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EXCELENTÍSSIMO SENHOR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE 

TIMBIRAS, ESTADO DO MARANHÃO. 

 

 

 

 

 

TALITA DA COSTA DAMASCENO , brasileira, timbirense, inscrita no CPF 

622.588.323-14, residente na Rua Sol, n ª 195, Bairro Anjo da Guarda, CEP: 65.420-000,vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, formular a presente  

REPRESENTAÇÃO 

em face de ANTONIO BORBA LIMA, prefeito municipal do Município de Timbiras/MA, podendo ser 

localizado na sede da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, em face aos fatos abaixo elencados: 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

A atual administração do Município de Timbiras/MA está se aproveitando da situação de 

pandemia do COVID-19, para burlar a lei de licitações e utilizar irregularmente da contratação de produtos 

e serviços sem o devido processo licitatório regular, senão vejamos: 

A medida provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei. 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados 

ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

No seu art.4º - B, dispõe que “nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta 

Lei. Presumem-se atendidas às condições de: 

I – OCORRENCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA; 

II – NECESSIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA; 

III – EXISTÊNCIA A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES; E 
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IV – LIMITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO À PARCELA NECESSÁRIA AO 

ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

Ocorre que a Municipalidade, em total afronta às normas legais e éticas firmou contrato, 

através de um processo administrativo fraudulento, no importe de R$ 110.050,00 (cento e dez mil e 

cinquenta reais) com uma empresa aparentemente de fachada, e alvo de várias denúncias quanto ao seu 

funcionamento. Trata-se da empresa PRECISION SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 

10.430.441/0001-87, cujo endereço está localizado em uma casa comum num bairro residencial da capital 

São Luis/MA, sem qualquer menção, ou placa, que identifique a existência de um estabelecimento 

comercial naquele local, que fica na Rua 04, Quadra 03, Casa 15, Conjunto Vinhais, São Luis/MA . 

Vale destacar ainda, que o valor contratado cons ome quase a totalidade dos recursos 

recebidos pelo município para as ações de combate ao Coronavírus, um total de R$ 146.949,44 (cento e 

quarenta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo duas parcelas: 

R$ 66.402,72 em 30/03/2020; e R$ 80.546,72 em 09/04/2020, provenientes do Fundo Nacional de Saúde 

para Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)- CORONAVÍRUS 

(COVID-19), vide https://consultafns.saude.gov.br . 

Pois bem, em relação a contratação supramencionada, a mesma ocorreu através do 

Processo Administrativo nº 022/2020, Dispensa de Licitação nº 12/2020, cujo objeto se refere à: 

Contratação em regime de urgência, de empresa especializada para aquisição de equipamentos de proteção 

individual – EPI, material hospitalar e medicamentos, em caráter emergencial, destinados a atender as 

demandas das Unidades de Saúde do Município de Timbiras/MA, de interesse da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Ocorre que tal processo administrativo encontra-se eivado de vícios, além de 

irregularidades e fraudes intencionais, com o intuito de contratar empresa de fachada para realizar desvios 

de verbas públicas. Senão vejamos algumas das fraudes apontadas: 

I – TERMO DE REFERÊNCIA  

O Objeto do Termo de Referência consta os itens solicitados pela Secretaria de Saúde, e 

que compõem as necessidades do órgão, para supostamente atuar no combate à proliferação do Coronavírus 

(Anexo I) à folha. 05: 
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Verifica -se que constam 21 itens a serem contratados, com quantidades variadas de cada 

produto, porém, o que se observa é que ao solicitar as Propostas para as empresas especializadas, a tabela 

utilizada difere totalmente da elaborada pela Secretaria, tanto em relação ao número de itens (apenas 17), 

como em relação ao quantitativo de cada objeto. Isso demonstra uma falha grave entre o Termo de 

Referência, que destaca a necessidade da Secretaria, e a Consulta realizada pelo Departamento de Compras 

(fls. 8 e 11): 
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O Tribunal de Contas da União, na decisão proferida no Acórdão 769/2013 – Plenário, 

estabeleceu que a ausência da pesquisa de preço e da estimativa da demanda pode implicar contratação de 

serviço com valor superior aos praticados pelo mercado, desrespeitando o princípio da economicidade, além 

de frustrar o caráter competitivo do certame, na medida em que a falta dessas informações prejudica a 

transparência e dificulta a formulação das propostas pelos licitantes.  

