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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO ALEX ALMEIDA LINS, 38º 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE TUTELA DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO DE JOÃO PESSOA-PB. 

 

 

 

 

Ref.  
Ofício n. 054/2020/PDPP 
Procedimento nº 001.2019.021069 
Entidade: Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA 
Assunto: denúncia – supostas irregularidades em licitação – sistema de 
abastecimento de água de Queimadas-PB – desvio de material – obra da 
Transparaíba. 
 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA, 

sociedade de economia mista, concessionária de serviços públicos de 

abastecimento de água e serventia de esgotos no Estado da Paraíba, sediada a Av. 

Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na Cidade de João Pessoa, Capital do 

Estado da Paraíba, representada na forma de suas disposições estatutárias pelo seu 

Diretor Presidente, Eng. Marcus Vinícius Fernandes Neves, CPF: 855.166.864-15, 

RG: 1.571.429 SSP-PB, por intermédio de seus advogados e procuradores que esta 

subscrevem, legalmente constituídos, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, em atenção ao ofício supracitado, prestar os devidos esclarecimentos 

sobre a denúncia constante desse procedimento, o que faz nos seguintes termos. 

 

A denúncia em análise se apresenta em 07(sete) tópicos, onde 

trataremos cada um de forma separada, para melhor compreensão. 

 

Registre-se, de início, que se trata de uma denúncia completamente 

infundada, sem nenhum esteio probatório e que visa, tão somente, perpetrar a 

prática do “denuncismo”, sem qualquer amparo legal.  
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Mesmo assim, é função desta Companhia e de seu corpo diretivo 

prestar os devidos esclarecimentos, com provas, como forma de restabelecer a 

verdade, ratificando a inexistência de qualquer irregularidade/ilegalidade nos fatos 

narrados a esse r. Parquet. 

 

ITEM 01 – ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – OBRA DE 

ABASTECIMENTO PARA CIDADE DE QUEIMADAS/PB – SUPOSTO 

DESVIO DE FINALIDADE EM BENEFÍCIO PRÓPRIO - FAZENDA DE 

PROPRIEDADE DE UM DIRETOR DA COMPANHIA – REUNIÃO NA 

GRANJA SANTANA.  

 

   Quanto ao processo licitatório de nº 013/2018, é de bom alvitre 

destacar que o mesmo gerou o contrato nº 0198/2018, com a empresa MCE 

SERVIÇOS E OBRAS (anexo I), com objetivo da Implantação do Sistema de 

Abastecimento de Água do Sítio Velêz, no município de Queimadas-PB. 

 

   No que diz respeito a colocação do denunciante que a referida obra 

tem o objetivo de beneficiar Fazenda de diretor da Companhia, informamos que, 

tomando como referencial a cidade de Queimadas-PB e seu centro urbano, o Sítio 

Velêz localiza-se a OESTE da cidade e a fazenda mencionada na denúncia localiza-

se a LESTE da mesma cidade, distando Sítio Velêz e Fazenda, cerca de 12,5 

quilômetros um do outro, como mostrado em planta anexa – anexo I.  

 

   Informa-se, ainda, que a dita fazenda não dispõe de Sistema de 

Abastecimento de Água Tratada Convencional, uma vez que mesma é abastecida 

através de Poço Artesiano para dessedentação animal e água de cisterna para 

abluções diária, conforme demonstrado nas fotos constantes do anexo II. 

 

   Não haveria a mínima condição (de engenharia) de fazer uma 

interligação entre o abastecimento de água da obra mencionada, fazendo com que 

chegasse à fazenda citada, não passando a denúncia de meras falácias, o que deve 

ser rejeitado. 
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   Quanto a colocação referente a reunião na Granja Santana, tem-se a 

informar que houve sim uma reunião, não se sabe precisar a data. A mesma foi 

convocada pelo então governador Ricardo Coutinho, com a participação do Diretor 

de Expansão da CAGEPA, Eng. Simão Almeida, bem como, do Diretor de Operação 

e Manutenção, Eng. Joaquim Almeida Neto, do então presidente da Companhia, 

Eng. Hélio Cunha Lima e de algumas empresas que, há época, detinham contratos 

com a Cagepa para Implantação de obras em diversas cidades da Paraíba.  

 

   Registre-se que o assunto tratado na referida reunião foi, 

exclusivamente, ponto de controle sobre o cumprimento do cronograma físico das 

obras, fazendo mostrar às contratadas a necessidade de cumprimento dos 

cronogramas com consequente entrega do benefício à população. 

