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Portaria CGM nº 004, de 27 de maio de 2019 

 

Instaura Procedimento de Investigação 
Preliminar nos termos do inciso I, do artigo 4º 
do Decreto Municipal nº 1.060/2019. 

 

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO , no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pela Lei Complementar nº 247 de 29/12/2017 e considerando o quanto disposto 

pela Lei Complementar nº 255, de 11/06/2018 e Decreto Municipal nº 1.060/2019, de 

24/05/2019; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.060/2019, 

“o procedimento de investigação, será destinado à averiguação de indícios de autoria e 

materialidade de todo e qualquer fato que possa acarretar a aplicação das sanções previstas 

na Lei Federal nº 12.846/2013”; 

CONSIDERANDO que, pelo inciso I artigo 4º do Decreto Municipal nº 1.060/2019, tal 

procedimento é de competência exclusiva do órgão central do Sistema Municipal de 

Controle Interno; 

CONSIDERANDO a Manifestação Técnica Preliminar nº 001/2019, de 03 de abril de 

2019, a qual constatou que a empresa C3 Comercial de Alimentos Ltda. praticou atos que 

restringiram o caráter competitivo do procedimento licitatório, direcionou o certame em 

benefício próprio e fraudou orçamentos de outras participantes; 

CONSIDERANDO que, em tese, a conduta da empresa envolvida se enquadra na 

configuração de ato lesivo contra a administração pública previsto no artigo 5º da Lei 

Federal nº12.846/2013; 

RESOLVE:  

Art. 1° Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR  para 

análise dos fatos; 
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Art. 2º Designar o servidor Marcelo Martins da Silva, matrícula 01452122, como 

responsável pela investigação preliminar, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo 

de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta portaria, podendo ser prorrogado 

por igual período pela autoridade instauradora. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Contagem, Palácio dos Registros, em 27 de maio de 2019. 

    

 

Weber Dias Oliveira 
Controlador Geral do Município 

 


