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PORTARIA Nº 28/2016

Notícia de Fato nº 1.14.000.002229/2016-11

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pela Procuradora da República ao final

assinada, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 129 da Constituição Federal, no

art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução nº 87/06, do Conselho Superior

do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério

Público;

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO  que é função institucional do Ministério Público Federal

promover o inquérito civil  e a ação civil  pública para a proteção do patrimônio público e

social, bem como zelar pela probidade administrativa;

CONSIDERANDO o teor  do procedimento em epígrafe, constando notícias

de supostas irregularidades na contratação da empresa Telemática Sistemas Inteligentes

Ltda., pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, visando à

aquisição de solução tecnológica de registro e controle de frequência dos servidores do

instituto, reitoria e seus campi;

CONSIDERANDO que os fatos narrados podem indicar, em tese, a prática

de atos de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida

apuração dos fatos;

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,  mediante conversão da

presente notícia de fato, com a adoção das seguintes providências preliminares:
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1.  Autue-se como Inquérito Civil, com os registros de praxe;

2. Comunique-se a instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e

Revisão do Ministério Público Federal, para fins de publicação (art. 6º

da Resolução nº 87/06), mediante Sistema Único;

3. Após,  cumpram-se  as  diligências  especificadas  no  despacho

instrutório;

4. Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e

o art.  15 da  Resolução CSMPF n.°  87/06,  o  NUCIVE deve realizar  o

acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do

presente inquérito civil.

Salvador, 08 de setembro de 2016.

 

Ana Paula Carneiro Silva
Procuradora da República
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