 

   De mais a mais, vale dizer que, diferentemente do constante na 

denúncia, a citada reunião foi coordenada pelo então Governador Ricardo Coutinho. 

 

   Portanto, eis a verdade dos fatos, o que ratifica o vazio da denúncia 

apresentada. 

 

ITEM 02 – ALEGAÇÃO DE QUE DIVERSAS EMPRESAS INICIAM 

OBRAS DA CAGEPA E DEIXAM INACABADAS – NÃO HÁ 

APLICAÇÃO DE PENALIDADES PELOS DIRETORES DA EMPRESA. 

 

   Sobre o item acima, cumpre dizer que é certo que diversas empresas 

assinam contratos com a Companhia, todavia, algumas, iniciam as obras e, no 

decorrer da execução do objeto contratado, geram atrasos no cronograma físico, 

necessitando de repactuação do mesmo. Inclusive, em alguns casos, não 

conseguem executar as obras em sua totalidade.  

 

   Esses casos são tratados na Companhia com extrema atenção, 

seguindo as cláusulas contratuais e a legislação aplicável, notificando 

extrajudicialmente a contratada, analisando a defesa, as justificativas e tomando a 
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decisão de rescindir ou não o contrato, aplicando multas, incluindo a empresa no 

CAFIL (proibição de contratação com ente público por determinado tempo) visando, 

exclusivamente, o melhor caminho para conclusão da obra.  

 

   Não custa lembrar, mais uma vez, que estamos diante de uma 

denúncia vazia, genérica, sem qualquer especificação de contrato ou obra, o que 

dificulta, até mesmo, a matéria de defesa.  

 

  Demonstrando que os fatos relatados nesta denúncia não condizem 

com a realidade, no anexo 3, juntamos várias notificações extrajudiciais e distratos 

realizados pela CAGEPA recentemente.  

 

   O que se tem a certeza é que em todos contratos em que a Companhia 

se depara com atrasos em cronograma/obra, todas as providências são adotadas no 

sentido de apurar os motivos e, quando possível, punir os culpados. 

 

 

ITEM 03 – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM LICITAÇÃO – 

OBRAS SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM BENEFÍCO DA 

EMPRESA SALIAH ENGENHARIA LTDA. NAS CIDADES DE BOA 

VENTURA, PIANCÓ E DIAMANTE-PB. 

 

   Essa afirmação demonstra a total irresponsabilidade do denunciante, 

pois os contratos para execução das referidas obras não foram assinados com a 

Sahliah Engenharia Ltda., pois, as obras emergenciais, que são contratadas no 

regime de DISPENSA DE LICITAÇÃO, obedecem a lei n. 8666/93 e a lei n. 

13.303/2016, onde são selecionadas empresas que demonstram bom desempenho 

na execução do objeto contratado, com proposta de preço inferior ao preço base da 

Cagepa.  

 

   Não há, e nem nunca houve, qualquer prática de direcionamento de 

licitação, irresponsavelmente, suscitada pelo denunciante, sem qualquer indício de 
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prova. Vale citar que as dispensas de licitação são escudadas em decretos 

governamentais de emergência, publicados em Diário Oficial, envolvendo vários 

municípios paraibanos atingidos pela estiagem. (anexo 4). 

 

   No caso em tela, as referidas obras foram realizadas pela empresa 

Projeta – Premoldados e Engenharia Ltda. - EPP (obra de Diamante/Boa 

Ventura e Piancó-PB); a Empresa Sanccol que executou a obra do Sistema 

adutor para cidade de Carrapateira-PB e a empresa Galvão Marinho que 

executou a Adutora para cidade de Pilões-PB. 

 

   Registre-se que a Diretoria de Expansão não tem autonomia para, 

sozinha, fazer a seleção de uma empresa para assinar um contrato com a Cagepa, 

através de um processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, cabendo a Diretoria 

Executiva assim proceder; tratando-se, portanto, de um processo legal, que envolve 

várias áreas da empresa, seguindo, estritamente o processo legal estabelecido na 

lei 8.666/93, bem como pela lei 13.303/2016.  

 

   Por fim, encontram-se anexos, cópias dos contratos das obras citadas 

pelo denunciante, qual seja, da adutora emergencial para as cidades de 

Diamante/Boa Ventura e adutora para cidade de Piancó-PB, comprovando a total 

legalidade nos procedimentos adotados pela Companhia. (anexo V). 

