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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ

PORTARIA N.º 005/2016 – 2ª PJDPPM

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,  por meio do Promotor
de  Justiça  titular  da  2°  Promotoria  da  Comarca  de  Maracanaú, no  uso  de  suas
atribuições legais e constitucionais, com base no art. 129, III, da Constituição Federal de
1988, no art. 26, I, da Lei 8.625/93 e no art. 25 da Resolução nº 036/2016 – OECPJ;

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  dentre
outras funções, a promoção do inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do
meio ambiente, da ordem urbanística e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que,  segundo  os  noticiantes  João  Vianney  dos  Santos
Aires Pedrosa e outros, a licitação nº 15.002/2012-PP/2012 realizada para aquisição de
“Kit  para  a  Mamãe”  e  “Kit  Enxoval  Recém-nascido”  contém  indícios  de
superfaturamento e/ou superdimensionamento.

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato não é o instrumento adequado para
a adoção de medidas requisitórias, tampouco investigatórias.

'
RESOLVE:

DETERMINAR A CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº2014/35672 EM
PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO para  apurar  as  regularidades  constantes  do
procedimento licitatório em epígrafe. Para tanto, determinando o seguinte: 

1)  Registre-se, autue-se, com ciência às autoridades competentes do MPCE;
2) Oficie-se à Secretaria de Assistência Social do Município, para que informe

como  se  deu  a  distribuição  dos  900  Kits  estipulados  na  licitação  retromencionada,
indicando ainda se foi precedido de cadastramento. Ademais, que seja informado ainda
se  foi  realizado  um  controle  na  entrega  desses  Kits,  por  meio  de  lista  de  entrega
devidamente assinada. Caso negativo, qual a forma de controle para a entrega dos Kits,
e se foi consultado o Hospital de Maracanaú acerca dos partos ocorridos no município
no período de distribuição desses Kits.

3)  Após  cumprimento  destas  diligências  iniciais,  venham-me  os  autos
conclusos.

Maracanaú, 11 de Agosto de 2016.

JARLAN BARROSO BOTELHO
Promotor de Justiça
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