
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NA 

COMARCA DE JUAZEIRO/BA 

 

 

Este cidadão, vem à presença de Vossa Excelência, apresentar 

 

 REPRESENTAÇÃO  

para que sejam tomadas as devidas providências em face de PAULO BOMFIM, Prefeito da Cidade 

de Juazeiro/BA, podendo ser encontrado no Centro, Juazeiro - BA, 48903-495.  

 

DOS FATOS – LICITAÇÕES DUVIDOSAS (REPETIÇÃO DE EMPRESAS) 

 

Trata-se de representação contra possível improbidade administrativa do Prefeito em exercício, 

Paulo Bomfim. Os fatos que serão narrados a seguir merecem especial atenção e intervenção 

do Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Inicialmente, cumpre destacar que o REPRESENTADO submeteu à Assembleia Legislativa do 

Estado o pedido para decretação do estado de calamidade pública na cidade. O referido pedido 

foi aprovado, surgindo assim o Decreto 320/2020 DE 07 de abril de 2020. Mas em março já havia 

sido proibida qualquer tipo de aglomeração na cidade. 

Ainda nesse sentido, antes mesmo do Decreto, bem como após ele, muitos contratos foram 

firmados por pregão presencial. Contudo, esse não é o problema, visto que não há nenhuma 

ilegalidade quanto a realização de pregão presencial. O que merece atenção deste Ministério 

Público, são os valores desses contratos, bem como a falta de concorrência, pois as empresas 

contratadas são sempre as mesmas. 

Peço atenção a partir do próximo parágrafo, visto que as empresas irão aparecer diversas 

vezes ao longo desta representação. 

No dia 18/03/2020 foi publicado o Diário Oficial do Município e uma licitação (Pregão Presencial) 

chamou a atenção não só pelo alto valor, mas pelo serviço que a empresa prestaria ao município. 

A empresa JOSÉ CARLOS SANTANA ME, inscrita no CNPJ n° 03.220.194/0001-29 fora contratada 

por R$ 289.900,00 (duzentos e oitenta e nove mil e novecentos reais) para prestar serviços de 

assessoramento técnico-pedagógico e logístico visando a realização de eventos de promoção de 

circuito esportivo de educação física escolar. 

Contudo, como foi dito acima, os eventos (aglomeração) foram SUSPENSOS ainda em MARÇO. 

Por qual motivo realizar tal contratação se os eventos estavam suspensos? No mínimo estranho. 

Já no D.O.M do dia 19/03, foram assinados 3 contratos, sendo que os três custaram R$ 

1.347.340,16. O intuito desses contratos era para o fornecimento de gêneros alimentícios não 

perecíveis (cerais) a pedido da secretaria de educação. As dúvidas são: as escolas estão 

fornecendo lanches para as crianças da rede municipal com as aulas paradas? Há denúncias dos 

pais que o que foi fornecido pelo município não serve nem de adubo para plantas. 



E mais, ainda na mesma publicação, a Prefeitura de Juazeiro firmou contrato com a Associação 

de Desenvolvimento e Ação Comunitária - ADAC, no valor de R$ 159.500,00 para a prestação de 

serviços relativos à assessoramento técnico, pedagógico para a realização do ENCONTRO 

EDUCACIONAL destinado aos profissionais da Rede Municipal de Ensino, contudo, como foi 

citado acima, os EVENTOS estavam suspensos. As dúvidas são: como e quando seria realizado 

esse evento durante a pandemia? Esse contrato era mesmo necessário? 

Chegamos ao D.O.M do dia 20/03/20, onde podemos encontrar o contrato no valor de R$ 

58.393,46 firmado entre a São Francisco Transporte de Passageiros LTDA e a Prefeitura de 

Juazeiro para a prestação de SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ATLETAS DURANTE REALIZAÇÃO 

DOS EVENTOS promovidos no calendário esportivo. As dúvidas são: Eventos de qualquer 

natureza estavam suspenso, por qual motivo contratar a empresa? 

Ainda no dia 20/03/20, a Prefeitura de Juazeiro firmou três contratos, sendo um com a 

SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, outro com a empresa 

FRED MIRANDA DE ALENCAR EIRELI e um terceiro com a empresa YNAJARA FELIZARDO MENDES 

DE OLIVEIRA EIRELI ME, no valor de R$ 791.436,27 para fornecimento de material de construção, 

elétrico e ferramentas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Com esse valor daria para construir uma nova sede para a secretaria de desenvolvimento social. 

Estamos na mesma edição do D.O.M, sendo que dessa vez a Prefeitura Municipal de Juazeiro 

firmou contratos com as empresas: DURANDO E OLIVEIRA LTDA, FRANCISCO FLAVIO COELHO 

MACEDO ME, SANDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA e POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA. Esses 

contratos foram assinados para a Secretaria de Desenvolvimento Social e perfazem um valor de 

R$ 126.903,57 para fornecimento de MATERIAIS DE LIMPEZA. 

