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O SECRETÁRIO-GERAL DA PROCURADORIA GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, HUGO JOSÉ
LUCENA DE MENDONÇA, no uso das atribuições definidas
no Provimento nº 089/2018, que alterou o Provimento nº
050/2016, o qual institui a Comissão de Apuração de Infrações
em Licitações e Contratos (CAILC) no âmbito da PGJ/CE e,
CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 26/2020/CPL,
registrado eletronicamente sob o nº 12462/2020-4, em que se
observa possível ocorrência de irregularidades perpetradas
durante a fase externa do Pregão Eletrônico nº 029/2019 (PA nº
14414/2019-5), atribuídas à empresa  IP2 SOLUTIONS LTDA,
CNPJ 07.583.565/001-98;
CONSIDERANDO que a referida empresa teria descumprido
as exigências editalícias previstas nos itens 15.2.1, 15.2.2,
15.2.5.1, 15.1, 15.2, 15.2.4.1 e 15.3.1.2 do Edital;
CONSIDERANDO que as condutas narradas no Memorando nº
26/2020/CPL podem ensejar aplicação de penalidades
administrativas, na forma do item 20 do mesmo Edital e
disposições do Provimento nº 50/2016 e alterações;
RESOLVE de te rminar  a  ins tauração  de  processo
administrativo, tendo por objeto a apuração de supostas
irregularidades cometidas pela empresa IP2 SOLUTIONS
LTDA, CNPJ 07.583.565/001-98,  conforme acima
minudenciado.
O processo será conduzido pela Comissão de Apuração de
Infrações em Licitações e Contratos (CAILC), estabelecendo-se
o prazo de 150 (cento e cinquenta) DIAS ÚTEIS para a sua
conclusão.
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL, em Fortaleza, aos 02
de setembro de 2020.

HUGO JOSÉ LUCENA DE MENDONÇA
Secretário-Geral

Portaria Nº 029/2020/CAILC
Fortaleza, 2 de setembro de 2020

ATOS DO CONSELHO SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº 133/2021
Regulamenta eleição para indicação de nome para a
composição do Conselho Nacional do Ministério Público –
CNMP.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais especialmente conferidas no artigo
10,II c/c o artigo 12, XIII ambos da Lei nº 8.625, de 12 de
fevereiro de 1993, e artigo 26,II, da Lei Complementar Estadual
n° 72, de 12 de dezembro de 2008 e,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 28, 31, X, "a" , e 33,
da Lei Complementar n° 72, de 12 de dezembro de 2008,
publicada no Diário ficial do Estado n.° 240, de 16/12/2008; e
art. 31, II, “h”, da Lei Complementar nº 100, de 02 de agosto de
2011;

Resolução Nº 133
Fortaleza, 9 de fevereiro de 2021

CONSIDERANDO a necessidade de indicação de membro do
Ministério Público do Estado do Ceará para composição do
Conselho Nacional do Ministério Público, na forma do art. 103-
B, XI, da Constituição Federal/88 c/c o art. 2º da Lei Federal nº
11.372/2006;

CONSIDERANDO que, de acordo com as disposições do
artigo 31, inciso X, da Lei Complementar n° 72, de 12 de
dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado n.°
240, de 16/12/2008; e art. 31, II, “h”, da Lei Complementar nº
100, de 02 de agosto de 2011, o processo de escolha dos
membros do Ministério Público para comporem o Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP dar-se-á por meio de
eleição da classe;

RESOLVE:

Art. 1° - A eleição para a escolha e indicação de nome para a
composição do Conselho Nacional do Ministério Público –
CNMP será convocada mediante Edital específico para este
fim.

Parágrafo único. A indicação será feita pelo Procurador-Geral
de Justiça e recairá sobre um único nome, a partir da lista
tríplice elaborada pelos integrantes da carreira.

Art.  2° - O direito a voto é facultado a todos integrantes da
carreira em atividade.
Art. 3° - São elegíveis os membros do Ministério Público que
tenham, cumulativamente, mais de trinta e cinco (35) anos de
idade e que tenham completado mais de dez (10) anos na
respectiva carreira, observadas as restrições legais, na forma
prevista no artigo 1º da Lei n.° 11.372, de 28/11/2006 e artigo
103-B, caput, da Constituição Federal e artigo 31, "b", da Lei
Complementar n° 72, de 12 de dezembro de 2008, publicada no
Diário Oficial do Estado n.° 240, de 16/12/2008; e art. 31, II,
“h”, da Lei Complementar nº 100, de 02 de agosto de 2011;
Art. 4° - Somente poderá concorrer à eleição para elaboração da
lista tríplice o membro do Ministério Público que apresentar seu
pedido de inscrição dentro do prazo estabelecido no respectivo
edital, e mediante requerimento à Comissão Eleitoral.

