
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GABINETE DO MINISTRO

 
 

Ofício n. 206/2021/GM-MDR
Brasília, 11 de maio de 2021.

Ao Senhor
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
Palácio da Justiça - Praça dos Três Poderes
70297-400   Brasília-DF
 
Assunto: Denúncia de suspeita de superfaturamento na compra
de máquinas.
 
 

Senhor Ministro,
1. Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me à notícia
publicada pelo Jornal o Estado de São Paulo em 9 de maio do ano
corrente, na qual foi veiculada denúncia de suspeita de superfaturamento
na compra de equipamentos realizados mediante o repasse de recursos
oriundos de emendas em favor dos demais Entes da Federação, para
expor e requer o seguinte:
2. Com efeito, a supracitada matéria reporta uma suspeita de
superfaturamento nos processos de aquisição em andamento,
decorrentes dos convênios firmados por esta Pasta, bem como pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf),
junto aos Entes federais beneficiários. A título exemplificativo a matéria
veicula a compra de máquinas com preços supostamente superfaturados
em até 259% (duzentos e cinquenta e nove por cento).
3. Nesse sentido, com a finalidade de adequadamente
resguardar o interesse público bem como a lisura da aplicação dos
recursos públicos federais, solicito a esse E. Ministério da Justiça e
Segurança Pública a adoção das providências apuratórias a cargo da
Polícia Federal com a urgência que o caso requer.
4. Para tanto, informo que o Ministério do Desenvolvimento
Regional fica à disposição para apresentar os esclarecimentos técnicos
pertinentes, inclusive o fornecimento integral dos processos
administrativos em trâmite nesta Pasta sobre o tema.

Atenciosamente,
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[assinado eletronicamente]
ROGÉRIO MARINHO

Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional

  

Documento assinado eletronicamente por Rogério Simonetti Marinho, Ministro de Estado
do Desenvolvimento Regional, em 11/05/2021, às 12:29, com fundamento no art. 6º, §1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
3150327 e o código CRC 2D714B53.
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GABINETE DO MINISTRO

 
 

Ofício n. 207/2021/GM-MDR
Brasília, 11 de maio de 2021.

Ao Senhor
Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco A - Edifício Darcy Ribeiro
70070-905   Brasília-DF
 
Assunto: Denúncia de suspeita de superfaturamento na compra
de máquinas.
 
 

Senhor Ministro,
1. Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me à notícia
publicada pelo Jornal o Estado de São Paulo em 9 de maio do ano
corrente, na qual foi veiculada denúncia de suspeita de superfaturamento
na compra de equipamentos realizados mediante o repasse de recursos
oriundos de emendas em favor dos demais Entes da Federação, para
expor e requer o seguinte:
2. Com efeito, a supracitada matéria reporta uma suspeita de
superfaturamento nos processos de aquisição em andamento,
decorrentes dos convênios firmados por esta Pasta, bem como pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf),
junto aos Entes federais beneficiários. A título exemplificativo a matéria
veicula a compra de máquinas com preços supostamente superfaturados
em até 259% (duzentos e cinquenta e nove por cento).
3. Nesse sentido, com a finalidade de adequadamente
resguardar o interesse público bem como a lisura da aplicação dos
recursos públicos federais, solicito a esse D. Controladoria-Geral da União
a adoção das providências administrativas de sua respectiva alçada com
a urgência que o caso requer.
4. Para tanto, informo que o Ministério do Desenvolvimento
Regional fica à disposição para apresentar os esclarecimentos técnicos
pertinentes, inclusive o fornecimento integral dos processos
administrativos em trâmite nesta Pasta sobre o tema.

Atenciosamente,
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[assinado eletronicamente]
ROGÉRIO MARINHO

Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional

  

Documento assinado eletronicamente por Rogério Simonetti Marinho, Ministro de Estado
do Desenvolvimento Regional, em 11/05/2021, às 12:29, com fundamento no art. 6º, §1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
3150354 e o código CRC A9549C1A.
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