
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM REMESSA 
AO CSMP

Eminente Presidente,

Senhores Conselheiros:

Trata-se de Inquérito Civil instaurado nesta Promotoria de Justiça para apurar

supostas irregularidades relativas ao procedimento licitatório destinado à construção

do mercado público municipal de Carnaíba e execução da respectiva obra pública.

In casu, a Câmara de Vereadores de Carnaíba/PE, através do seu representante

legal, solicitou apuração dos fatos, alegando supostas irregularidades no processo

licitatório visando à construção do mercado público municipal, haja vista a recusa do

Prefeito Constitucional em fornecer àquela Casa Legislativa as informações e

documentos pertinentes.

Conforme consta dos autos, a referida obra pública foi suplantada com recursos

do FEM – Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, por meio de Convênio

celebrado entre a Prefeitura de Carnaíba e o Governo do Estado de Pernambuco, com o

aporte de recursos estaduais. Da documentação carreada ao presente procedimento,

observa-se que o Convênio firmado totalizou R$ 1.027.199,15 (um milhão, vinte e sete

mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos), sendo a empresa J. A. DA SILVA

CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ nº 27.014.788/0001-41, a licitante vencedora da

Tomada de Preços nº 05/2018.
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Neste diapasão, os autos foram instaurados para a análise da execução da obra

pública, custeada com recursos públicos estaduais e após a recente análise técnica nº

006/2021, promovida pela Gerência Ministerial de Arquitetura e Engenharia do

Ministério Público de Pernambuco (GMAE), a equipe técnica constatou que o início da

obra se deu no de 2018 , sendo realizada vistoria na data de 10 de novembro de 2020,

ocasião em que os engenheiros civis Paulo Henrique Ferreira Loz e Otávio Augusto

Galindo, representando o corpo técnico da Gerência Ministerial de Arquitetura e

Engenharia – GMAE, constataram que 90% (noventa por cento) do cronograma de

execução já se encontra concluído.

Após a realização de diversas diligências por este Órgão Ministerial, foram

acostados aos autos os seguintes documentos: a) Cópia do convênio firmado entre o

Município de Carnaíba e o FEM; b) Cópia do Contrato nº 108/2018; c) Cópia integral da

Tomada de Preços nº 005/2018; d) Cópia dos 05 (cinco) Termos Aditivos.

Por fim, foi realizada análise técnica pela Gerência Ministerial de Arquitetura e

Engenharia do Ministério Público de Pernambuco (GMAE), inclusive com a verificação in

loco da obra pública pelos engenheiros civis responsáveis, no âmbito do Ministério

Público.

É o que importa relatar.

Passa-se à manifestação.

A análise pormenorizada dos autos revelou que no processo licitatório em

análise, qual seja, Tomada de Preços nº 005/2018, a qualificação técnica para

participação das empresas estava coerente com o objeto do contrato.
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No que diz respeito ao processo licitatório em si, a análise técnica constatou a

regularidade do procedimento e da consequente contratação da empresa J. A. DA

SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, :in verbis

“Na análise do edital da Tomada de Preços nº 5/2018, a
qualificação técnica para participação das empresas estava
coerente com o objeto do contrato, apesar de não ser exigido
quantidades mínimas dos serviços. No entendimento do TCU
(Acórdãos nº 1.284/2003, 1.949/2008 e 2.215/2008 - TCU -
Plenário) há pouca razoabilidade na exigência de comprovação de
percentuais mínimos de realização acima de 50% em itens de
maior relevância.(…)

Apenas duas empresas entregaram documentação para habilitação, onde

somente a empresa J.A DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELLI foi considerada habilitada

pela Comissão Permanente de Licitação.

Apesar da não exigência de quantitativo mínimo, o acervo técnico apresentado

pela vencedora foi suficiente para garantir experiência prévia na execução do objeto da

licitação. Após análise da documentação e da proposta, no dia 13/08/2018 a Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura de Carnaíba habilita a empresa J.A DA SILVA

CONSTRUÇÕES EIRELLI, estando esta apta para assinar o contrato.” - Destaque nosso.