Art. 5º - A eleição ocorrerá por meio de votação eletrônica,
através do Sistema Votus, sem prejuízo da utilização de
cédulas, nos moldes da eleição para o Conselho Superior do
Ministério Público, disciplinada pela Resolução n.º 067/2020 –
OECPJ,  podendo cada eleitor votar em até 03 (três) candidatos.

§1º. O eleitor acessará o ambiente de votação através de um
link que será disponibilizado na intranet do Ministério Público,
imediatamente antes do início da eleição.

§2º. O acesso ao ambiente de votação será realizado com a
utilização do mesmo usuário e senha utilizados no e-mail
institucional.

§3º. Será disponibilizado, por meio eletrônico, até 10 (dez) dias
antes da data designada para o pleito, tutorial explicando o
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detalhamento acerca de como acessar e usar o ambiente de
votação.

Art. 6° - A cédula de votação constará os nomes dos candidatos
habilitados, dispostos conforme sorteio.

§ 1° - O voto é plurinominal e os 03 (três) candidatos mais
votados comporão a lista.

§ 2° - Cada cédula eleitoral para a votação presencial será
rubricada pelo Presidente da Comissão Eleitoral para esse fim
designado.

§ 3° - É admitido o voto por via postal, conforme previsão do
art. 10, § 2°, incisos l e II, da Lei Complementar n.° 72/2008,
de 12/12/2008, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 240,
de 16/12/2008.

§ 4° - Para efeito de viabilização do voto por via postal, serão
enviadas cédulas eleitorais através de correio eletrônico e em
PDF, para todos os integrantes da carreira em atividade,
constando a assinatura digital do Presidente da Comissão
Eleitoral.

§ 5° - O voto por via postal deverá ser postado na Comarca de
atuação do eleitor e recebida na unidade de Protocolo da
Procuradoria-Geral de Justiça, até o horário de encerramento da
votação.
§ 6° - Os Promotores de Justiça com atuação no interior do
Estado ficam autorizados a se deslocarem para Fortaleza para
participarem do pleito, sem ônus para a Procuradoria-Geral de
Justiça e sem prejuízo do exercício de suas funções.
Art. 7° - Por ato do Procurador-Geral de Justiça, será designada
Comissão Eleitoral, composta por 03 (três) membros efetivos e
03 (três) suplentes, dentre Procuradores e Promotores de Justiça
da entrância final, sendo presidida pelo Procurador de Justiça
mais antigo no cargo.
Art. 8° - Serão considerados nulos os votos, cujas cédulas
possuam anotação ou sinal que possa identificar o eleitor.
Art. 9° - Encerradas a votação e a apuração, serão
imediatamente proclamados os membros do Ministério Público
que integrarão a lista tríplice para o Conselho Nacional do
Ministério Público – CNMP.
Parágrafo único - Havendo empate, será considerado eleito o
membro do Ministério Público mais antigo no cargo.
Persistindo a igualdade, o mais antigo na carreira e,
sucessivamente, o mais idoso.
Art. 10 - Os incidentes ocorridos durante o processo de votação
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Registre-se e Publique-se.

PLENÁRIO DE SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 09 de Fevereiro de 2021.

ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES

Vice-Procuradora Geral de Justiça
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público em
exercício

ALCIDES JORGE EVANGELISTA FERREIRA
Conselheiro

MIGUEL ÂNGELO DE CARVALHO PINHEIRO
Conselheiro

ÂNGELA MARIA GÓIS DO AMARAL ALBUQUERQUE
LEITE
Conselheira

PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA
Conselheiro/Corregedor-Geral do Ministério Público

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VALENTE
Conselheira

FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR
Conselheiro

LUÍS LAÉRCIO FERNANDES MELO
Conselheiro

RESOLUÇÃO Nº 132/2021

O EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, com fundamento no art. 48,
inciso XXXIV, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, de
12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado do Ceará) e art. 32, § 2º,  do Regimento Interno do
CSMP, em sua 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia
09/02/2021, à unanimidade dos votantes, RESOLVE TORNAR
PÚBLICA A VACÂNCIA E CLASSIFICAÇÃO DA(S)
PROCURADORIA(S) DE JUSTIÇA DE 2ª INSTÂNCIA
abaixo relacionada(s):

CONSIDERANDO a observância ao princípio constitucional
da al ternância  dos cr i tér ios  de ANTIGUIDADE e
MERECIMENTO (na forma prevista nos arts. 134 e 136,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 72, datada de
12/12/2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº 240, de
16/12/2008)

CONSIDERANDO AINDA que a última classificação na 2ª
Instância foi a 38ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO
CRITÉRIO DE MERECIMENTO (REMOÇÃO POR

Resolução/Csmp Nº 132/2021
Fortaleza, 9 de fevereiro de 2012
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