriores à vigência do contrato (01 a 21 de 
dezembro/2009). Assim, somente por 9 dias (22/12/2009 a 31/12/2009) pagou mais 
do que o previsto para o mês; 2) janeiro/2010: R$ 35.061,52; 3) fevereiro e 
março/2010: R$ 17.576,10. Se excluído o valor de R$ 34.868,44, o Município pagou 
R$ 67.407,43 quando a previsão era de R$ 52.000,00. 
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Verifica-se que o Município não planejou corretamente os 
gastos com exames médicos com base no histórico dos anos anteriores do Parque 
e mesmo com base no valor do contrato anterior, destoando da realidade as 
condições das licitações desertas e tornando o valor não atrativo na região. 

Por outro lado, na dispensa, principalmente considerado 
o valor máximo calculado com base em fluxo, tornou o contrato no mínimo benéfico 
para a empresa até então contratada e cujo contrato foi prorrogado nas mesmas 
condições. Ressalte-se que a estimativa de fluxo de 72.000 pessoas não tinha 
fundamento no histórico do Parque (fl. 184), portanto não se observou a 
proporcionalidade e não se justificou o motivo para previsão muito além do normal, 
tampouco a mudança de critério de R$ 13.000,00 mensal para R$ 2,97 por exame 
realizado, o que influenciou no preço final pago (fl. 26).

Marcos Antônio Hall, assessor jurídico do Município na 
época, respondeu, quanto à dispensa e conteúdo, que uma equipe fazia estimativa 
(01:19 a 01:55). Não participou de formação de preços, que geralmente 
administrador ou secretário que faziam. Também não participava da elaboração de 
edital, era outra equipe (01:59 a 02:14). Acontecia algumas vezes de fazer previsão 
para o ano. Se, por ventura, o serviço não era todo executado, o empenhora era 
cancelado (03:41 a 04:07). Quanto à dispensa, houve decisão em conjunto, porque 
não havia outra saída. Era o pessoal da administração, secretários, prefeitos, 
pessoal dos editais (04:30 a 04:45).

Karla Fabiana Hall afirmou que a tentativa era de diminuir 
os custos e contratar um profissional, a discussão ocorreu numa comissão, não 
recordando se o Prefeito estava junto ou se soube (01:27 a 02:09). Era feita uma 
estimativa de número de pessoas frequentadoras do parque, o que aumentava a 
cada ano (02:19 a 02:37). Não soube explicar a estimativa de público, talvez uma 
visão positiva (03:25 a 03:34). Não soube explicar quem optou pela estimativa do 
contrato, o setor de licitação que encaminhou (04:36 a 04:57). Afirmou que, 
possivelmente, houve conversa acerca da prorrogação do contrato. Sobre a 
dispensa, a comissão de licitação buscava a melhor alternativa. A conversa era 
entre os secretários, afirmando que “talvez o Prefeito estava”. As decisões eram 
tomadas em conjunto, conforme encaminhamento do setor de licitações (07:24 a 
09:33). Questionada acerca da estimativa de público de 72 mil pessoas, disse que 
buscava relatórios anteriores e perspectivas de crescimento, numa visão otimista 
(10:03 a 10:33).

Colhe-se tendência de “despersonalizar” as decisões 
tomadas no procedimento licitatório, ora atribuindo à comissão, ora atribuindo a 
secretarias, ora à equipe, enfim, dispersando decisões de cunho político a cargo do 
Prefeito e seus auxiliares diretos em benefício de particulares e não da 
Administração. 

Neste contexto, o pior vício da dispensa não é só o valor 
total, mas também a estipulação de valor unitário em desconformidade com o valor 
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mensal das licitações desertas e a estimativa de público e, consequentemente, de 
valor máximo contrários à realidade. Todos contribuíram para o desinteresse nas 
licitações e a automática prorrogação do contrato com a empresa anterior em 
condições vantajosas a esta, violando o art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92. 

Assim, ainda que o preço total de R$ 213.840,00 seja só 
estimativa e não tenha realmente sido pago na integralidade, prepondera que o 
Município pagou valor muito acima das condições inicialmente previstas nas 
licitações desertas.

Quanto ao segundo vício alegado pelo Ministério Público, 
vem se somar à discrepância entre as condições das licitações desertas e as 
condições da dispensa. 

Com efeito, o art. 9º, III, Lei nº 8666/93, proíbe a 
participação, direta ou indireta, de servidor da entidade contratante na licitação, 
portanto a Policlínica Itá Ltda. não poderia sequer participar do pregão, muito menos 
ser beneficiada com dispensa de contrato, mediante prorrogação de outro, para a 
prestação de serviços. Isso porque Márcio Antônio Stumpf, na época, era sócio da 
empresa e, também, servidor do Município de Itá, na função de médico (fls. 
258/261). Independentemente do exercício de gerência, o fato é que o servidor 
integrava o quadro societário da empresa contratada mediante dispensa de 
licitação. 

Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho:

Considera um risco a existência de relações pessoais 
entre os sujeitos que definem o destino da licitação e o 
particular que licitará. Esse relacionamento pode, em 
tese, produzir distorções incompatíveis com a isonomia. A 
simples potencialidade do dano é suficiente para que a 
leis e acautele. Em vez de remeter a uma investigação 
posterior, destinada a comprovar anormalidade da 
conduta do agente, a lei determina seu afastamento a 
priori. O impedimento consiste no afastamento preventivo 
daquele que, por vínculos pessoais com a situação 
concreta, poderia obter benefício especial e incompatível 
com o princípio da isonomia. O impedimento abrange 
aqueles que, dada a situação específica em que se 
encontram, teriam condições (teoricamente) de frustrar a 
competitividade, produzindo benefícios indevidos e 
reprováveis para si ou terceiro. (Comentários à lei de 
licitações e contratos administrativos. 15ª ed.  São Paulo 
: Dialética, 2012, p. 186).

Aqui é possível assentar o dolo na conduta dos sócios e 
do então Prefeito ao aquiescer com contrato cientes de que havia impedimento legal 
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à participação da empresa na licitação e, consequentemente, na dispensa e ajuste 
direto. Acrescente-se a visível discrepância de valores das licitações desertas e da 
licitação dispensada, condições estas também de conhecimento dos sócios, porque 
um deles vinculado à entidade contratante. 

A estas circunstâncias, acrescente-se a informação de 
que o contrato anterior não era cumprido a contento pelos mesmos sócios, pois não 
observados a presença e o horário de serviços no Parque (vide: declarações de fls. 
185/196).

Egídio Gritti explicou que o valor das licitações desertas 
foi fixado em R$ 13.000,00 por mês no intuito de contratar um médico para ficar à 
disposição no Parque. A estimativa de exames foi feita pelo pessoal mais direto que 
cuidava disso. Não explicou o fundamento da previsão de R$ 13.000,00. A 
estimativa é feita sempre a mais para não acontecer problema (01:40 a 03:14). Não 
manteve as mesmas condições da licitação, porque não houve interessados (04:03 
a 04:25). Não soube responder quais os médicos que prestavam serviço, 
acreditando que poderia variar entre os dois, porque o Dr. Márcio era funcionário 
público e ia mais no final de semana (04:36 a 05:01). Quanto à estimativa, pode ter 
ocorrido um erro técnico ou prevenção (05:39 a 06: 05). Quanto às condições do 
contrato, disse que apenas assinou o contrato, cuja responsabilidade seria de 
pessoal técnico (06:18 a 07:13). A Policlínica prestava serviços para o Município e 
não tinha reclamação do serviço (07:14 a 07:48). 

Note-se que o então Prefeito confirmou o vínculo de um 
dos médicos com o Município e, mesmo com várias declarações escritas acerca das 
faltas dos profissionais no Parque, disse desconhecer reclamação do serviço, 
desconhecimento este incompatível com o teor dos documentos e com a função 
exercida, mormente na análise de dispensa de licitação para contratar a mesma 
empresa nestas circunstâncias. 

Arlindo Antônio Barzotto relatou que tinham um contrato 
até final de dezembro de 2009 para atendimento no Parque por exame realizado. 
Não possuíam mais interesse em realizar os exames. Não participaram do edital. No 
final do ano, ligaram para continuar fazendo os exames, pois não tinham 
conseguido médico e iam fazer uma prorrogação de contrato (01:00 a 01:43). 
Continuaram fazendo os exames até março, pelo mesmo valor do contrato anterior 
(01:45 a 01:55). A empresa não participou de licitações, porque não havia interesse 
por valor fixo, pois faziam por exame (01:56 a 02:18). A Policlínica prestava o 
serviço desde a abertura do Parque (02:28 a 02:32). Não teve conhecimento do 
valor do contrato, estava na praia na época. Assinou o contrato quando voltou, não 
discutiu o conteúdo (03:01 a 03:30). Receberam duas notas de R$ 50.000,00 cada 
uma (03:44 a 03:56). Fazia exames no local, também Dra. Joana e Dr. Márcio e 
outros profissionais  (04:24 a 04:35). O Dr. Márcio era funcionário da Prefeitura na 
época. Normalmente, trabalhava feriado e final de semana (05:22 a 05:41). Não 
conversou com o Prefeito a respeito da prorrogação (06:27 a 06:35). A Dra. Joana 
era também médica da Prefeitura (09:30 a 09:42). O total recebido foi de 
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aproximadamente R$ 56.000,00 (10:48 a 10:51). Atualmente, é quem faz os exames 
no Parque na temporada. Cobra por exame prestado. Foi contratado por valor do 
exame. Participou de licitação e ganhou (11:01 a 11:35). 