Noutra oportunidade, a mencionada Corte de Contas esclareceu que a ausência de 

pesquisa que represente adequadamente os preços de mercado, além de constituir afronta à jurisprudência 

do Tribunal de Contas, pode render ensejo à contratação de serviços ou aquisição de bens por preços 

superiores aos praticados pelo mercado, ferindo, assim, o princípio da economicidade, conforme 

entendimento constante do Acórdão TCU 1785/2013 – Plenário 

Assim sendo, é de se observar a existência de vícios no processo deste a pesquisa de 

mercado, pois como pode o termo de referência trazer itens diversos dos que constam na pesquisa de 

mercado? 
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II – DAS EMPRESAS CONSULTADAS 

As empresas escolhidas para envio da solicitação de orçamentos possuem certa 

peculiaridade entre elas, visto que deveriam conter independência entre si. Porém ao analisar as propostas 

apresentadas pelas 03 (três) empresas, verificam-se algumas similaridades que comprovam fatalmente o 

conluio para definir o preço dos produtos. 

São essas as empresas: PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 26.580885/0001-39); 

GLOBAL DIAGNOSTÍCOS LTDA (CNPJ 07.400.596/0001-66); e a contratada PRECISION 

SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA (CNPJ 10.430.441/0001-87). 

A similaridade pode ser facilmente percebida quando se analisa a Ordem dos itens 

utilizada para informar os preços na tabela do Orçamento. Por uma “simples” coincidência, é possível 

perceber que os dois últimos itens da solicitação (nº 16 – Azitromicina 500mg, e nº 17 – Azitromicina 

Suspensão) foram realocados em todas as propostas para o 13º (décimo terceiro) e 14º (décimo quarto) item 

da tabela. Ou seja, não é crível que os funcionários de cada uma dessas empresas, supostamente 

independentes, tenham alterado essa ordem dos itens exatamente da mesma forma, sem que nenhum 

soubesse da proposta do outro. 

A título de exemplo, vejamos a proposta da empresa PLENO DISTRIBUIDORA (fl. 10): 
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Mais grave ainda se refere ao item 14 informado na Solicitação do Departamento de 

Compras, qual seja: TOUCA BRANCA SANFONADA FORTCLEAN. Conforme será demonstrado nas 

demais propostas, houve uma nova coincidência: todas as 03 (três) empresas cometeram o mesmo erro de 

ortografia, ao digitarem apenas “TOCA” ao invés de TOUCA, como consta na solicitação de proposta. Tais 

fatos configuram algo óbvio: as propostas foram feitas pela mesma pessoa, forjadas para beneficiar a 

empresa que já se pretendia contratar, e isso fica mais claro ainda quando se observa as coincidências nos 

orçamentos das outras duas empresas, que serão aqui expostas. 

Proposta da empresa GLOBAL DIAGNóSTICOS (fl. 15):  
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É necessário aqui observar dois detalhes: a formatação da tabela utilizada no orçamento 

da referida empresa, bem como o telefone informado no rodapé da mesma: (98) 98516-5677. 

Para que tenhamos mais clareza sobre qual ponto se quer chegar, devemos observar a 

proposta apresentada pela empresa contratada, visto que, comprovadamente, as duas pertencem à mesma 

pessoa. 

Proposta de empresa PRECISION SOLUÇÕES (fl. 18-19): 
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Pois bem, numa simples análise, observa-se que a formatação das tabelas utilizadas pela 

empresa GLOBAL e pela empresa PRECISION são exatamente iguais, além de terem repetido o erro de 

ortografia em “TOCA” ao invés de TOUCA, e também alterarem a ordem dos itens 16 e 17 (Azitromicinas). 

Porém o que mais chama atenção se refere ao telefone de contato da empresa 

PRECISION: (98) 98516-5677, ou seja, exatamente o mesmo da empresa GLOBAL, uma clara 

demonstração de que as mesmas são pertencentes ao mesmo grupo, burlando propostas de preços para dar 

um “ar de  legalidade” nas contratações públicas. 

Essa constatação se torna patente ao confrontar os dados cadastrais das empresas numa 

consulta do CNPJ junto ao site da Receita Federal, vejamos a da GLOBAL: 
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O que já era de se esperar confirmou-se, a suposta empresa GLOBAL DIAGNOSTICOS 

LTDA foi EXTINTA em 15/04/2020, menos de um mês após fornecer a proposta de preço para o Município 

de Timbiras/MA, numa clara intenção de macular e esconder informações a respeito da mesma. 