Outro contrato, mas dessa vez com a empresa HELP LOCADORA EIRELI, foi firmado no valor de 

R$ 136.800,00 para a prestação de serviços relativos à locação de veículos automotores. 

No dia 24/03/20, foi publicado no D.O.M mais um contrato, sendo este com a empresa 

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR, para TAMBÉM fornecer material de limpeza para a Secretaria 

de Desenvolvimento Social. Valor: R$ 19.450,75. 

Pulamos agora para o Diário Oficial do dia 01/04/2020, sim, dia da mentira. Nesse dia foram 

feitas contratações com as seguintes empresas: 

CADS GRAFICA E PAPELARIA EIRELI EPP 

IVAN FERREIRA DA SILVA ME 

COLORE GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI EPP 

MARIA L. CAMINHA DA SILVA ME 

Nobres Procuradores, acreditem se quiser! Só para CONFECÇÃO de impressos gráficos para a 

Secretaria de Saúde, foram gastos R$ 460.243,05. Quais materiais gráficos? Esse valor é absurdo 

e fora do que é praticado pelo mercado.  

Sendo que esta Prefeitura é conhecida por não ter tomado nenhuma atitude de combate e 

conscientização da sociedade sobre os riscos da pandemia. Então, para onde foram esses 

impressos gráficos? 

 



 

 

Só para se ter uma ideia, em Juazeiro morre mais tanta gente de COVID-19, quanto de H1N1 por 

falta de vacina. Sabe quantas vacinas poderiam ser compradas? R$ 3.287 VACINAS! 

 

No Pregão Presencial n° 016/2020, diversas empresas foram contratadas para fornecer 

medicamentos e insumos para atenção básica, assistência farmacêutica de itens básicos, 

assistência farmacêutica estratégica e medicamentos para a rede de saúde mental – SESAU. 

As empresas vencedoras são: 

LAISE DE LIMA E SILVA, CNPJ N° 23.706.033/0001-57 

YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, CNPJ N° 34.909.753/0001-36 

MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, CNPJ N° 26.326.200/0001-22 

STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL, CNPJ N° 20.859.696/0001-13 

FOCUS – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 12.989.241/0001-94 

JUAZEIRO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES DO NORDESTE LTDA, 

CNPJ N° 01.340.394/0001-90 

SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ N° 29.775.313/0001-01 

PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 32.980.596/0001-20 

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ N° 08.674.752/0001-40 

FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ N° 05.400.0006/0001-70 

DOGRAFONTE LTDA, CNPJ N° 08.778.201/0001-26 

MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA, CNPJ N° 

96.827.563/0001-27. 

Nesses contratos foram dispendidos um total de R$ 7.810.560,85 para o fornecimento de 

medicamentos para atenção básica. A questão não é quanto ou para onde foi destinado, mas 

como a prefeitura gasta quase R$ 8 milhões em medicamentos e materiais, mas quando o povo 

precisa ou os profissionais de saúde precisam, falta? 

Dois recém-nascidos morreram por falta de leito, uma mulher deu à luz no chão do hospital, 

alguns não encontram medicamento de diabetes nos postos. Para onde foi esse dinheiro? 



 

Para se ter uma ideia, Juazeiro construiu agora em agosto de 2020 um hospital de campanha 

para o combater o COVID-19. O governo federal construiu o primeiro hospital de campanha em 

Goiás por R$ 10 milhões.  

Outro ponto que merece destaque é que Juazeiro recebeu verba do Governo Federal para 

combater o COVID-19, mas somente em agosto o hospital de campanha entrou em 

funcionamento. Portanto, 5 meses depois de decretar o estado de calamidade. 

 

Ou seja, Juazeiro gastou quase o valor de um hospital de campanha em medicamentos e não 

consegue dar dignidade ao cidadão. 

Com esse valor, poderia ter sido comprada cerca de 52 mil vacinas de H1N1 para a população 

juazeirense sem que sofrêssemos com mortes ou contágio. Ou também poderíamos comprar 16 

respiradores hospitalares para os possíveis casos graves de COVID-19 ou 216 mil máscaras N95 

para os profissionais da saúde. 

Será mesmo que esse dinheiro gasto supriu os medicamentos da rede pública de saúde? O 

cidadão consegue um atendimento digno? Recebe medicamentos quando precisa? 

Chegamos na primeira quinzena de abril, mais precisamente no dia 14/04. Neste dia a prefeitura 

firmou contrato com a empresa RWW MERCADINHO E PANIFICADORA LTDA ME (essa empresa 

aparecerá diversas vezes. Nome fantasia KI PÃO) no valor de R$ 222.769,00 para fornecer pães, 

bolos e frios com o intuito de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 

Social. Gasto necessário? 