Márcio Antônio Stumpf afirmou que era funcionário da 
Prefeitura na época, concursado, e prestava serviços no Parque pela Policlínica, 
nos finais de semana e feriado (02:26 a 03:21). Trabalhavam também Dra. Isabel e 
Dra. Joana, também funcionárias da Prefeitura, mas não vinculadas à Policlínica 
(04:05 a 04:25). 

Extrai-se dos depoimentos que o Município, na época, 
contratou empresa para prestar serviços no parque, sendo que pelo menos dois 
médicos eram do próprio quadro de servidores. Não há exposição prévia de motivos 
do Município acerca da necessidade de execução indireta das funções ou de 
incapacidade dos servidores efetivos de atenderem de modo eficiente ao serviço. 

Novamente, Marçal Justen Filho destaca a importância da 
avaliação preliminar:

A primeira consiste em identificar a necessidade a ser 
satisfeita. Isso se traduz numa constatação sobre a 
situação fática presente ou futura. 
Constatada a necessidade, cabe considerar as 
alternativas de solução. Isso significa comparar as 
soluções possíveis e determinar as vantagens e 
desvantagens existentes.
A terceira providência se dirige a determinar a viabilidade 
jurídica e financeira de promover uma determinada 
solução. É perfeitamente possível que a Administração 
conclua que a necessidade não poderá ser satisfeita ou 
que uma providência ótima sob o prisma técnico é 
inadequada em vista das limitações orçamentárias. 
O quarto momento consiste na determinação do regime 
de execução da atividade. A Administração deverá 
verificar se a execução direta, por seus próprios recursos, 
é a solução mais adequada. Constatada a conveniência 
da execução indireta, caberá cogitar da contratação de 
um terceiro  e, portanto, das condições contratuais. 
(Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 15ª ed.  São Paulo : Dialética, 2012, p. 
150). 

Por outro lado, verifica-se que, desde a criação do 
Parque, mantém-se o mesmo profissional, por si ou por intermédio da empresa, na 
realização de exames, não obstante o desinteresse na oportunidade em que o 
Município tentou alterar a forma de pagamento, conforme duas licitações desertas. 
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Daqui também se vislumbra dolo na conduta dos sócios e 
do gestor público, na medida em que, de quatro médicos mencionados, pelo menos 
dois eram servidores do Município e prestavam o serviço no Parque. Ademais, a 
prorrogação sucessiva do contrato e a manutenção da empresa ou de sócio geram 
dúvida sobre a existência de efetiva concorrência para a prestação do serviço pela 
melhor oferta ao Município.  

Neste contexto, a conduta dos réus na dispensa da 
licitação e o contrato subsequente ofende o art. 10, VIII, da Lei nº 8429/92 e os 
princípios da isonomia e a seleção de proposta mais vantajosa à Administração, 
além disso, ofende os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, pois 
visou interesses particulares específicos em detrimento do interesse público. 

Dito isso, o Ministério Público não demonstrou  
enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, sem embargo da divergência de 
condições nas licitações. Isso porque, conforme exposto pelo Município, o preço 
cobrado por exame correspondia a média de outros dois parques aquáticos da 
região (fl. 55) e houve prestação de serviços por intermédio da empresa. Assim, 
incabível ressarcimento de valores, por interpretação do art. 59, parágrafo único, da 
Lei n. 8.666/93.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE DECISÃO 
DO STJ - OMISSÃO CARACTERIZADA - 
IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO - SERVIÇOS 
EFETIVAMENTE PRESTADOS - RESSARCIMENTO AO 
ERÁRIO - DESCABIMENTO   1 Verificada a ocorrência 
de omissão no julgamento, há de se dar provimento ao 
recurso de embargos de declaração com o fim de sanar o 
aludido vício (CPC, art. 535, II).   2 A irregularidade em 
processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica 
para prestar serviços de contabilidade ao município, 
serviços estes que poderiam ser realizados por servidores 
do próprio quadro do ente público, embora em tese possa 
representar prejuízo ao erário, não implica a obrigação ao 
ressarcimento dos valores pagos, desde que comprovada 
a efetiva prestação do objeto do contrato, como ocorre in 
casu. (TJSC, Embargos de Declaração em Apelação 
Cível n. 2009.035598-8, de Porto União, rel. Des. Luiz 
Cézar Medeiros, j. 20-08-2013).