Porém, o Portal da Transparência possui dados salvos sobre a referida empresa, e ao 

consultar sobre o Quadro Societário, verifica-se que o Sócio-Administrador desta, era SORMANE SILVA 

SANTANA, exatamente a mesma pessoa, Responsável Legal da empresa PRECISION SOLUÇÕES, e 

quem assina a proposta de preços e os contratos firmados com o município: SORMANE SILVA 

SANTANA. Vejamos o site do portal da transparência ( http://portaltransparencia.gov.br): 
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Sobre a matéria, dos quais serão transcritos a seguir os julgados mais importantes:  

(...) promova-se de ora em diante, a devida desclassificação das pessoas jurídicas que, 

embora distintas em sua personalidade jurídica formalmente considerada, representem 

um mesmo grupo econômico e/ou empreendedor, inclusive participando do mesmo 

certame através de idêntico responsável técnico, com inescusável quebra dos 

princípios administrativos pertinentes às licitações, incluindo-se nos editais das 

licitações o seguinte dispositivo: É vedada a participação de empresas cujos diretores 

responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho técnico, consultivo, 

deliberativo ou administrativo, sócios pertençam, ainda que parcialmente, á empresa 

de mesmo grupo econômico/empreendedor e que também esteja participando do 

certame. Caso se constate a ocorrência das situações impeditivas acima indicadas, 

ainda que a posteriori, as empresas serão inabilitadas, desclassificadas ou terão 

revogada eventual adjudicação já realizada - dependendo do caso e do estágio do 

certame ficando incursas, juntamente com seus representantes, nas sanções previstas 

no art. 90 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis.Vê-se claramente, que a recomendação do Ministério Público, que assentou 

o parquet na judiciosa manifestação acima transcrita, que se houver sinais concretos 
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de pertencerem a um mesmo grupo econômico, impor-se-ia o alijamento da disputa. 

13. Ressalto que há recomendações deste Tribunal similares à da CGU, referida 

anteriormente. No item 9.7 do Acórdão nº 2.136/2006-TCU-1ª Câmara, prolatado 

quando da apreciação do TC-021.203/2003-0, da minha relatoria, esta Corte de Contas 

recomendou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) que“(…) 

oriente todos os órgãos/entidades da Administração Pública a verificarem, quando da 

realização de licitações, junto aos sistemas Sicaf, Siasg, CNPJ e CPF, estes dois 

últimos administrados pela Receita Federal, o quadro societário e o endereço dos 

licitantes com vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos ou 

relações de parentesco, fato que, analisado em conjunto com outras informações, 

poderá indicar a ocorrência de fraudes contra o certame.” (grifei) 14. No mesmo 

sentido, o Plenário desta Casa analisou, recentemente, auditoria realizada pela 

Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (Sefti) na Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, no âmbito do TC-011.643/2010-2, relatado pelo eminente 

Ministro Valmir Campelo.(...) 18. Tal risco, conforme bem expresso na  recomendação 

do Acórdão nº 1.793/2011-TCU-Plenário, deve ser mitigado, mediante identificação 

das empresas que se enquadrem nessa situação e de outros fatores que, em conjunto, 

e em cada caso concreto, possam ser considerados como indícios de conluio e fraude 

à licitação. (grifei)  

Na opinião do administrativista Adilson Abreu Dallari em trechos do artigo 

“Apresentação de Propostas por Empresas Pertencentes a um Mesmo Grupo Econômico” (Informativo de 

Licitações e Contratos, nº 100, junho de 2002, Zênite): 

Diante de um caso concreto de participação, na mesma licitação, de empresas 

pertencentes aos mesmos sócios ou ao mesmo grupo econômico, sempre será preciso 

analisar a documentação fornecida pelas empresas para exame de sua habilitação 

jurídica e técnica, para que se possa aferir se ambas as empresas existem de direito e 

de fato, funcionam normalmente, têm cada uma vida própria e faturamento 

expressivo. O que se deve evitar é o risco de que qualquer uma delas seja uma simples 

empresa de fachada, sem existência real, criada apenas para dar respaldo a outra em 

licitações. De resto, é patente a inconsistência do critério de considerar, como uma só, 

empresas que tenham mesmos sócios e mesmo endereço. E se um sócio de cada uma 

for diferente? Se isso acontecer com metade dos sócios? Se houver somente um sócio 

