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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

PORTARIA N.º 04/2016 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 

COMARCA DE QUIXADÁ/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III 

e IX da Constituição Federal, art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 

130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 

8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do 

estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 

23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do 

Ministério Público do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);  

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a 

de instaurar inquérito civil para a tutela dos direitos individuais e coletivos (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a 

propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público possuí legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 

129,III Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO as normas referentes a ação civil pública, tocante à 

legitimidade e disposições atinentes a proteção dos direitos coletivos latu sensu, 

na forma da Lei 7.347/85;  

CONSIDERANDO os procedimentos destinados ao acompanhamento 

de fiscalizações; de cunho permanente ou não; de fatos, instituições e políticas 

públicas, assim como outros procedimentos não sujeitos a inquérito civil, que não 
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tenham o caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa; em 

função de um ilícito específico; deverão ser cadastrados como “Procedimento 

Administrativo”;  

CONSIDERANDO que segundo o Portal de Licitações do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Ceará, o município de Quixadá realizou a 

Tomada de Preços n.º 006/2015 TP/2015 para a contratação de pessoa jurídica 

apta a realizar o concurso público do município de Quixadá, sagrando-se 

vencedora a empresa SERCTAM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA 

AOS MUNICIPIOS S/C LTDA | CPF/CNPJ: 73.323.008/0001-62; 

CONSIDERANDO  a representação formulada na Ouvidoria Geral do 

Ministério Público do Estado do Ceará acerca do concurso público do município 

de Quixadá a ser executado pela empresa SERCTAM - SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA TECNICA AOS MUNICIPIOS S/C LTDA | CPF/CNPJ: 

73.323.008/0001-62; 

CONSIDERANDO  a representação formulada pelo Sindicado dos 

Servidores Públicos municipais de Quixadá, Ibaretama, Banabuiú, Chorozinho e 

ibicuitinga acerca do do concurso público do município de Quixadá a ser 

executado pela empresa SERCTAM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA 

AOS MUNICIPIOS S/C LTDA | CPF/CNPJ: 73.323.008/0001-62;  

RESOLVO: 

Instaurar Procedimento Administrativo, tendo por objeto o 

acompanhamento da fiscalização da contratação pelo município de Quixadá da 

empresa SERCTAM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS 

MUNICIPIOS S/C LTDA | CPF/CNPJ: 73.323.008/0001-62, bem como de todas 

as fases do concurso público que será realizado pelo município de QUIXADÁ/CE, 

por intermédio da citada empresa, determinando de início: 

1. Encaminhe, até o dia 05 do mês subsequente, cópia desta portaria 

ao centro de apoio da respectiva área e à Corregedoria Geral do Ministério 

Público do Estado do Ceará. 
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2. considerando a necessidade da publicidade dos atos, determino 

com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 

007/2010 do CPJ o envio da presente portaria para a devia publicação; 

3. Cadastre-se o presente procedimento no sistema informatizado 

ARGOS/ARQUIMEDES ou em livro apropriado nesta Promotoria. 

  QUIXADÁ, 04 de abril de 2016. 

 

 

Marcelo Cochrane Santiago Sampaio 

Promotor de Justiça  

 