Ainda: TJSC, Embargos de Declaração em Apelação 
Cível n. 2010.037957-3, de Ponte Serrada, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 
23-07-2013; TJSC, Apelação Cível n. 2011.075402-8, de Ipumirim, rel. Des. Júlio 
César Knoll, j. 13-06-2013.
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Conforme exposto, a improbidade decorre da ofensa a 
princípios da Administração Pública e específicos do processo licitatório, em 
prejuízo do interesse público, afetando principalmente a concorrência e 
economicidade imprescindíveis às contratações envolvendo dinheiro público. 
Embora incabível a sanção de ressarcimento de dano, a conduta dos réus impõe 
sanções proporcionais e de acordo com a gravidade dos fatos na forma do art. 12, 
III, da Lei nº 8.249/92. Saliente-se que o Município deve ser excluído da lide, porque 
não sujeito às sanções.

Quanto à empresa Policlínica Itá Ltda., cabíveis as penas 
de multa civil de 1/3 da diferença entre o valor máximo estipulado nas licitações e o 
valor efetivamente pago pelos serviços (R$ 15.407,43), ou seja, R$ 5.135,81 e de 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos 
fiscais ou creditícios, pelo prazo de 3 anos.

Quanto a Arlindo Barzotto, pelas circunstâncias de manter 
contrato perene nos mesmos moldes e exercer a gerência da empresa, cabíveis as 
penas de multa civil de 1/3 da diferença entre o valor máximo estipulado nas 
licitações e o valor efetivamente pago pelos serviços (R$ 15.407,43), ou seja, R$ 
5.135,81 e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica, pelo prazo de 3 anos. Em relação a esta proibição, pelos motivos 
expostos na decisão de fl. 343 em relação à pessoa jurídica e também porque o 
risco de contratação (inclusive houve contratação durante o trâmite do processo, 
sem revisão da necessidade, procedimento, valores, etc.) permanece em relação ao 
sócio com prejuízo ao erário diante das circunstâncias já analisadas, cabível 
antecipação de tutela nesta etapa para determinar a proibição independentemente 
de trânsito em julgado, o que implica suspensão imediata de quaisquer contratos 
firmados entre o réu e o Município. 

Quanto a Márcio Stumpf, pelas circunstâncias de 
contratar por intermédio de empresa mantendo cargo público, cabível a pena de 
multa civil de 1/3 da diferença entre o valor máximo estipulado nas licitações e o 
valor efetivamente pago pelos serviços (R$ 15.407,43), ou seja, R$ 5.135,81. A 
proibição de contratar com o poder público é inerente ao cargo, fundamento para 
viciar a dispensa da licitação e contrato subsequente.  

Quanto a Egídio Gritti, pelas circunstâncias de contratar 
empresa com servidor público como sócio, frustrar juntamente com os sócios da 
empresa a competitividade das licitações e realizar contrato sem avaliação ampla do 
interesse público e da economicidade, cabível a pena de suspensão dos direitos 
políticos pelo prazo de 3 anos. 

Ante o exposto, excluo o Município do polo passivo e, 
com base no art. 296, I, do CPC e arts. 11, caput, 12, III, da Lei nº 8.429/92, JULGO 
PROCEDENTE o pedido para CONDENAR por atos de improbidade administrativa:
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a) Policlínica Itá Ltda. às penas de multa civil de R$ 
5.135,81 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) e de 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos 
fiscais ou creditícios, pelo prazo de 3 anos.

b) Arlindo Antônio Barzotto às penas de multa civil de 
R$ 5.135,81 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) e de 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica, pelo prazo de 3 anos. 

Nos termos da fundamentação CONCEDO antecipação 
de tutela em relação a esta proibição de contratar em face de Arlindo Antônio 
Barzotto para determinar a imediata suspensão de quaisquer contratos firmados 
entre o réu e o Município, a partir da publicação da sentença.

c) Márcio Antônio Stumpf à pena de multa civil de R$ 
5.135,81 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos); 

d) Egídio Luiz Gritti à pena de suspensão dos direitos 
políticos pelo prazo de 3 anos. 

A multa reverterá em favor do Município e deverá ser 
corrigida monetariamente até o pagamento pelo INPC. 

Condeno os réus, proporcionalmente, ao pagamento das 
custas. Sem honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Em virtude da renúncia do procurador de Policlínica Itá 
Ltda., Arlindo Antônio Barzotto e Márcio Antônio Stumpf, intimem-se pessoalmente 
da sentença para evitar cerceamento, inclusive para constituir novo procurador, sem 
prejuízo da representação por 10 dias. 

Oportunamente, arquive-se. 

Itá, 23 de abril de 2015.

Thays Backes Arruda Reitz 
Juíza de Direito