comum? E se os endereços forem diferentes, mas em imóveis contíguos? Ou em ruas 

diferentes na mesma cidade? Ou um em Porto Alegre e outro em Belém? Note-se que 

tais situações são irrelevantes; o que interessa saber é como atua cada uma das 

empresas, ou seja, se cada uma tem, ou não, existência real e vida independente, não 

se podendo presumir a ocorrência de fraude apenas por força da coincidência da 

titularidade do controle societário. ... a proibição do regulamento é de que o mesmo 
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concorrente (pessoa física ou jurídica) participe mais de uma vez em uma mesma 

licitação, isoladamente e em consórcio, ou integrando mais de um consórcio. (...)O 

que a norma veda - repita-se - é que a mesma pessoa se apresente mais de uma vez na 

mesma licitação. (...) Para se saber se a participação de duas empresas do mesmo 

grupo econômico em uma mesma licitação pode ser havida como ilícita, é importante 

verificar como a melhor doutrina analisa e identifica quais condutas são suscetíveis 

de aplicação do mencionado dispositivo penal. Duas são as condutas puníveis: frustrar 

e fraudar, quando incidentes sobre o indispensável caráter competitivo da licitação. 

Frustrar significa enganar, baldar, tornar inútil, no caso, a competitividade da 

licitação. É conduta comissiva. Há que haver uma ação. (...) A fraude e o conluio não 

se presumem. Devem ser comprovados, pelo menos por meio de um feixe convergente 

de indícios, entre os quais se destaca a existência meramente formal, não efetiva, de 

qualquer das empresas licitantes. Sabe-se, portanto, que não se pode presumir a fraude 

e o conluio. É fundamental reunir conjunto robusto e convergente de indícios para 

avaliar o caso concreto. Veja -se que não se trata de obter “prova” do conluio, mas 

indícios consistentes. 

No Acórdão nº 1.292/2011-Plenário, um dos elementos que levaram à conclusão de 

conluio e declaração de inidoneidade foi: “apresentação de propostas de empresas diferentes com 

idêntica padronização gráfica ou visual”.  

No acórdão 730/2004 o Tribunal de Contas evidenciou o seguinte:  

A fraude se revela com os sinais, identificados no relatório, constantes das 

propostas ... que indicam haver sido formuladas a partir do mesmo arquivo 

eletrônico, com idêntica formatação de números - separador de milhares ativado 

ou desativado nas mesmas células - e erros de grafia iguais. Evidente, então, que 

foi frustrado, mediante fraude, o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, 

em que figuraram como licitantes empresas do mesmo titular... Os fatos narrados são 

extremamente graves, porquanto, sobre afrontar os princípios constitucionais e legais 

que regem a licitação pública... 

Já no Acórdão nº 3.190/2014-Plenário, o TCU entendeu que havia fraude ao caráter 

competitivo do certame em função de: b) as empresas não se encontram estabelecidas nos endereços 

indicados em seus cadastros no CNPJ; c) os endereços [dos sócios de uma empresa] eram os mesmos [de 

outra empresa] e) as propostas das três empresas tinham a mesma diagramação, mesmo formato, mesmo 

número de páginas, mesma itenização e mesma redação das propostas; f) indicativos de que as propostas 

foram elaboradas por uma mesma pessoa ou um mesmo modelo Diante dessas constatações, o Ministro 

Relator afirmou: Observa-se de tais constatações, que os certames licitatórios (...) foram inteiramente 

irregulares (...) concluindo pela elaboração de propostas semelhantes com os mesmos caracteres e preços 

equivalentes, que indicam que foram elaboradas pela mesma pessoa ou seguindo o mesmo modelo etc. 



 

 
14 

Com isso, revela-se, a meu ver, adequada a proposta ... de declaração da inidoneidade das empresas... 

(Acórdão nº 3.190/2014-Plenário) 

A posição do TCU, portanto, é bastante clara: um conjunto consistente de indícios 

de uma gestão comum dos interesses de duas empresas na mesma licitação é suficiente para 

caracterizar o conluio e a fraude ao processo licitatório, cenário que leva à declaração de 

inidoneidade das duas licitantes. 

Outro detalhe que chama atenção sobre a empresa GLOBAL DIAGNóSTICOS LTDA, 

o endereço constante no rodapé da proposta de preço é um Condomínio de Luxo localizado na capital: Rua 

07, Quadra 11 a 13, Lote G, Condomínio Alphaville, Jaguarema, Araçagy, São José de Ribamar/MA:  

 

Por fim, em uma análise mais minuciosa da empresa Contratada PRECISION 

SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA, apresenta-se aqui a prova das irregularidades constatadas. 

