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EXCELENTiSSlMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO

EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO (APURATORIA) N. 3’02 12017-MPC-RMAM

o MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, por intermédio do

Proourador signatério, titular da coordenadoria de saade e ambiente, com fuioro

nos artigos 54, i, e 288, da Resolugao n.° 04/2002—TCE/AM, e na designaoao

da Portaria n. 19/2013-PG, vem perante Vossa Exoeléncia ofereoer a presente

REPRESENTAQAO com 0 objetivo de apurar exaustivamente possivei oaso de

fraude ao regime constitucionai iicitatério em compras feitas peio HOSPiTAL E

PRONTO SOCORRO DR. ARISTOTELES PLATAo BEZERRA DE ARAUJO,

em benefioio irreguiar da empresa D S G de Moraes — EPP, consoante os fatos

e fundamentos seguintes.

1. Este Orgao ministerial tomou oonhecimento do fato objeto desta

representagao, por meio do Oficio n. 349/2017/1OP, Oficio /PR/AM, da

Exceientissima Senhora Procuradora da Repflbiioa Andrea Costa de Brito.

Trata—se de notas de empenho retratando sucessivos contratos de compra de

pequeno valor com a empresa D S G de Moraes — EPP.
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2. Os contratos foram por dispense de licitagéo em razéo do valor,

para artigos do mesmo género; o que constitui evidéncia de buria ao

permissive do inciso ll do artigo 24 da Lei n. 8668/1993 a conseguinte

concluséo de fraude ao principle Licitatério, por meio de fracionamento das

aquisigdes, tudo em beneficio da referida empresa representada.

3. As contratagoes séo do exercicio de 2016 pelas Notas 2016NE

OO119,120,121,122,123e42‘i.

4. Independentemente da origem dos recursos empenhados (230), o

comportamento do gestor estadual revela—se gravemente ofensivo é ordem

juridica e deve expo-lo a sangéo do inciso N do arligo 54 da Lei Orgénica do

TCE/AM.

4. Pelo exposto, requer a admisséo desta representagéo, no sentido

de definir a responsabilidade do gestor da referida unidade de sadde,

assegurado a este contraditério e ample defesa, na esteira do devido processo

legal de controle externo.

5. Espera controle externo tempestivo, eficaz e efetividade da ordem

juridical. Protesta—se por ciéncia dos enoaminhamentos. fl
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