
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM REMESSA 
AO CSMP

Eminente Presidente,

Senhores Conselheiros:

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de reclamação do

senhor Alan Carneiro acerca de um suposto superfaturamento na compra de

"quentinhas" por parte da secretaria municipal de saúde.

Segue teor da denúncia:

" CONSIDERANDO o Contrato Administrativo nº 26/2021, que dispoõe sob a

contratação de empresa para fornecimento de quentinhas, para os profissionais que

estão realizando a vacinação contra a COVID-19, no valor de R$15.850,OO(quinze mil

oitocentos e cinquenta reais) que ao ser observado esta superiormente acima dos

valores de mercado. Para cada unidade das referidas quentinhas, o executivo municipal

esta PAGANDO 0 VALOR DE R$ 36,02 (trinta e seis reais e dois centavos). (Conforme

Anexo nº 02) CONSIDERANDO que a empresa contratada para o serviço, tem como

Sócio Administrador um parente do Vereador Situacionista Flávio Humberto Pontes.

Ferindo o principio da Impessoalidade, pois o contrato foi realizado por dispensa de

licitação não havendo assim, chances para outras empresas concorrerem ao referido

contrato. (Conforme Anexo nº 01). CONSIDERANDO indícios de superfaturamento nos

valores pagos para a realização da demanda imposta no referido contrato. Após uma

nítida pesquisa de preço através de Whatsapp, em alguns pontos de venda de
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quentinhas alimentícias. (Conforme Anexos n003). CONSIDERANDO que a própria

empresa contratada, realiza a venda de pratos executivos similares ou ate melhores por

um preço menor do que o ofertado no contrato firmado. Indicando assim, um possível

superfaturamento. (Conforme anexo nº 04).

Em razão da denúncia, fora instaurado o presente procedimento,

determinando-se o seguinte:

1. Oficiar ao fundo municipal de saúde solicitando esclarecimentos, no prazo de

10 (dez) dias, a respeito da denúncia de superfaturamento no contrato de nº 026-2021

- relacionado as "quentinhas" compradas pelo fundo municipal de saúde, além de

informar se houve a realização de licitação para a compra, pesquisa de preços e

demonstração de que o valor pago pelas quentinhas está abaixo da média local.

2. Notificar 04 (quatro) empresas em Santa Cruz do Capibaribe-PE, solicitando

informação sobre o valor cobrado por 01 (uma) quentinha, além de fornecer

informações sobre os valores cobrados pela venda de quentinhas, para que possamos

ter um embasamento dos valores cobrados na região.

Em resposta, folhas 71, a secretaria de saúde informou que o contrato celebrado

com empresa teve como objeto o fornecimento de 1.320 (um mil, trezentos e vinte)

quentinhas, tendo em vista que o contrato tinha como duração o prazo de 03 (três)

meses, ou seja, é equivocada a denúncia, já que fora fornecido mais de 1 mil

quentinhas e não 440. Assim, a secretaria afirmou que o preço pago por quentinha

ficou em torno de R$ 12,00 (doze) reais, valor bem abaixo do praticado no mercado,

gerando economia para os cofres públicos, tendo em vista que as quentinhas são

vendidas, em média, no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE, pelo valor de R$

15,00 (quinze) reais. Desta forma, não houve superfaturamento e muito menos
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favorecimento de empresas, já que o Fundo municipal de Saúde pagou o valor de R$

12,00 (doze) reais por unidade. 

Informação anexada aos autos.

" Informo que em cumprimento ao item 2. do despacho ministerial de 09 de

agosto de 2021, realizei pesquisa em aplicativos de entrega de refeições na cidade,

sendo encontradas quentinhas/pratos executivos com uma média de preço de R$16,00

 contendo feijão, arroz, macarrão, vinagrete/salada, farofa e batata(dezesseis) reais,

frita e uma ou duas opções de proteína. Essas informações foram verificadas nos

seguintes estabelecimentos: Quero Jantinha, Arrumadinho Restaurante e Barreiras

Bar e Restaurante, conforme capturas de tela em anexo.

Termo de depoimento da secretária de saúde: Livia Maria Borba Danda,

onde ela negou qualquer tipo de favorecimento e também negou o

superfaturamento na compra de quentinhas, afirmando que pagou o valor de R$

12,00 (doze) reais por unidade, preço abaixo do valor pago no mercado, gerando

uma economia aos cofres públicos. 

Após minuciosa investigação, esta promotoria de justiça chegou a conclusão que

NÃO é verdadeira a denúncia apresentada, ou seja, NÃO houve superfaturamento na

aquisição de quentinhas pelo Fundo municipal de Saúde, pelo contrário, o valor pago

/contratado está dentro do valor de mercado, gerando economia aos cofres públicos.

Assim, a denúncia não foi confirmada e nem comprovada, pelo contrário, as

investigações apontam para a REGULARIDADE do contrato celebrado. 

Quanto ao suposto favorecimento, não houve comprovação. 
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Sendo assim, diante da atuação efetiva deste órgão ministerial, não há

necessidade, ao menos por ora, de prosseguimento do expediente, já que tomadas as

providências cabíveis pela autoridade administrativa.

Para os efeitos do art. 31 do Provimento n° 26/2008 da Procuradoria-Geral de

, não se vislumbra hipótese de ilícito penal.Justiça

DIANTE DO EXPOSTO, tendo se revelado desnecessário o ajuizamento de ação, a

promoção deste agente é no sentido de o presente inquérito civil, nos termosarquivar 

do artigo 9º da Lei n.º 7.347/85 e art. 35, da Resolução nº 003/2019 do CSMP.

Ciência às partes e, após, remeta-se o presente ao Conselho Superior do

Ministério Público para apreciação da promoção de arquivamento.

 

Santa Cruz do Capibaribe, .09 de fevereiro de 2022

 

 

,Ariano Tércio Silva de Aguiar
.Promotor de Justiça
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