Vale destacar que a mesma possui diversas denúncias, por ser considerada empresa de fachada, visto que 

no local do endereço está localizada uma residência comum, sem qualquer placa de identificação, capaz de 

caracterizar um funcionamento de uma empresa. Vejamos  as fotos do local: 
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Vejamos também uma das notícias circulada em sites e blogs da capital, a respeito da 

suposta empresa: 

� http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/05/prefeitura-de-sao-luis-

contratou-empresa-de-fachada-por-r-26-milhoes/ 
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III – DAS IRREGULARIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Pois bem, como se não bastasse a escolha de uma empresa de fachada com o simples 

intuito de desviar dinheiro público, tem-se que o processo administrativo fora montado e forjado para tentar 

legalizar a contratação. 

A documentação de habilitação da empresa PRECISION SOLUCOES EM 

DIAGNOSTICOS LTDA está acostada nos autos às folhas 29 à 57, sendo que, conforme documento de 

folha 59, Certidão de Dotação Orçamentária, datado de 31 de Março de 2020, tem-se que os documentos 

da empresa foram juntados antes desta data, em respeito à ordem cronológica dos processos administrativos. 

Todavia, o que se observa é que pelo menos 3 certidões fiscais possuem data de emissão 

após essa data, o que leva a confirmar que o processo fora montado (fraudado), tanto é que no parecer da 

Comissão Permanente de Licitação, emitido em 03 de Abril de 2020, fora declarado que os documentos de 

habilitação haviam sido analisados. Mas como isso é possível, se a Certidão Negativa de Dívida Ativa do 

Estado fora emitida no dia 03/04/2020 (fl. 29), a Certidão Negativa de Débitos do Estado fora emitida no 

dia 03/04/2020 (fl. 30), e a Certidão de Regularidade do FGTS – CRF fora emitida apenas no dia 13/04/2020 

(fl. 31)?  

Claramente estes documentos foram juntados posteriormente à finalização do processo, 

pois o mesmo fora Adjudicado em 08 de Abril de 2020 (fl. 80, e Ratificado em 09 de Abril de 2020 (fl. 81) , 

ferindo a regra do artigo 38, e incisos, da Lei de Licitações, que define as normas do procedimento 

administrativo, quanto a sua autuação e numeração dos documentos juntados aos autos, o que pelos fatos 

verificados (documentos emitidos em datas descompassadas ao andamento processual) trazem fortes 

indícios de direcionamento à licitação 

Essa contratação espúria ofende o art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como o 

art. 3º, caput, da Lei 8.666/93, que traçam os princípios constitucionais e legais da administração pública.  

Além do mais, no documento de Convocação da empresa “escolhida”, à fl. 23,  um dos 

documentos solicitados diz respeito à qualificação técnica da empresa, que seria o Atestado de Capacidade 

Técnica: 
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Tal documento não fora apresentado, e mesmo assim a municipalidade resolveu firmar o 

contrato com a referida empresa, em total afronta ao artigo 30 da Lei de Licitações. Isso leva ao 

entendimento de que o município sabia da situação irregular da contratada, bem como da sua incapacidade 

para cumprir os termos do contrato, afinal, por ser apenas de fachada, certamente nenhum ente, público ou 

privado, iria atestar a qualidade dos serviços por ela prestados. 

DA CONCLUSÃO 

O ordenamento jurídico pátrio estabelece, normas e princípios constitucionais e legais, a 

responsabilidade pessoal dos administradores pela conduta abusiva que revelem no exercício de suas 

funções públicas. Essa responsabilidade pode ser de cunho administrativo, político, civil e até de natureza 

criminal. 

Do aventado, verifica-se que o Representado incorreu em severas irregularidades, as 

quais tem o condão de acarretar eventual danos ao erário municipal, haja vista que o processo de dispensa 

se deu de forma a burlar a lei de licitações. 

Por isso, oferece-se a presente Representação ao órgão ministerial para que este apure, 

minuciosamente, as irregularidades apontadas, instaurando-se, por conseguinte, o competente inquérito. 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

Timbiras/MA, 25 de Maio de 2020. 

 

 

TALITA DA COSTA DAMASCENO 
CPF 622.588.323-14 


