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Processo nº 4333/2022-TCE/MA
Natureza: Representação, com pedido de medida cautelar
Espécie: Membro da rede de controle
Exercício financeiro: 2022
Entidade representada: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA
Responsáveis: Raimundo Alves Carvalho (Prefeito de Presidente Dutra), CPF nº 001.769.258-05, endereço: Rua Antônio Piauí, nº 777, Centro,
Presidente Dutra/MA, CEP 65.760-000 e Ricardo Luis Lucena Rodrigues (Secretário Municipal de Saúde de Presidente Dutra), CPF nº 961.294.173-49,
endereço: Travessa Coronel João Sena, nº 580, Centro, CEP: 65760-000, Presidente Dutra/MA
Representante: Ministério Público de Contas do TCE/MA
Objeto da representação: Contrato nº 20220104.001, decorrente do Pregão Eletrônico nº 25/2021
Procurador constituído: não há
Relator: Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto

 

Trata-se de representação, com pedido de cautelar, contra supostos vícios na execução do contrato nº 20220104.001, proveniente do Pregão Eletrônico
nº 25/2021, realizado entre a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Dutra/MA e a empresa Droga Rocha Distribuidora de
Medicamentos Ltda. Conhecimento. Adoção de medida cautelar. Determinação de inspeção in loco.

 

RELATÓRIO
 

Trata-se de representação protocolada pelo Ministério Público de Contas (MPC) deste Tribunal, com pedido de cautelar, em razão de indícios de
irregularidades no Contrato nº 20220104.001, decorrente do Pregão Eletrônico nº 25/2021, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Presidente Dutra/MA e a empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda., de responsabilidade do Senhor Ricardo Luis Lucena
Rodrigues, Secretário Municipal de Saúde do Município de Presidente Dutra, no exercício financeiro de 2022.

2 O contrato foi firmado no valor R$ 1.381.939,11 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e onze centavos), com
vigência até 31/12/2022, e objetivou o fornecimento de medicamentos para o município.

3 Segundo o MPC, a empresa representada está proibida de contratar com órgãos públicos, conforme decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal
(TRF) da 1ª Região nos autos do Processo nº 1007956-16.2022.4.01.0000, juntada aos autos desta representação, cujo trecho foi transcrito abaixo:

[…] diante da ausência de alternativas mais eficazes e ao mesmo tempo menos gravosas, com o fundamento no art. 319, inciso II e IV, do Código de
Processo Penal, conforme requerido pela autoridade policial e na forma da manifestação do Ministério Público Federal, DETERMINO: 1. Suspensão do
direito de participar em licitações e contratar com órgãos públicos a DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU E SAMUEL MARTINS COSTA FILHO. 

 

4 O representante alega ainda que esta suspensão decorre de processo criminal onde a empresa representada é parte de uma organização criminosa que
obtém contratos ilicitamente nos municípios do Estado do Maranhão, que a empresa após ser contratada declara fornecimento fictício de medicamentos
ou superfatura o valor dos medicamentos fornecidos, utilizando parte dos valores recebidos dos municípios para pagar propinas aos gestores municipais,
distribuindo ainda o dinheiro para integrantes da organização criminosa por meio de empresas de fachada.

5 Argumenta também que pelo fato da empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda. ter sido proibida pelo TRF da 1ª Região de contratar
com o poder público e participar de licitações, esta decisão estende-se ao contrato celebrado com o Município de Presidente Dutra, pois há inegáveis
riscos de que o Município seja uma das vítimas dos crimes perpetrados por meio desta empresa. Informa, ainda, que a empresa representada está com as
contas bancárias bloqueadas, com base na decisão acostada aos autos, e que em razão desse bloqueio a empresa não terá condições operacionais de
cumprir o contrato celebrado junto ao Município representado.

6 No decorrer da peça, o representante menciona que em 2022 o município representado efetuou pagamentos no montante de R$ 1.132.080,71 (um
milhão, cento e trinta e dois mil, oitenta reais, e setenta e um centavos), e que o valor pago deve ser objeto de fiscalização.

7 Diante das alegações expostas acima o representante requer:

[…]

a) que seja concedida a medida cautelar, determinando a suspensão de pagamentos em favor da empresa Droga Rocha, até que ocorra o ato de
fiscalização da unidade técnica constando a correta execução do contrato e a economicidade dos valores contratados ou até a apreciação do mérito desta
representação;

b) a citação imediata dos representados para apresentarem defesa;

c) a realização da inspeção e de fiscalização in loco para a apuração:

– da efetiva e adequada entrega do objeto deste contrato;

– dos registros de entrada de estoque e de saída de produtos entregues em decorrência deste contrato;
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– da regularidade no procedimento de liquidação e pagamento dos valores relacionados a este contrato;

– da adequação dos preços dos produtos fornecidos em decorrência deste contrato, identificando-se a existência de superfaturamento, comparando os
valores contratados com os valores de mercado, como também comparando o valor de aquisição e de venda dos procutos pela empresa representada;

d) verificada a procedência das irregularidades:

– que sejam os presentes autos convertidos em tomada de contas especial, para levantamento do dano ao erário;

– que seja aplicada multa prevista nos incisos II e III do art.67 da LOTCE/MA;

– que seja imputado débito do montante não aplicado devidamente;

– que a empresa representada seja declarada inidônea nos termos do art. 70 da LOTCE/MA;

e) determinar a inclusão das irregularidades identificadas, ao final da instrução, nos relatórios de informações técnicas das contas anuais do exercício
financeiro de 2022 do Município representado para repercutam na apreciação destas.

