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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA LOTADO NO GRUPO DE APOIO 
E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NO ESTADO DE RONDÔNIA-RO. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

AMPARO VIAÇÃO E TURISMO LTDA., pessoa jurídica de direito privado 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 51.883.825/0001-32, com sede matriz 
localizada na Avenida Dr. Carlos Burgos, nº. 4550, Jardim Juliana, Amparo-SP, CEP. 
13.903-050, por seu representante legal, vem, com o respeito e acatamento devidos, 
dirigir-se a Vossa Excelência, por seus procuradores judiciais infra-assinados (ut 
mandato), advogados com escritório profissional localizado na Rua Manoel Eudóxio 
Pereira, nº. 874, Centro. Macapá-AP e sucursal localizada na Rua dos Mundurucus, nº. 
1907, ed. Valdir Acatauassú Nunes, Sl. 402, Batista Campos, Belém/PA, locais onde 
recebem intimações e notificações de estilo, em atenção ao procedimento de 
Concorrência Pública nº. 001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH, sob responsabilidade da 
servidora pública do Município de Porto Velho, Sra. Iraneiva Silva Costa, apresentar 
DENÚNCIA CRIMINAL por fraude no procedimento de licitação supracitado de concessão 
de transporte público de passageiros para o Município de Porto Velho, o que faz às razões 
expostas a seguir: 

1. Consiste a representante em pessoa jurídica de direito privado especializada na 
prestação dos serviços de transporte rodoviário de passageiros, municipal e 
intermunicipal, com atuação em várias entidades federativas, possuindo, em razão disso, 
interesse direto na participação na Concorrência Pública nº. 001/2019/CPL-
Geral/SML/PVH. 

2. Em novembro de 2019 foi levado à republicação pela autoridade aqui indicada 
como coatora o Edital de Concorrência Pública nº. 001/2019/CPL-Geral/SML/PVH, para 
concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros no município 
de Porto Velho, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a prestação dos 
serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, nos exatos termos do item 4.1 do 
aludido Edital, com data prevista para recebimento das propostas o dia 02 de 
dezembro de 2019. 

3. Comparecendo à concorrência estranhamente apenas uma licitante, a empresa JTP 
Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda. (CNPJ 
07.580.559/0001-87) apresentou documentos contábeis cuja inconsistência material 
tornou-a INABILITADA, com resultado publicado em 09 de dezembro de 2019, decisão 
em razão da qual NÃO FOI ATACADA POR RECURSO ADMINISTRATIVO (Ata anexa). 

DENÚNCIA CRIMINAL 
Direcionamento de certame licitatório 

Transporte Público Municipal 
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4. Em 10 de janeiro de 2020, com a reabertura da Sessão Pública da Concorrência 
Pública nº. 001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH, novamente compareceu somente a 
empresa denunciada JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos 
Ltda. (CNPJ 07.580.559/0001-87), apresentando os mesmos documentos que 
induziram sua inabilitação em 09 de dezembro de 2019. Aqui inicia-se a gerência 
administrativa para direcionamento do certame. É que referida empresa novamente 
restou inabilitada, agora com suporte de Parecer Técnico Contábil do próprio 
município, induzindo, inclusive, à suposta manipulação de dados contábeis. 

5. Proposto o recurso administrativo, em 04 de fevereiro de 2020 os membros da 
Comissão Permanente de Licitação julgaram improcedente referido recurso, 
encaminhado à autoridade hierárquica superior para análise devolutiva. 
SURPREENDENTEMENTE, em 06 de fevereiro de 2020, o Sr. THIAGO DOS SANTOS 
TEZZARI, TEMPORARIAMENTE NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DA 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 
DEU PROVIMENTO ao recurso administrativo da empresa denunciada, já duas vezes 
inabilitada do mesmo certame, REVOGANDO TODOS AS DECISÕES DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e já declarando HABILITADA a empresa JTP 
Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda. (CNPJ 
07.580.559/0001-87). 

6. É preciso que se esclareça, primeiramente, que o servidor público THIAGO DOS 
SANTOS TEZZARI foi nomeado somente para finalidade de prover o recurso 
administrativo da empresa denunciada, conforme prova o Decreto abaixo 
colacionado: 
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7. A assertiva acima é consubstanciada com a peça produzida pelo escritório de 
advocacia localizado em São Paulo, MARQUES-ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
(TERCEIRO DENUNCIADO) cuja cópia é IDÊNTICA À DECISÃO DE PROVIMENTO DA 
EMPRESA JTP TRANSPORTES, SERVIÇOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS 
LTDA. (CNPJ 07.580.559/0001-87), constando inclusive como base de dados da 
decisão no navegador da internet (propriedade do documento), prova de que a decisão 
fora PREVIAMENTE ENCOMENDADA a aludido escritório de advocacia, senão vejamos: 

