
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA R REPÚBLICAEPÚBLICA  EMEM P PATOSATOS - PB - PB

Nº. 73/2018/MPF/PRM/PATOS/PB/GAB/TMJM

Inquérito Civil n. 1.24.003.000113/2018-25

Assunto: Recomenda aos municípios de Teixeira, Imaculada, São José do Bonfim, Emas,
Desterro, São Sebastião de Lagoa de Roça e Barra de Santa Rosa a paralisação completa
de todas as obras públicas e serviços adjudicados por licitação (ou outro procedimento
de  dispensa  ou  inexigibilidade)  às  empresas  Construtora  Millenium  LTDA (CNPJ  n.
19426827000190),  MELF Construtora  (CNPJ n.  08780160000102) e  M&M Construção
LTDA (CNPJ n. 18218614000100). 

RECOMENDAÇÃO nº 73/2018RECOMENDAÇÃO nº 73/2018

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do  órgão  de
execução oficiante na Procuradoria da República em Patos – PB,  no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, inciso III, da
Constituição Federal de 1988, no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e
que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil
e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal,
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º;

CONSIDERANDO que  dispõe  o  art.  129,  inciso  II,  da  Constituição
Federal ser função institucional do Ministério Público “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”;
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CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de
recomendações,  visando a melhoria dos  serviços de relevância pública,  bem como o
respeito aos interesses,  direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,  fixando prazo
razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);

CONSIDERANDO as irregularidades verificadas nos autos do inquérito
policial  n.  87/2018  (PIC n.  1.24.003.000121/2016-18)  e  no  inquérito  civil  n.
1.24.003.000113/2018-25,  judicializados  nas  ações  cautelares  penais  n.  0800087-
37.2018.4.05.8205  (Produção  Antecipada  de  Provas),  n.  0805202-39.2018.4.05.8205
(apenso:  0805360-94.2018.4.05.8205),  n.  0805794-83.2018.4.05.8205  (Medidas
Pessoais),  n.  0805804-30.2018.4.05.8205  (Buscas)  e  n.  0805806-97.2018.4.05.8205
(Sequestro), além dos demais consectários da chamada “Operação Recidiva”; 

CONSIDERANDO as  irregularidades  verificadas  nas  obras  e  serviços
decorrentes  das  seguintes  licitações,  aparentemente  vencidas  pela  Construtora
Millenium  LTDA (CNPJ  n.  19426827000190):  a) em  São  José  do  Bonfim,  uma
construção de quadra escolar coberta com vestiário, decorrente da TP n. 03/2014;  b)
em Emas, uma praça de eventos, com recursos do Contrato de Repasse n. 1009486-
49/2013, firmado com o Ministério do Turismo (TP n. 01/2015); c) em São Sebastião
de Lagoa de Roça, construção de uma quadra escolar coberta com vestiário no padrão
do FNDE na Escola Municipal Antônio Pedro dos Santos, com recursos do Convênio n.
1005943  PAC  II  (TP  n.  02/2014);  além  da  construção  de  três  UBS  na  Rua  Josefa
Trindade (Proposta MS n.  11143.8910001/13-005), no bairro Santa Terezinha e no
bairro Abel  Francisco;  e,  por  fim,  a  reforma do CRAS com recursos  do  Contrato de
Repasse  n.  0400571-73/20121;  d) em  Imaculada,  a  construção  de  duas  quadras
poliesportivas no padrão no FNDE nas escolas municipais Otaviano Medeiros (sede) e
Maria Pereira Santos (distrito de palmeira), objeto da TP n. 03/2014; e) em Teixeira, a
pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da cidade, objeto dos  Contratos de
Repasse  n.  1018126-30/2014,  n.  1017730-93/2014  e n.  1017714-93/2014 e
Concorrência n. 02/2016;

 CONSIDERANDO as irregularidades verificadas nas obras e serviços
decorrentes  das seguintes  licitações,  aparentemente  vencidas  pela  MELF Construtora
(CNPJ  n.  08780160000102):  a) em  Desterro,  a  empresa  recebe  pagamentos  desde
janeiro  de  2017,  inicialmente  sem  licitação  e  depois  por  dispensa  (Processo  de
Dispensa n.  01001/2017),  pelo serviço de retirada do lixo;  b) em  Barra de Santa

