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Despacho

Antônio Veríssimo de Souza Segundo encaminhou a  esta unidade

ministerial representação por meio da qual noticia supostas irregularidades no procedimento

licitatório Tomada de Preços nº 01/2014, realizado pelo Município de Montadas/PB com o

objetivo de contratar  empresa do ramo de engenharia para a reforma e ampliação de uma

unidade básica de saúde.

O representante apresentou dados extraídos do portal do Tribunal de

Contas  do Estado da Paraíba  na internet,  os  quais  indicam que a  empresa  vencedora  do

certame foi a ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI – EPP

(CNPJ nº 19.088.045/0001-98) (fl. 6). Todavia, o arquivo disponível no site1 aponta que para

a execução do objeto da licitação foi firmado contrato com a empresa  E.L.F.  TEIXEIRA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (CNPJ nº 17.560.794/0001-40).

Acrescentou, ainda, que é provável que haja relação de parentesco

entre  os  administradores  das  empresas  mencionadas,  respectivamente,  Mariana  Carvalho

Pereira Loudal e Emanoel Loudal Florentino Teixeira.

Registrou também que não houve a devida publicidade dos atos do

procedimento licitatório.

De fato,  as  informações apresentadas  pelo representante indicam

possível irregularidade, haja vista que, aparentemente, a empresa contratada para a execução

da obra não foi a vencedora do certame.

Ademais,  consultando-se  o  Diário  Oficial  dos  Municípios  da

Paraíba2 e o Diário Oficial da União3, não foi possível localizar nenhuma publicação referente

à Tomada de Preços nº 1/2014, do Município de Montadas/PB.

Deste  modo,  devem ser  realizadas  algumas  diligências  a  fim de

melhor apurar o caso. Nesse sentido, converta-se apresente notícia de fato em inquérito civil,

para  apurar  as  supostas  irregularidades  no procedimento licitatório Tomada  de Preços nº

01/2014, realizado pelo Município de Montadas/PB com o objetivo de contratar empresa do

ramo de engenharia para a reforma e ampliação de uma unidade básica de saúde.

Destarte, requisite-se ao Prefeito do Município de Montadas/PB o
1 https://tramita.tce.pb.gov.br/download/fc61d32fa68683189efa5d83adde043a/doc_48421_14_pdf_

contrato.pdf
2 http://www.diariomunicipal.com.br/famup/pesquisar
3 http://portal.imprensanacional.gov.br/

Avenida Joseph Noujaim Habib (Canal do Prado), S/N, Catolé
Campina Grande/PB - CEP 58410-260

1



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

envio,  no prazo de 10  (dez)  dia úteis,  de:  a)  cópia  integral  do procedimento licitatório

Tomada de Preços nº 1/2014; b) cópia das notas fiscais, notas de empenho, dos cheques ou

transferências bancárias emitidas em favor da empresa vencedora do certame; c) informação

sobre a  origem dos recursos;  e d) informação quanto à  publicação dos atos  da licitação,

acompanhada de documentação comprobatória.

Solicite-se  à  ASSPA pesquisa  acerca  do  quadro  societário  e  de

possível relação de parentesco entre os sócios das empresas  ECOMAQ – EMPRESA DE

CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI – EPP (CNPJ nº 19.088.045/0001-98) e  E.L.F.

TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (CNPJ nº 17.560.794/0001-40).

Decorrido o prazo assinalado, voltem os autos conclusos.

Este despacho valerá como ofício4,  de modo que o requisitado

deverá atender à requisição independentemente do envio de qualquer outro ofício ou

documento,  devendo,  em sua  resposta,  fazer referência  ao  número  do  procedimento

(citado no topo da primeira página) e ao número do ofício (citado no inferior desta

página, em nota de rodapé).

Outrossim,  salienta-se  que  o  encaminhamento  da  resposta

poderá ser feito  através  de  mídia digital  (CD)  ou,  no caso  de  o  conteúdo total  dos

arquivos não ultrapassar o tamanho virtual de 20 megabytes, via e-mail para o endereço

“PRPB-3OFICIO-CG@mpf.mp.br”.

Campina Grande, 15 de abril de 2016.

BRUNO GALVÃO PAIVA

PROCURADOR DA REPÚBLICA

MTBM

4 Ofícios gerados:
 Prefeitura do Município de Montadas/PB - Ofício nº           /2016/PRM-CG/PB/GAB-BGP
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