Já no D.O.M do dia 15/04, a empresa NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR ME, emboçou o total de 

R$ 107.421,40, somente para fornecimento de material de higiene e limpeza para as secretariais 

do município.  

No Diário Oficial do dia 17/04, a Prefeitura de Juazeiro contratou a empresa Tiago Barbosa Souza 

(aparecerá em outros contratos) para a confecção, carimbos, cópia de chaves, aberturas de 

portas, etc. Pela bagatela de R$ 28.700,00! Está valendo a pena ser chaveiro na cidade. 

Nos contratos de número 356 e 357/2020 que foram firmados com as empresas M.A COMÉRCIO 

SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA ME e JR SOLUÇÕES EM INST MANUTENÇÃO CENT AR COND 

LTDA, foram gastos mais de R$ 100.000,00 em manutenção de ar, sendo que com esse valor 

daria para comprar 83 ar condicionados novos. 



Mais uma vez, a empresa RWW MERCADINHO E PANIFICADORA LTDA ME (Contrato 360/2020) 

aparece. Fora contratada para o fornecimento de pães conforme determinação expressa da 

Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Para qual lugar esses pães foram? Havia necessidade de 

gastar tudo isso? Recebendo um total de R$ 287.770,00 (duzentos e oitenta e sete mil 

setecentos e setenta reais). 

No Diário Oficial do dia 04/05, Contrato n° 347/2020, a empresa SOLUSTER – SERVIÇOS E 

TERCEIRAZAÇÕES – EIRELI foi contratada para realizar serviços de metalurgia para manutenção 

e estruturação das unidades escolares. Muitas escolas estão acabadas por falta de reforma. 

A Prefeitura também publicou um Aviso de Resultado do Pregão Presencial n° 053/2020, onde 

mais de R$ 354.571,46 foram dispendidos para o fornecimento de material de expediente para 

atender SOMENTE a Secretaria de Administração!!! 

As empresas contratadas foram: 

PAPELARIA GUTEMBERG EIRELI, CNPJ N° 32.690.463/0001-19 

F. RIBEIRO BRITO, CNPJ N° 19.913.591/0001-16 

VILLAS COMERCIAL EIRELLI, CNPJ N° 21.786.858/0001-01 

SUPRIVALE – SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 23.678.770/0001-
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SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUSA, CNPJ N° 08.802.999/0001-02 

E mais, foram firmados quatro contratos de número 408/2020, 409/2020, 411/2020, 412/2020, 

com as seguintes empresas: 

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR ME 

FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO ME 

WAGNER WILKER (RWW MERCADINHO E PANIFICADORA) 

R BARROS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

Somente essas empresas receberam mais de R$ 150 mil reais para fornecer gêneros alimentícios 

não perecíveis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Para onde foi o dinheiro? 

Onde foi aplicado se a população não tem atendimento digno? 

Mas, infelizmente, não paramos por aqui as suspeitas quanto os contratos firmados desde a 

decretação do estado de calamidade no município. 

A prefeitura de Juazeiro firmou três contratos (281/2020, 428/2020 e 044/2020) no valor de R$ 

54.795,00 com a empresa TIAGO BARBOSA SOUZA, para a confecção carimbos, cópia de chaves, 

abertura de portas em geral e instalação de fechaduras para o IPJ e CSTT. 

Quantas portas tem nesses lugares? Quase 60 mil reais só para isso? 

Igualmente, foram gastos R$ 351.800,00 para prestação de serviços relativos as manutenções 

preventivas e corretiva com eventual reposição de peças no parque de impressoras. Esse valor 

corresponde ao trabalho? Qual o tamanho do parque de impressoras? 

As empresas envolvidas são: 



INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA (recebeu 162 mil reais) 

M.A COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA (recebeu 189.800 mil reais) 

Contrato 407/2020, Pregão Presencial n° 064/2020 – PA n° 160/2020 e Ata de Registros de Preço 

n° 128/2020. 

Outrossim, também foram firmados os contratos de n° 361/2020 e 362/2020 com as empresas 

COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA e TRINCA ESPORTES LTDA. Esses contratos totalizaram R$ 

222.008,50 em material esportivo para atender a secretaria de educação e juventude (SEDUC).  

Onde está esse dinheiro se os professores reclamam que não há material? Como está sendo 

aplicado já que as aulas estão suspensas?  

Importante ressaltar também o Contrato de número 359/2020, firmado com a empresa 

CONSISTE ENGENHARIA LIMITADA EPP no valor de R$ 681.000,00 (seiscentos e oitenta e um mil 

reais) para implantação paisagística das rotatórias.  

Vejamos como são as rotatórias: 

 

Essa reportagem foi retirada no próprio site da prefeitura. O contrato foi assinado em MAIO! 