 

ITEM 04 – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM LICITAÇÃO – 

VENCEDOR DE CERTAME COM PREÇO MENOR – RELICITAÇÃO 

COM VALOR MAIOR – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS RESCINDIDOS 

ANTECIPADAMENTE E LICITADOS ADIANTE COM VALOR MAIOR. 

 

   Mais uma vez, a denúncia descamba para o vazio, sem consistência 

jurídica, sem qualquer indício mínimo de prova. 
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   Quanto a presente colocação, esta Companhia desconhece caso 

dessa natureza, visto que os contratos que chegam a sofrer rescisão, obedecem, à 

risca, todos os passos previstos no contrato e na legislação vigente. 

 

   Os princípios da impessoalidade, vinculação ao contrato e probidade, 

dentre outros, são uma constante na análise de todos os procedimentos existentes 

na CAGEPA. Segue-se o que diz a lei n. 8.666/93 e a lei n. 13.303/2016. 

 

ITEM 05 – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM CONSÓRCIOS 

NAS LICITAÇÕES DA COMPANHIA – EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM 

DOCUMENTOS – SUPOSTA LENIÊNCIA DA DIREÇÃO DA 

COMPANHIA LICITAÇÃO. 

 

   Mais uma vez, reitera-se item anterior, vez que denúncia é vazia, sem 

consistência jurídica, sem indício mínimo de prova. 

 

   Quanto a presente colocação, esta Companhia desconhece caso 

dessa natureza, visto que os procedimentos que envolvem consórcios, assim como 

toda e qualquer licitação, obedecem, à risca, a legislação aplicável ao caso. 

 

   É de bom alvitre destacar, também, que todos os processos que 

tramitam via setor de licitação desta Companhia são auditados pelo TCE-PB, pelo 

TCU (quando envolve verba federal) e pelos demais órgãos de fiscalização, sem 

qualquer restrição ou indício (quer seja mínimo) de irregularidade, ratificando que a 

constituição dos consórcios obedeceu e obedece a lei. 

 

   A Companhia sempre atua com zelo, responsabilidade e competência 

em TODOS os procedimentos licitatórios.  

 

ITEM 06 – DIRETOR DA EMPRESA APOIA EMPRESAS DE FORA – 

SUPOSTO BENEFÍCIO DE EMPRESAS DE FORA DO ESTADO. 
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   A presente afirmação, de novo, é mais uma irresponsabilidade do 

denunciante, desprovido de prova ou qualquer elemento mínimo que viesse a dar 

amparo a sua frágil alegação. 

 

   Para afastar qualquer dúvida sobre os procedimentos adotados pela 

CAGEPA, se usarmos o exemplo trazido na própria denúncia, no item 3, as obras 

que foram contratadas em regime de DISPENSA DE LICITAÇÃO, obedecendo aos 

ditames estabelecidos pela lei 8.666/93, bem como pela lei 13.303/2016, e em sua 

maioria, foram contratadas com Empresas Paraibanas, a exemplo da Sanccol e da 

Projeta – Premoldados e Engenharia Ltda. - EPP, que sempre demonstraram um 

desempenho satisfatório na execução das obras, o que afasta por completo as 

afirmações infundadas contidas na denúncia em epígrafe. 

 

   Lembre-se que há sempre o respeito a livre concorrência, a 

impessoalidade, visto que o que sempre prevaleceu nesta Companhia, na seleção 

das empresas, é o TOTAL preenchimento dos requisitos legais, independentemente 

da origem da empresa a ser contratada.  

 

ITEM 07 – FURTO DE TUBOS DA OBRA TRANSPARAÍBA – 

PREJUÍZO AO ERÁRIO – USO DO MADEIRAMENTO UTILIZADO 

PARA TRANSPORTE DOS TUBOS, EM BENEFÍCIO PRÓPRIO DE 

DIRETOR DA EMPRESA. 

 

   Outro absurdo que merece ser rechaçado com veemência !  

