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RECOMENDAÇÃO REC-1ªPJPED - 42019
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
por sua representante nesta Comarca, Promotora de Justiça
signatária, no uso de suas atribuições legais, na forma do que
dispõe o artigo 129, inciso III, da CF, art. 98, inciso III, da CE, art.
26, inciso I, da Lei nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e Lei
Complementar nº. 13, de 25 de outubro de 1991, artigo 27, e art.
8°, § 1°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, e art. 1º, da
Resolução nº. 23/2007, CNMP; e
 
 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa

do patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas, na forma dos artigos
127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº
8.625/93;

 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir

recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover (art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 8.625/93 e Resolução CNMP nº
164/2017);

 
CONSIDERANDO que a atuação da Administração Pública deve

ser pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência,
nos termos do art. 37 caput da Constituição Federal;

 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Púbico, com

respeito à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, caput, da CF), e, particularmente, as sua funções institucionais referentes
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à proteção do patrimônio público (art. 129, II e III, da CF);
 

CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou
conhecimento da seleção e posterior contratação, pelo Município de TRIZIDELA DO VALE, da
empresa  E & W TREINAMENTO LTDA-ME-CNPJ 10.886.150/0001-06 para realização de
concurso público no Município;

 
CONSIDERANDO o teor da reportagem veiculada no sitio no

Sítio do Ministerio Público do Piaui 
https://www.mppi.mp.br/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=8325:operacao-
dom-casmurro-esquema-de-licitacoes-de-concursos-publicos-em-ocal-e-alvo-de-
investigacoes&catid=224&Itemid=210, no dia 07/11/2019,  informando que a Polícia Civil do
Piauí, através da Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR) deflagrou nas primeiras horas
da manhã no dia 07/11/2017 a Operação Dom Casmurro com o objetivo de cumprir 12 mandados
de busca e apreensão contra as empresas de concursos públicos CRESCER CONSULTORIAS
E INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, ambas na zona leste de Teresina e contra pessoas que
administram, dirigem e colaboram com as atividades dessas duas empresas;

 
CONSIDERANDO que, conforme a  publicação mencionada,  a

operação foi deflagrada a partir de investigações da DECCOR e de informações do Ministério
Público de Cocal/PI, quando foram constatados que as duas empresas alvos dessa operação
sempre ganhavam licitações para elaborar concursos públicos municipais a partir de editais
direcionados;

 
CONSIDERANDO a notícia veiculada no sítio

https://www.portalodia.com/noticias/piaui/mp-apura-fraudes-em-concursos-realizados-em-
altos-e-coivaras-371335.html de que as empresa CRESCER e o INSTITUTO MACHADO DE
ASSIS possuem a mesma administração por ambas serem suspeitas de estarem envolvidas com
resultados de concursos polêmicos nos estados do Piauí e Maranhão; 

 
 
CONSIDERANDO que o Processo Licitatório Tomada de

Preço nº013/2019, da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, cujo objeto foi a
contratação de empresa especializada para a realização de concurso público teve apenas duas
empresas inscritas, mas apenas uma habilitada e vencedora, qual seja, a empresa E & W
TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ 10.886.150/0001-06, com
proposta no valor de R$ 164.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
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CONSIDERANDO que, após consulta ao sistema próprio de
busca do Ministério Público do Estado do Maranhão verificou-se que a E & W
TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, que sagrou-se vencedora  na
Tomada de Preços nº013/2019,  possui idêntico  CNPJ ao do INSTITUTO MACHADO DE
ASSIS LTDA-ME;

 
CONSIDERANDO que, após referida consulta verificou-se

também que o  INSTITUTO MACHADO DE ASSIS é o nome fantasia registrado da  Razão
Social E F PESQUISAS E PROJETOS LTDA  e não E & W TREINAMENTO
PROFISSIONAL LTDA;

 
CONSIDERANDO que O INSTITUTO MACHADO DE

ASSIS já prestou mais de 300 concursos públicos, em âmbito municipal, estadual e a nível
federal. e em quase todos houve reclamação das práticas com grupos políticos para beneficiar
particulares.

 
CONSIDERANDO que, no ano de 2012, o Ministério Público do

Maranhão entrou com uma ação judicial contra o concurso da Prefeitura de Nova Colinas/ MA,
realizado também por esta empresa, por ter entre os aprovados a maioria parentes do ex-prefeito
e seu vice;

 
CONSIDERANDO que, em setembro de 2014 o INSTITUTO

MACHADO DE ASSIS organizou o concurso da Prefeitura de Nossa Senhora dos Martirios,
MA, que foi apelidado de “concurso a jato”, por ter divulgado a lista dos aprovados em menos
de 30 dias e já dando posse aos mesmos e que vários participantes deste concurso denunciaram
suspeitas de fraudes por constar na lista dos aprovados muitas pessoas ligadas ao círculo de
amizades do prefeito e pessoas que já exerciam cargo de confiança na Prefeitura;

 
CONSIDERANDO que, em  março de 2014, por decisão da

Justiça, foi também suspenso o concurso público organizado por esta empresa para a Prefeitura
de São Benedito do Rio Preto, MA, por ter sido esta empresa contratada irregularmente e por
suspeitar da sua idoneidade e que a ação judicial foi proposta por um vereador do município;

 
CONSIDERANDO que, em 2016 também houve fraude no

Concurso Pedro do Rosário/MA, realizado pelo INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, que teve
a aplicação da  prova suspensa em virtude da decisão da 1ª Vara da Comarca de Pinheiro/MA;

 
CONSIDERANDO que, recentemente, o concurso de Paço do
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Lumiar/MA, promovido pelo INSTITUTO MACHADO DE ASSIS,  teve mais de 100 questões
anuladas, além do vazamento de gabarito, identificado no dia da aplicação das provas;

 
CONSIDERANDO que, diante de todos esses relatos de

irregularidades são necessários maiores esclarecimentos para a conclusão da presente
investigação, dado os fortes indícios de que o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS está
envolvido em diversas outras fraudes e que tais atos podem evidenciar a ocorrência de
irregularidades e/ou atos de improbidade  por parte da empresa e da CPL de Trizidela do
Vale/MA;

 
RESOLVE RECOMEDAR ao Sr. Prefeito Municipal de

Trizidela do Vale/MA e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação:
 
a) que, atendendo aos princípios da legalidade,

moralidade, impessoalidade e eficiência, proceda à ANULAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 013/2019,  em decorrência dos fatos acima
mencionados;

 
b) que REALIZE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO APTA À  REALIZAR O CONCURSO
PÚBLICO DA PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE/MA, observando as normas
previstas na Lei nº. 8.666/93 e a Lei de Acesso à Informação, dando ampla publicidade (jornais
de grande circulação, diário oficial e sítio da prefeitura municipal) para que possibilite a
participação de todos os interessados.

 
O gestor deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias, informar a

este órgão ministerial as medidas adotadas, bem como enviar cópia dos atos
administrativos comprobatórios.
 

Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério
Público se utilizará das medidas legais necessárias e cabíveis a fim de assegurar a implementação
dessas medidas, independente da responsabilização das autoridades omissas.

Publique-se.
Cumpra-se.
 

 
 

Pedreiras/MA, 13 de novembro de 2019, às 16:00hs.
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* Assinado eletronicamente

MARINA CARNEIRO LIMA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça
Matrícula 1070473
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