1 Além desses, o Município indica a existência dos CONV. 7822 PAC-2 e o CONV. 11143.8910001/13-001.
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Rosa,  em 2018, a empresa começou a construir uma escola padrão do FNDE com 12
salas,  objeto  decorrente  da  Concorrência  n.  01/2017;  c) em  Teixeira,  em 2017,  a
MELF recebeu aproximadamente R$ 90.000,00 mensais para coleta de lixo (Dispensa
de Licitação n. 03/2017), construção de uma UBS, porte 1, no bairro Pedra do Galo (TP
n.  02/2017)  e  construção  de  uma  quadra  poliesportiva  anexa  a  escola  municipal
Terezinha Vital do Rego (sem licitação). Em 2018, continuou responsável pela coleta de
lixo  no  município  (Dispensa  n.  01/2018),  bem  como  recebendo  pagamentos  pela
construção da UBS, porte 1, no bairro Pedra do Galo. Ainda em 2018, a MELF, também
sem licitações (Dispensa n. 36/2018), reformou a UBS José Moura Mororó. O último
pagamento de 06/06/18, ainda que faça referência à  TP n. 02/2017, anota como seu
objeto o pagamento pelos serviços de reforma na antiga casa de câmara e cadeia do
município, indicando o Contrato de Repasse 1034012/2016;

CONSIDERANDO as  irregularidades  verificadas  nas  obras  e  serviços
decorrentes  das  seguintes  licitações,  aparentemente  vencidas  pela  M&M  Construção
LTDA (CNPJ n. 18218614000100): a) em São Sebastião de Lagoa de Roça, a licitação
Convite n. 03/2015 para a construção de uma academia de saúde situada na Rua Inácio
Clementino de Medeiros (recursos federais) e a licitação TP n. 01/2015 para reforma e
pintura de escolas da rede municipal (presumivelmente com recursos municipais);  b)
em Teixeira, a TP n. 01/2015 para pavimentação com recursos oriundos do Contrato
de Repasse n° 1006447-96/2013 e do Contrato de Repasse n. 1006605-62/2013; e
a Concorrência n. 01/2015 para a construção de escola com 12 salas no bairro Água
Azul.

RESOLVERESOLVE

Encaminhar a presente  RECOMENDAÇÃO aos  municípios de Teixeira,
Imaculada, São José do Bonfim, Emas, Desterro, São Sebastião de Lagoa de Roça e Barra
de Santa Rosa, nas pessoas seus Prefeitos Municipais, para que: 

a) paralisem  completamente  todas  as  obras  públicas  e  serviços
públicos adjudicados por licitação (ou outro procedimento de dispensa
ou inexigibilidade) às empresas  Construtora Millenium LTDA (CNPJ n.
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19426827000190),  MELF Construtora  (CNPJ  n.  08780160000102)  e
M&M Construção LTDA  (CNPJ n. 18218614000100), até o término da
investigação  de  cada  uma  das  obras  públicas,  com vistas  a  evitar  a
modificação do estado de fato,  ensejador de materializar desvios de
recursos públicos;

b)  abstenha-se  de  proceder  qualquer  pagamento  às  empresas
Construtora  Millenium  LTDA (CNPJ  n.  19426827000190),  MELF
Construtora (CNPJ n. 08780160000102) e M&M Construção LTDA (CNPJ
n. 18218614000100), até o término da investigação de cada uma das
obras públicas,  com vistas a  evitar a modificação do estado de fato,
ensejador de materializar desvios de recursos públicos;

c) existindo saldo a ser pago às empresas, os municípios, por meio de
suas procuradorias municipais,  peticionem no processo  n.  0805806-
97.2018.4.05.8205  (Sequestro),  informando  o  valor  e  solicitando  ao
magistrado  da  14ª  Vara Federal  a  disponibilização  de  conta  judicial
para depósito;

d)  instaure procedimento administrativo para apurar falta contratual
de  Construtora  Millenium  LTDA (CNPJ  n.  19426827000190),  MELF
Construtora (CNPJ n. 08780160000102) e M&M Construção LTDA (CNPJ
n.  18218614000100)  na  execução  de  cada  um  dos  contratos
administrativos, informando-se que os processos judiciais da chamada
“Operação Recidiva” são públicos e narram os crimes constatados pelo
MPF em cada um dos municípios;

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério
Público Federal considera seu destinatário como pessoalmente ciente da situação ora
exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros
imputáveis a sua omissão.

Ademais,  consigne-se  que  a  presente  recomendação  não  esgota  a
atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo outras iniciativas com relação
aos agentes  supra mencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos
com responsabilidade e competência no objeto. 
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Fica concedido à autoridade destinatária o  prazo de 05 (cinco) dias
para informar o acatamento da presente recomendação e as medidas adotadas para seu
cumprimento.

Dê-se ciência da expedição da presente Recomendação: 1. ao Ministério
Público da Paraíba, nas Promotorias de Justiça responsáveis pelos citados municípios; 2.
às Câmaras de Vereadores dos citados municípios.

Patos, 26 de novembro de 2018.

TIAGO MISAEL DE J. MARTINSTIAGO MISAEL DE J. MARTINS
Procurador da RepúblicaProcurador da República
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