
Ref.: Notícia de Fato – NF nº. 1.14.000.002229/2016-11

DESPACHO

Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  representação  do

Sindicato  Nacional  dos  Servidores  Federais  da  Educação  Básica  e  Profissional  –

SINASEFE-IFBA,  noticiando  supostas  irregularidades  na  contratação  da  empresa

Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., visando à aquisição de solução tecnológica de

registro  e  controle  de  frequência  dos  servidores  do Instituto  Federal  de  Educação,

Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, reitoria e seus campi.

Em síntese, o representante relata que o IFBA celebrou o contrato nº

12/2014, com a empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., por meio de adesão à

Ata de Registro de Preços nº 118/2013, derivada do pregão eletrônico realizado pela

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. Todavia, aduz que o objeto do

contrato não foi integralmente cumprido, uma vez que deixaram de ser fornecidos pela

empresa contratada, os  softwares,  a transferência de conhecimento e as bobinas de

papel.

Ademais,  afirma  que  já  expirado  o  prazo  de  vigência  do  contrato

originário,  às  vésperas  do  fim  do  exercício  de  2015,  foi  firmado  termo  aditivo,

publicado  no  dia  28.12.2015,  o  qual,  aparentemente,  não  foi  validado  pela

representação jurídica do instituto. Por fim, narra que o valor contratado é superior aos

itens adquiridos, indicando possível superfaturamento.

Em que pese a notícia de prática de atos de improbidade administrativa,

observa-se  que os  elementos  contidos  nos  autos  se  afiguram  insuficientes  para  a

propositura  de  medida  judicial,  fazendo-se  necessária  a  realização  de  diligências
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complementares, com a finalidade de comprovar as irregularidades apontadas.

Do exposto, determino de imediato a instauração de INQUÉRITO CIVIL,

mediante conversão das presentes peças informativas, nos termos da portaria anexa.

Após autuado e registrado, determino as seguintes providências:

1. Comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação

e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, §

2º, I e II, da Resolução nº 23, de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e

nos artigos 5º, VI, 6º e 16, §1º, I, da Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº

106/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, mediante remessa de

cópia da portaria de instauração, via sistema único;

2. Oficie-se  ao  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  na  Bahia  (IFBA),  solicitando  informações  sobre  os  fatos  narrados  na

representação formulada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação

Básica e Profissional – SINASEFE-IFBA acerca de possíveis irregularidades no contrato

nº 12/2014, firmado com a empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. (fls. 04/12),

cuja cópia deverá seguir anexa, devendo encaminhar os documentos pertinentes que

comprovem as suas alegações.

Salvador/BA, 08 de setembro de 2016.

Ana Paula Carneiro Silva 

Procuradora da República
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