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PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

(numeração inserida pelo MP VIRTUAL no rodapé)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, com fundamento nos artigos 129, III, da CF/88,

131, parágrafo único, “a”, da Constituição Estadual, 8º, §1º, da Lei Federal nº 7.347/85, 25,

IV, “a”, e “b” e 26, da Lei Federal nº 8.625/93 e 37, IV, “d” e 55 da Lei Complementar Estadual

nº 97/2010,

CONSIDERANDO a existência de elementos fáticos suficientes para abertura de investigação

específica  objetivando  a  tutela  ao  patrimônio  público  e  ao  direito  fundamental  difuso  à

probidade  administrativa,  levando-se  em  conta  a  narrativa  sintetizada  sob  os  seguintes

parâmetros e relativa aos nomes abaixo apontados: 

prática, em tese, de improbidade administrativa e prejuízos ao patrimônio público municipal de

João Pessoa, em razão de suposto superfaturamento na aquisição de 07(sete) veículos de

passeio para 05(cinco) ocupantes, motorização mínima de 70cv, devidamente referenciados no

pregão eletrônico 10074/2018 – lote  02 (processo administrativo 13047/2017),  porquanto

pagos valores da ordem de R$ 42.815,00, por veículo modelo QQ LOO, MARCA CHERRY, junto

à pessoa jurídica INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, quando o valor de mercado é

de R$ 28.326,00, salientando, além disso, a existência anterior de Ata de Registro de Preços

nº 095/2017, em vigência, com mesmo objeto e no valor inferior daquele adquirido no pregão

eletrônico mencionado (R$ 42.000,00 para veículo Renault Sandero 1.0 SCE AUTHENTIQUE).

RESOLVE instaurar  o  presente  inquérito  civil  público,  determinando  a  realização  das

seguintes  diligências  probatórias,  por  servidor  efetivo  (artigo  9º,  §1º,  Resolução  CPJ  nº

004/2013),  a  quem  incumbe  ainda,  além  de  secretariar  a  investigação,  realizar  as

comunicações e publicação:

1. remessa de ofício – requisição – prazo: 20 dias – para a Secretaria de Saúde de João

Pessoa  –  assunto:  aquisição  de  07(sete)  veículos  de  passeio  para  05(cinco)  ocupantes,



motorização mínima de 70cv, devidamente referenciados no pregão eletrônico 10074/2018 –

lote  02  (processo  administrativo  13047/2017) –  documentação  anexada:  (não  há)  –

pontos relevantes:  a) Qual a origem dos recursos públicos utilizados no pregão eletrônico

apontado? (Indicar se de origem federal ou municipal e o lastro formalizador, se convênio,

contrato de repasse, transferência fundo a fundo); b) É possível remeter cópia do termo de

referência relativo ao pregão apontado?; c) Quem foi responsável pela elaboração do termo de

referência  correspondente  (indicar  nome,  cargo  ocupado,  CPF,  atual  lotação  funcional  e

endereço  residencial);  d)  Qual  empresa  foi  vencedora  do  lote  02  do  já  referido  pregão?

(Indicar nome da empresa, CNPJ e representante identificado); e) Por quais valores houve a

aquisição do lote 02 e por quanto custou cada unidade adquirida? (Anexar a ata de lances e a

homologação do resultado); f) Qual o veículo efetivamente entregue (Indicar o modelo e suas

características e anexar cópia da nota fiscal); g) Quem ou quais servidores foram responsáveis

pelo  recebimento  dos  bens  adquiridos?  (Indicar  nome  completo,  cargo  ocupado,  função

desempenhada, CPF, atual lotação e endereço residencial); h) A Secretaria de Saúde tinha

conhecimento de alguma ata de registro de preços em vigência no âmbito do Município e

relativo ao mesmo objeto do lote 02 do pregão eletrônico indicado? Se sim, qual o valor do

bem constante da ata anterior em vigência e por quais motivos não se adquiriu através dessa

ata de registro de preços já formalizada, optando-se por novo pregão eletrônico que culminou,

em tese, com aquisição de bem por preço superior? (Justificar).

2. com a resposta, nova conclusão.

João Pessoa – PB, 06 de julho de 2019.

ADRIO NOBRE LEITE
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