Ademais, a empresa vencedora do certame apresentou preços unitários de cada

item de serviços iguais ou inferiores aos estimados pela administração, bem como as

parciais e totais dentro dos critérios solicitados no edital. E ainda, de acordo com o

entendimento consolidado perante o Tribunal de Contas da União, a composição do

BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) apresentava percentuais compatíveis com os

exigidos para obras de engenharia desse porte.
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Nesse contexto, não foram identificados indícios de sobrepreço da planilha

vencedora do processo licitatório em relação ao valor inicialmente estimado pela

Prefeitura Municipal de Carnaíba/PE.

Diante do teor do Relatório Técnico e após vistoria realizada em 10 de novembro

de 2020, constatou-se também que todos “os itens que foram efetivamente medidos

no local estavam com os quantitativos coerentes com o previsto em projeto e pago

pela administração (coberta metálica, calha, portões e piso)”.

Por fim, conclui-se que não foram identificados indícios de irregularidades na

Tomada de Preços nº 5/2018 vencida pela empresa JA DA SILVA CONSTRUÇÕES

EIRELLI e que a execução da obra está em conformidade com os quantitativos

apresentados e com o valor desembolsado.

Nos termos da análise técnica promovida pela GMAE, cumpre destacar que:

(...)“Não foram observados quaisquer indícios de pagamento
irregular de itens que não foram executados ou execução incorreta
e insuficiente dos quantitativos previstos”.

Cumpre destacar que, em situações semelhantes, outros Órgãos Superiores do

Ministério Público deliberaram pela homologação da promoção de arquivamento,

conforme as seguintes decisões colacionadas:

(…) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CACERES-MT
Nº. 1.20.001.000098/2017-01 -Relatado por: Dr(a) FABIO GEORGE
CRUZ DA NOBREGA – Nº do Voto Vencedor: 6555 –Ementa:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.
MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ/MT. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO. RECURSOS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHAVIDA. DILIGÊNCIAS. OBRA
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CONCLUÍDA E QUITADA. CASAS ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS.
CUMPRIMENTO DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO. Adoto as razões expostas na
promoção de arquivamento para votar por sua homologação.-
Deliberação: O Colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator

 Destaque nosso..(a)

(…) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE GOIANA-PE Nº.
1.26.000.001351/2013-07 - Relatado por: Dr(a) FABIO GEORGE CRUZ
DA NOBREGA –Nº do Voto Vencedor: 6464 – Ementa: PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE.
SUPOSTO DIRECIONAMENTO DAS LICITAÇÕES NOS CONTRATOS DE
REPASSE 708244, 746951 E 659619. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 
DIRECIONAMENTO NÃO COMPROVADO. VALORES LIBERADOS
CORRESPONDEM AOS PERCENTUAIS DAS OBRAS EXECUTADAS.
NÃO HÁ INDÍCIO DE MALVERSAÇÃO DE RECURSO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. Adoto as razões expostas
na promoção de arquivamento para votar por sua homologação.-
Deliberação:O Colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a)relator
(a).

Desta feita, restou certo que, após análise pormenorizada, não foram

constatadas irregularidades no processo licitatório e nem tampouco na execução da

obra pública, vislumbrando o Ministério Público de Pernambuco que a finalidade do

inquérito civil foi devidamente cumprida, não assistindo razão e fundamentos para

providências extrajudiciais ou judiciais, o que enseja a presente promoção de

arquivamento a ser submetida à homologação pelo Conselho Superior do Ministério

Público de Pernambuco.
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Ante o exposto, considerando as ponderações, uma vez esgotadas as diligências

que se fizeram imprescindíveis e havendo análise conclusiva pela ausência de

irregularidades, promovo o ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil, nos termos do artigo

33, da Resolução RES-CSMP nº003/2019.

Remetam-se os autos, no tríduo legal, ao Egrégio Conselho Superior do

Ministério Público – CSMP para fins de exame e deliberação, nos termos do artigo 35,

caput, da Resolução RES- CSMP nº003/2019.

Ciências às partes. Promovam-se as demais comunicações devidas.

Cumpra-se.

Carnaíba/PE, 03 de fevereiro de 2021.

ADRIANA CECÍLIA LORDELO WLUDARSKI

                Promotora de Justiça
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