Ainda no mês de maio, foram contratadas as empresas: 

FERRARA MÓVEIS DESIGNER LTDA – ME (Contrato 368/2020, valor de R$ 56.800,00) 

AM TECNOLOGIA LTDA (Contrato 370/2020, valor de R$ 107.89,00) 

IBIRA COM. E IND. DE MÓVEIS LTDA ME (Contrato 366/2020, valor de R$ 48.800,00) 

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME (Contrato 367/2020, valor de R$ 16.500,00) 

M.A COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA – ME (Contrato 365/2020, valor de R$ 

40.190,00 – empresa que aparece diversas vezes nessa representação) 

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – ME (Contrato 371/2020, valor de R$ 120.375,00) 

AGUIA COMERCIAL EIRELI EPP (Contrato 372/2020, valor de R$ 52.835,00) 

A3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (Contrato 375/2020, valor de R$ 33.040,00) 



JOSE VIEIRA FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS – ME (Contrato 376/2020, valor de R$ 

62.250,00) 

JOANICE REIS RIOS ME (Contrato 373/2020, valor de R$ 106.350,00) 

CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (Contrato 374/2020, valor de R$ 78.500,00) 

COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME (Contrato 377/2020, valor 

de R$ 93.000,00) 

Foram mais de R$ 816.830,00 em maio para: fornecimento de equipamentos eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos e móveis para atender as ESCOLAS! Isso foi assinado em MAIO! As aulas estão 

SUSPENSAS até a presente data. 

A Secretaria de Administração solicitou à Prefeitura a contratação de empresa responsável pela 

locação de veículos automotores no valor de R$ 392.640,00. Em meio a PANDEMIA!!! O contrato 

está tombado pelo n° 504/2020, empresa HELP LOCADORA EIRELI. 

Em 03/06/2020 foram firmados quatro contratos de números 455, 456, 458 e 459/2020, com as 

seguintes empresas: 

SFV EDITORA E EMPREEDIMENTOS EIRELI (Valor: R$ 60.010,00) 

CADS GRAFICA E PAPELARIA EIRELI EPP (Valor: R$ 59.115,00) 

COLORE GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI EPP (Valor: R$ 51.053,00) 

IVAN FERREIRA DA SILVA ME (Valor: R$ 23.050,00) 

Exatos R$ 193.705,00 para a confecção de material gráfico para a SEDUC. Algumas dessas 

empresas também foram contratadas para fornecer as mesmas coisas para a Secretaria de 

Saúde. 

Adentrando ao mês de julho, encontramos os contratos de número 469, 477, 473, 465/2020, 

todos eles firmados com a mesma empresa: ELIVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA ALVES – ME (nome 

fantasia: Comercial Miranda). Assim, somando todos os quatro contratos, temos um total de R$ 

540.148,60!  

Sendo que ela é uma MICROEMPRESA. Por lei deveria ter um faturamento ANUAL DE ATÉ 360 

MIL REAIS. 

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-

se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples e o empresário a que se 

refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis 

ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa 

jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais); 

 

Veja que a lei consta R$ 240.000,00, mas houve mudança e agora podem chegar até R$ 

360.000,00!! 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Leis/2002/lei10406.htm


No dia 05/08, foram firmados cinco contratos de números 569, 570, 571, 572, 564/2020, com 

as seguintes empresas: 

FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO ME (Valor: R$ 28.243,20) 

SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (Valor: R$ 10.559,20) 

WAGNER WILKER MATOS DE SOUZA (Valor: R$ 27.788,82) 

LLM INFORMATICA LTDA (Valor: R$ 5.440) 

TRINCA ESPORTES LTDA (Valor: R$ 71.429,00) 

Nobres Procuradores e Procuradoras, percebam que há uma alternância nas empresas 

contratadas. Somente a RWW (Wagner Walker, padaria KI PÃO) faturou desde o inicio da 

pandemia mais de R$ 831 mil. A suprivale faturou mais de R$ 200.000. 

Vejam que a TRINCA ESPORTES LTDA recebeu R$ 71.429,00 no contrato 564/2020 e no contrato 

362/2020 a empresa recebeu R$ 105.934,0 para atender possíveis necessidades da SEDUC e o 

menor contrato foi para fornecimento de material esportivo para realização do calendário 

esportivo de 2020.  

Calendário esportivo de 2020? Com aulas suspensas desde março? 

Portanto, uma vez demonstrado possíveis indícios de crime, tem-se por necessária a intervenção 

estatal no presente caso. 

Isto posto, requer o recebimento da presente Representação, para que, ao final, as medidas 

legais sejam devidamente tomadas, em especial a condenação por improbidade administrativa 

do atual Prefeito, bem como a punição das empresas envolvidas com devolução do dinheiro 

desviado.  

Nestes termos, pede e aguarda providências. 

Juazeiro, Bahia, 11 de setembro de 2020 

 

 

 

 


