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Em menos de um ano, Prefeitura de Codó
coleciona várias investigações
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Um contrato entre a empresa W C da Silva Gomes -
ME com a Prefeitura Municipal de Codó está sendo
alvo de uma investigação que vai apurar possíveis
irregularidades na Dispensa de Licitação nº 03/2021,
Processo Administrativo nº 36/2021, que resultou na
celebração do Contrato nº 40/2021, realizado por meio
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó -
SAAE.

De acordo com informações, o Ministério Público
instaurou um inquérito para o aprofundamento da
apuração de possíveis irregularidades. O contrato
entre as partes tinha como objeto a prestação de
serviços de aluguel de links de internet para atender
as necessidades do SAAE.

Foi pedido ao Diretor do SAAE - Codó para que
apresente esclarecimentos no prazo de 10 (dez) dias,
com os documentos pertinentes que respaldaram a
citada contratação.
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Possível fraude em contrato para aquisição
de merenda escolar é alvo de investigação

em Codó
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Uma possível fraude em um contrato para futura
aquisição de gêneros alimentícios destinados à
merenda escolar, coloca o prefeito de Codó, Zé
Francisco, mais uma vez na mira do Ministério
Público Estadual.

De acordo com informações, as irregularidades foram
apontadas no Processo Licitatório Pregão Presencial
nº 07/2021, por meio da Secretaria Municipal de
Educação de Codó. O Ministério Público instaurou
um inquérito que vai apurar o caso para analisar se
houve prática de improbidade administrativa.
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