 

É o relatório.

 

PROPOSTA DE DECISÃO

Fundamentação
 

8 Inicialmente, cumpre destacar que o Ministério Público de Contas possui legitimidade para representar junto a este Tribunal, conforme disposto no art.
43, inciso I, da Lei Estadual nº 8.258/2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), e apresentou fortes indícios de irregularidades no contrato representado.
Portanto, a representação preenche os requisitos de admissibilidade.

9 O representante alega, com base nos fatos relatados, que há um fundado receio de lesão ao erário municipal em razão da execução do contrato
celebrado com a empresa representada, principalmente por ela está sendo investigada como parte de uma organização criminosa e por ter seu direito de
contratar com o poder público suspenso, e suas contas bancárias bloqueadas, pelo TRF da 1ª Região.

10 Ainda que o representante não tenha demonstrado vícios no contrato em questão, foi constatado que a empresa representada está sendo investigada
pela celebração de contratos supostamente ilícitos com diversos municípios do estado do maranhão, de acordo com decisão acostada aos autos do
Tribunal Regional da 1ª Região. E segundo o representante em 2022 o Município efetuou pagamentos em favor dessa empresa no montante de R$
1.132.080,71 (um milhão, cento e trinta e dois mil, oitenta reais, e setenta e um centavos), o que justifica a atuação preventiva desta Corte de Contas,
dada a possibilidade de lesão ao erário.

11 Examinando os fatos apresentados, verifiquei que existe realmente uma possibilidade de dano aos cofres do Município de Presidente Dutra/MA. O
MPC demonstrou que a empresa contratada pelo município está envolvida em suposto esquema fraudulento em diversas contratações públicas e as
fraudes envolvem a não entrega e/ou superfaturamento de produtos relacionados à saúde pública. Em decorrência disso, proponho a suspensão cautelar d
os pagamentos em favor da empresa representada nos termos no art. 75 da Lei Orgânica do TCE/MA (Lei nº 8.258/2005), e realização de inspeção in
loco, a ser realizada pela Secretaria de Fiscalização deste Tribunal, no Município de Presidente Dutra, nos moldes art. 44, inciso III, da Lei Estadual nº
8.258/2005, c/c o art. 20, inciso X, do Regimento Interno e art. 27 da Resolução 324/2020, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de acarretar
um dano inverso ao erário devido a possível suspensão do fornecimento de medicamentos por parte da empresa, causando prejuízo para a população.

12 A peça de Representação evidencia que há fundado receio de lesão ao erário (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da futura decisão de mérito (p
ericulum in mora). Portanto, deixa claro que estão presentes os requisitos autorizadores da expedição de medida cautelar. É meu entendimento, de acordo
com o proposto pelo Ministério Público de Contas.

 

Dispositivo

Ante o exposto, proponho ao Plenário o seguinte:

a) conhecer da Representação, porque apresentada pelo Ministério Público de Contas legitimado pelo art. 43, inciso I, da Lei Estadual nº 8.258/2005 (Lei
Orgânica do TCE/MA), por tratar de matéria de competência deste Tribunal de Contas e por referir-se a responsável sujeito ao seu controle;

b) expedir medida cautelar, com base no art. 75, caput, da Lei Orgânica do TCE/MA, determinando ao Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Raimundo
Alves Carvalho, e ao Secretário Municipal de Saúde daquele município, Senhor Ricardo Luis Lucena Rodrigues, a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, ou até a apreciação de decisão de mérito por este Tribunal, de pagamentos à empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda., sob pena
de multa aos responsáveis pelo descumprimento da decisão;

c) determinar a Secretaria de Fiscalização (SEFIS) deste Tribunal que realize inspeção in loco no Município de Presidente Dutra, nos moldes do art. 44,
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inciso III, da Lei Orgânica do TCE/M, do art. 20, inciso X, do Regimento Interno e do art. 27 da Resolução 324/2020 desta Corte de Contas, observado
o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, objetivando verificar a legalidade do processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 25/2021) e a regular
execução do contrato nº 20220104.001, celebrado entre a empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda. e o referido município no
exercício financeiro de 2022, visando apurar a efetiva e adequada entrega do objeto do contrato, os registros de entrada e de saída dos produtos entregues
em decorrência do contrato, a regularidade no procedimento de liquidação e pagamento dos valores relacionados ao contrato, a adequação dos preços dos
produtos fornecidos em decorrência do contrato, identificando a existência de superfaturamento, comparando os valores contratados com os valores de
mercado, como também o valor de aquisição e de venda dos produtos pela empresa representada, dentre outros itens que a SEFIS julgar pertinentes. Caso
a SEFIS não consiga verificar o contrato no prazo estabelecido retornar os autos a esta relatoria para providências cabíveis;

d) determinar a Secretaria das Sessões (SESES) deste Tribunal que providencie notificação do Prefeito de Presidente Dutra e do Secretário Municipal de
Saúde para apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, face a representação constante neste processo, na forma do art. 75, § 3º, da Lei nº
8.258/2005.

 

São Luís/MA, 18 de maio de 2022.

Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto

Relator

 