  

   Ora, é real que foram furtados 416 tubos da obra do Sistema Adutor 

Transparaíba, tubos estes que estavam estocados na cidade de Sossego, furtados 

por uma das empresas do consórcio vencedor da obra, a empresa líder (SAHLIAH 

ENGENHARIA LTDA.), que compõe o Consórcio SSA Transparaíba, detentor do 

contrato Nº 0167/2017, celebrado com a Cagepa. (anexo V). 
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   O referido furto, quando identificado pela fiscalização da Cagepa, foi 

denunciado na delegacia da cidade de Barra de Santa Rosa-PB, com realização de 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA, o qual gerou um inquérito policial que fora 

posteriormente remetido ao Ministério Público da Paraíba. Este, por sua vez, 

ofereceu denúncia contra o sócio diretor da SAHLIAH, ação penal nº 0000516-

67.2019.815.0161, em tramitação na 1ª Vara da Comarca de Cuité-PB. (anexo VI) 

 

   Paralelamente aos procedimentos policiais e penais, algumas 

diligências foram realizadas pela Companhia, visando identificar o paradeiro dos 

tubos, o que levou a empresa SAHLIAH ENGENHARIA LTDA. a confessar o furto 

dos tubos, com consequente assinatura de um TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA, onde ficou estipulado um prazo de 30 (trinta dias), até 22 de setembro de 

2019, para repatriamento dos tubos ou o pagamento da quantia atribuída ao valor 

dos tubos, com base no contrato de fornecimento. (anexo VI). 

 

   Decorrido o prazo estipulado para devolução dos tubos, sem que a 

empresa tenha realizada a devolução do material e após tratativas em Reunião de 

Diretoria, enviou-se o processo para Assessoria Jurídica que promoveu, em 19 de 

dezembro de 2019, execução de título extrajudicial, tombado sob nº 0883793-

54.2019.8.15.2001, que se encontra em tramitação na 2ª Vara da Fazenda Pública 

da Capital. (anexo VI). 

 

   Além do mais, abriu-se, ainda, internamente nesta Companhia 

procedimento administrativo e sindicância, com a finalidade de apurar 

responsabilidade pelo ocorrido. 

 

   Como se vê, não houve por parte da CAGEPA e de seus diretores 

nenhum comportamento omisso diante da referida situação, atuando em todos 

flancos possíveis (criminal, cível e administrativo), caindo por terra a irresponsável 

denúncia. 

 



 

 

 

9/10 

Companhia de Água e Esgoto da Paraíba 
Rua Feliciano Cirne s/n – Jaguaribe – João Pessoa – PB 
Cep: 58015-901 Fone: (83) 3218-1301 Fax: (83) 3218-1302 
www.cagepa.pb.gov.br 

 

   Quanto ao madeiramento citado pelo denunciante, tratam-se de 

barrotes que são utilizados pelos caminhoneiros, com o objetivo de estabilizar a 

pilha de tubos (a carga) sobre a outra, na carroceria do caminhão/carreta. 

 

   Trata-se de material de baixa qualidade e que é praxe das empresas e 

de seus caminhoneiros, tão logo realizam a descarga, aquele material não é mais 

utilizado nas pilhas de tubos nas áreas de estocagem da obra, sendo descartados. 

O mesmo é utilizado pela própria empresa executora da obra e/ou por proprietários 

ao longo dos trechos e/ou em propriedades que cederam as áreas para estocagem 

dos tubos. (fotos anexas – anexo 7 – representam o uso do madeiramento citado 

nas obras objeto do contrato.) 

 

    Ou seja, tornam-se materiais inservíveis, em virtude da baixa 

qualidade e baixa durabilidade. 

 

    Registre-se, por fim, que diferentemente do alegado na 

denúncia, inexiste qualquer material semelhante na fazenda do diretor da empresa e 

que lá NÃO possui cercas e currais construídos com o referido material, conforme 

ilustrado com fotos anexas. (Anexo VIII) 

 

DO PEDIDO 

 

Portanto, Excelência, restam mais do que refutadas as 

irresponsáveis alegações constantes da denúncia apresentada a esse Órgão 

Ministerial, que servirão, com base nas informações prestadas e documentos 

juntados, para formação da opinio delicti desse r. Órgão, levando ao arquivamento 

do procedimento, o que desde já se requer. 

 

Registre-se, por fim, que a empresa encontra-se aberta para 

maiores esclarecimentos, aproveitando a oportunidade para, conforme requisitado, 

repassar qualificação do diretor citado e endereço: SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE 

ALMEIDA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF: 308.632.284-53, RG: 
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670.603 SSP/PB, residente e domiciliado à R. Juvêncio Coelho de Carvalho, 

546, aptº 401, Edf. Poliedro I, Camboinha, Cabedelo-PB, CEP: 58.101-352. 

 

Nestes Termos,  

Pede e Espera Deferimento. 

 

João Pessoa (PB), 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ALLISSON CARLOS VITALINO 

Assessor Jurídico - OAB/PB 11.215 

 

 

 

JORGE GURGEL DE SOUZA 

Diretor Presidente - em substituição 

CAGEPA 


