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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL nº 1.05.000.000505/2016-16
INVESTIGADO: EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES

DENÚNCIA Nº  8389/2017  

Eminente Relator e demais integrantes do Egrégio TRF da 5ª Região,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos autos do

referenciado procedimento investigatório criminal, anexo, vem denunciar: 

EDIMILSON  DA  BAHIA  DE  LIMA  GOMES,  brasileiro,

divorciado, atual Prefeito do Município de Correntes, Estado de

Pernambuco,  gestão  2015/2018,  filho  de  Helena  Maria  de  Lima

Gomes, inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda  –  C.P.F/MF nº  836.006.634-53,  residente  na  Rua Cleto

Campelo,  12,  casa,  Centro,  -  Correntes/PE,  CEP  55315-000,

telefone (087) 81061590.

Instaurado o procedimento administrativo criminal investigatório por
determinação do Ministério Público Federal (Portaria n° 01/2017/JOP/5ª Região, às fls.23), foram
apuradas irregularidades na aplicação de recursos oriundos do FUNDEB e do PNATE, repassados
ao Município de Correntes, Estado de Pernambuco (vide manifestação, fl.07). 

Conforme  consta  do  Processo  TC  nº  1490302-7,  referente  a  uma
denúncia julgada procedente, pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, formulada contra
o ora denunciado, atual prefeito de Correntes, apurou-se a responsabilidade do Sr. EDIMILSON DA
BAHIA DE LIMA GOMES pela má aplicação e desvio das verbas oriundas de repasse do erário
federal, tendo sido detectado o pagamento indevido, com recursos do FUNDEB e do PNATE, do
montante  de  R$ 841.339,54 (oitocentos  e  quarenta  e  um mil,  trezentos  e  trinta  e  nove reais  e
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cinquenta e quatro centavos), relacionado ao superfaturamento de preços e à parcial inexistência de
prestação dos serviços contratados para realização de transporte público escolar, ajustado por meio
do pregão presencial 010/2013, do qual a Roma Empreendimentos e Locações LTDA sagrou-se
vencedora.

Conforme  consta  do  processo  nominado,  a  Prefeitura  de  Correntes
lançou mão de procedimento licitatório destinado a contratar empresa que fornecesse serviços de
transporte escolar, despesa que seria satisfeita com recursos oriundos do FUNDEB e do PNATE,
como esclarece o anexo I do edital de licitação do pregão presencial 010/2013 constante às fls.
391/419  da  mídia  digital.  No  entanto,  em  sede  do  referido  procedimento,  constam  diversas
irregularidades, tais como pagamentos sem a devida verificação de efetiva prestação do serviço pelo
particular contratado, ausência de regular cumprimento do objeto avençado e superfaturamento dos
preços cobrados pelo particular à  municipalidade,  quando comparados àqueles pagos à empresa
subcontratada pelo licitante vencedor.

Dessa  forma,  averiguou-se  a  existência  de  falhas  na  liquidação  da
despesa  ajustada,  eis  que  a  municipalidade  repassou  os  recursos  públicos  à  Roma
Empreendimentos e Locações LTDA sem atestar a efetiva prestação dos serviços, tal como se
pode aduzir das fls. 939/1780 do procedimento administrativo anexado por meio da mídia digital
constante aos autos.

Além do mais, por meio do Pregão Presencial n° 010/2013, teriam sido
contratadas 43 rotas de transporte escolar, quantitativo de acordo com o qual foram realizados os
pagamentos à Empresa vencedora. Inobstante, ao menos 10 (dez) dessas rotas não foram cobertas
pelo próprio contratado, seja em razão da inexistência de veículos alocados para tanto (em quatro
rotas não havia cobertura por veículo algum), seja por que semelhante cobertura era realizada pelos
veículos de propriedade da Prefeitura de Correntes, conforme esclarece a nota técnica de fls. 1902
da mídia digital.

Mais:  dos trinta veículos utilizados para cobrir  as trinta e três  rotas
terceirizadas  restantes  do  transporte  escolar,  vinte  deles  eram impróprios  à  finalidade  a  que  se
destinavam, dos quais dezoito eram caminhões, sendo outras duas caminhonetes. 

Sem embargo, ainda no âmbito do procedimento licitatório aqui em
comento,  a  Roma  Empreendimentos  e  Locações  LTDA  subcontratou  totalmente  o  objeto
pactuado, tendo atuado unicamente como interposta entre a prefeitura municipal (de quem recebeu
indevidamente o valor de  R$ 1.572.641,91) e os efetivos prestadores de serviço (os quais receberam
da contratada o montante de R$ 609.418,64), de modo que a vencedora inicial do certame licitatório
enriqueceu em R$ 963.223,27, sem que, para tanto, prestasse qualquer relevante serviço à edilidade
lesada, posto que apenas atuara como verdadeira entidade interposta entre a municipalidade e os
demais subcontratados.

Assim, considerando-se que as verbas repassadas pelo FUNDEB e pelo
Ministério da Educação – através  do PNADE - aos Municípios destinam-se à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino fundamental  público e  à  valorização de seu magistério,  a utilização
desses valores no pagamento de serviços que nunca foram prestados ou que o foram deficientemente
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caracteriza  desvio  e  aplicação  indevida  de  rendas  ou  verbas  públicas,  em  consonância  com o
disposto no art. 1º, III, do Decreto-Lei nº 201/67.

Diante disso, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco exarou o
Acórdão  TC nº  1964/015,  determinando  ao  Sr.  EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES,
solidariamente com a Roma Empreendimentos e Locações LTDA,  o ressarcimento da quantia de
R$ 841.339,54 (oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro
centavos), considerando, como fundamento, dentre outros motivos, o pagamento de despesas com
transporte escolar sem a devida comprovação da efetiva realização dos serviços e a constatação de
superfaturamento de preços nos serviços de transporte escolar.

Logo,  como  EDIMILSON  DA  BAHIA  DE  LIMA  GOMES,  na
qualidade de gestor municipal e, portanto, ordenador das despesas a serem realizadas no referido
ente, alocou as verbas provenientes do FUNDEB e do Ministério da Educação (através do Programa
Nacional de Transporte Escolar) em contrariedade ao previsto em lei, cometeu o delito expresso no
art. 1º, III, do DL nº 201/67.

Nesta oportunidade, com base em todos os documentos contidos nos
autos do Procedimento Administrativo em anexo, e verificada a aplicação irregular e o desvio de
recursos federais, este órgão ministerial denuncia EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES,
atual Prefeito, como incurso nas penas do art. 1º, III, do Decreto-Lei nº 201/67.

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal: 

a) a notificação do denunciado para, querendo, apresentar resposta, nos
termos do artigo 4º, da Lei nº 8.038/90;

b) o recebimento da presente denúncia;

c) a citação do denunciado;

d) seja julgada procedente a denúncia, com a condenação do acusado
às penas da lei, com a suspensão de seus direitos políticos, em conformidade com o disposto no
inciso III, do artigo 15 da Constituição Federal.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 17 de maio de 2017

SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Procuradora Regional da República
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