
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 21, DE 4 DE ABRIL DE 2018

“Instaurar  Inquérito  Civil  para  apurar  irregularidades  verificadas  na

aplicação de recursos do PNAE no município de Caruaru, especificamente

na aquisição de gêneros alimentícios a envolver possíveis ilegalidades em

dispensas  (nº  03/2017,  04/2017,  05/2017,  06/2017,  07/2017,  10/2017,

11/2017, 12/2017 e 15/2017) de licitação, bem como o verificado na alínea

“c” do tem 2.1.5, no item 2.2.7 e parte do item 2.2.9 da ordem de serviço

201700893  –  do  Relatório  da  CGU  nº  201701311  do  Programa  de

Fiscalização  de  Entes  Federativos  -  V04º  Ciclo”.  PP  nº

1.26.002.000204/2017-15

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  NO  MUNICÍPIO  DE  CARUARU,  pelo

procurador  da República signatário,  no exercício  de suas  atribuições  constitucionais  e  legais  e,

especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º,

6º, 7º e 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução

CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006:

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc.

III, da CF/88);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do

patrimônio público e da moralidade administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição

Federal);

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como

dever do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas

necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO  a  instauração  do  Procedimento  Preparatório  em  epígrafe  para

apuração  de  supostas  irregularidades  na  contratação  de  gêneros  alimentícios  para  alimentação
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escolar  a  envolver  a  pessoa  jurídica  J  V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS e

Prefeitura Municipal de Caruaru-PE no ano de 2017;

CONSIDERANDO  o  recebimento  do  Relatório  201701311  do  Programa  de

Fiscalização de Entes Federativos - V04º Ciclo, elaborado pela CGU, juntado aos autos, e que, em

acordo  com despacho  de  distribuição,  deve-se  considerar  para  efeito  de  apuração  no  presente

procedimentos o contido na alínea “c” do item 2.1.5, item 2.2.7, parte do item 2.2.9 - ordem de

serviço 201700889, do respectivo Relatório;

CONSIDERANDO os indicativos de um quadro de graves irregularidades no âmbito da

aquisição de alimentos pelo Município de Caruaru;

CONSIDERANDO os termos do antecedente Despacho Cível;

RESOLVE:

Converter  o  presente  Procedimento  Preparatório  em Inquérito  Civil  com o seguinte

objeto:

Apurar irregularidades verificadas na aplicação de recursos do PNAE no município de

Caruaru, especificamente na aquisição de gêneros alimentícios a envolver possíveis ilegalidades em

dispensas (nº 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 e 15/2017)

de licitação, bem como o verificado na alínea “c” do tem 2.1.5, no item 2.2.7 e parte do item 2.2.9

da ordem de serviço 201700893 – do Relatório da CGU nº 201701311 do Programa de Fiscalização

de Entes Federativos - V04º Ciclo.

Devem ser cumpridas, nesse sentido, as seguintes diligências:

- Oficie-se à Prefeitura Municipal de Caruaru-PE para que, em 20 dias, aponte quais

providências tomou diante das irregularidades mencionadas na alínea “c” do tem 2.1.5, no item

2.2.7 e parte do item 2.2.9 da ordem de serviço 201700889 – do Relatório nº 201701311 da CGU,

especialmente  para  apurar  a  responsabilização  pelo  sobrepreço  verificado  e  pelas  indevidas

dispensas  de  licitação.  Deve,  ainda,  a  Prefeitura  informar  e  comprovar  a  utilização  do  pregão

eletrônico para a aquisição dos produtos da merenda escolar;

- Oficie-se à Secretaria de Administração da Prefeitura de Caruaru para que encaminhe

os dados de identificação (nome e CPF) e endereço dos membros da Comissão Permanente de

Licitação, da Comissão Especial de Licitação e do Setor de Compras, entre os meses de janeiro de

2017 a outubro de 2017. Deve, ainda, informar quais servidores (nome e CPF) atuaram nas compras

realizadas nas dispensas de licitação que contemplaram a empresa J V de Abreu, como também

encaminhar os dados de qualificação e endereço do servidor Felipe do Setor de compras;



-  Oficie-se à CGU para que encaminhe cópia dos papéis de trabalho relacionados à

alínea “c” do tem 2.1.5, no item 2.2.7 e parte do item 2.2.9 da ordem de serviço 201700889 – do

Relatório  nº  201701311  da  CGU  indicando  se  apurou  eventuais  responsáveis  por  tais

irregularidades;

- Agende-se a secretaria a oitiva da representante da empresa KF CAVALCANTI EPP,

Karla  Florêncio Cavalcanti,  devendo a notificação ser enviada para o seu endereço residencial,

constante no RPA nº 5905/2018 (ff. 43/44v). Na notificação para comparecimento informe-se que se

faculta o acompanhamento por advogado.

Remeta-se  esta  portaria  e  os  documentos  anexos  à  Subcoordenadoria  Jurídica  para

registro e autuação como Inquérito Civil,  vinculado à 5ª  Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público Federal.

Publique-se. Cumpra-se.

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA
Procurador da República em exercício cumulativo

Este texto não substitui o  publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 10 abr. 2018. Caderno Extrajudicial, 
p. 59.
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