 

Link base da página oficial: 

https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/decisao_hierarquica_2.
pdf 

8. Ora, o encomendado parecer de habilitação promovida pelo servidor THIAGO DOS 
SANTOS TEZZARI na função de Superintendente Municipal de Licitações de Porto Velho 
ao escritório de advocacia MARQUES-ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 
DENUNCIADO) em benefício da empresa licitante JTP TRANSPORTES, SERVIÇOS, 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA. (CNPJ 07.580.559/0001-87), 
clarifica nefasta estratégia de direcionamento da Concorrência Pública nº. 
001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH. Na investigação das propriedades do arquivo 
“decisão_hierarquica_2” constante no sítio institucional da Superintendência Municipal 
de Licitações digitalmente ASSINADO COMO PRODUÇÃO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA MARQUES-ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, comprova não só o ato de 
improbidade administrativa como crime de direcionamento de licitação pública. 
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9. Não há dúvidas sobre as provas do conluio entre a empresa licitante JTP 
TRANSPORTES, SERVIÇOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA. (CNPJ 
07.580.559/0001-87), o então Superintendente Municipal de Licitação de Porto Velho 
(ali posto temporariamente como executor do direcionamento), Sr. THIAGO DOS 
SANTOS TEZZARI e o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARQUES-ROCHA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, como entidade que, sob encomenda, efetivamente produziu a Decisão 
Hierárquica que determinou a imediata habilitação da licitante, mesmo que por duas 
vezes inabilitada no mesmo procedimento licitatório. 

10. Aliás, a empresa JTP TRANSPORTES, SERVIÇOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS 
HUMANOS LTDA. (CNPJ 07.580.559/0001-87) é contumaz em atos desse tipo. Um bom 
exemplo é a licitação do Município de Embu das Artes/SP, onde referida empresa está 
sendo investigada justamente por pretensa fraude no balanço patrimonial, senão 
vejamos: 
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11. O nexo de causalidade está bem desenhado: O Servidor Público THIAGO DOS 
SANTOS TEZZARI, temporariamente assumindo a Superintendência Municipal de 
Licitação de Porto Velho, em conluio com a empresa licitante JTP TRANSPORTES, 
SERVIÇOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA. (CNPJ 
07.580.559/0001-87), por duas vezes inabilitada na Concorrência Pública nº. 
001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH, utilizando de uma decisão produzida no estado de 
São Paulo pelo Escritório de Advocacia MARQUES-ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
habilitou a concorrente mesmo com provas materiais irrefutáveis de manipulação 
criminosa do balanço patrimonial, todos com o objetivo de direcionar a concorrência 
pública e entregar a concessão de transporte coletivo de passageiros do Município de 
porto Velho à empresa. 

12. Assim, presentes estão os requisitos de materialidade constantes no art. 90 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, razão pela qual pugna desde já a empresa denunciante pela:  

a) Instauração do competente Inquérito Civil em desfavor: 

a.1. Thiago dos Santos Tezzari, CPF nº. 790.128.332-72 pelos crimes de 
direcionamento de licitação pública, simulação e conluio, organização 
criminosa e advocacia administrativa; 

a.2. JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda, 
CNPJ 07.580.559/0001-87, pelos crimes de organização criminosa, 
fraude e direcionamento de licitação pública, simulação e conluio; 

a.3. MARQUES-ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, escritório localizado na 
Rua Ester de Lima, 611, sl.2, Santa Cruz/BH., pela participação em 
pretenso esquema criminoso de fraude à licitação pública, na produção 
da decisão usada pelo primeiro denunciado; 

a.4. Iraneiva Silva Costa, que no exercício da presidência da Comissão 
Permanente de Licitação da Superintendência Municipal de Licitação do 
Município de Porto Velho, em ação omissiva, deixou perpetrar-se o 
esquema criminoso no órgão de sua responsabilidade, respondendo, de 
igual modo, pelos crimes de direcionamento de licitação pública, 
simulação e conluio, organização criminosa e advocacia administrativa. 

b) Seja Determinada as seguintes medidas cautelares: 

b.1. Busca e apreensão de todo material, mídia e documentos 
relacionados à Concorrência Pública nº. 001/2019/CPL-
GERAL/SML/PVH; 

b.2. Seja requerida a prisão preventiva dos envolvidos, na medida em que 
podem os envolvidos providenciar a destruição de provas fundamentais 
ao desenvolvimento das investigações; 

b.3 Seja requerida a quebra do sigilo telefônico/telemático e endereços 
eletrônicos dos envolvidos; 

b.4. Seja de imediato recomendada a suspensão da licitação pública 
fraudada, Concorrência Pública nº. 001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH, 
como forma de prevenir dano social e ao sistema de de transporte público 
de passageiros no município de Porto Velho. 

Pede deferimento. 


