
EXMO(A).  SR(A).  JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

ITABUNA/BA

IPL nº 0667/2015 (numeração judicial 813-61.2016.4.01.3311)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições e com base no

anexo Procedimento Preparatório, vem oferecer DENÚNCIA em face de: 

ILCE TOURINHO DA SILVA,  então Secretária  de Educação do Município de
Camacã/BA*

JÚLIO  CÉSAR  DE  OLIVEIRA  MATOS,  Pregoeiro/Presidente  da  CPL  do
Município de Camacã/BA*

DIVA AMADO DOS SANTOS, então servidora do Município de Camacã/BA*

KELLS BELARMINO MENDES*

KLEBER MANFRINI DE ARAÚJO*

MARCONI EDSON BAYA*

ANDRÉ SOUZA LEAL*

pela prática das condutas delituosas a seguir descritas.

1. SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES

Os  denunciados  Ilce  Tourinho  da  Silva,  na  condição  de  então  Secretária  de

Educação do Município de Camacã/BA;  Júlio César de Oliveira Matos,  pregoeiro e presidente da

CPL do município; Diva Amado dos Santos, servidora do Município de Camacã/BA responsável pelo

setor de compras;  Kells Belarmino Mendes e Marconi Edson Baya,  representantes/funcionários da

empresa ilicitamente contratada pela prefeitura;  Kleber Manfrini de Araújo e André Souza Leal,

terceiros beneficiários que atuavam em consórcio com os demais integrantes da organização criminosa

nos atos necessários à consecução dos crimes por esta praticados, em concurso de pessoas e unidade de

desígnios,  fraudaram,  mediante  ajuste  e  simulação/montagem  do  Pregão  Presencial  nº  042/2013,

frustrando a licitude do certame, com o intuito de obter,  para si  e para outrem, vantagem indevida

decorrente da adjudicação do objeto licitado.



Além disso,  Kells Belarmino Mendes e André Souza Leal,  a fim de assegurar a

prática  dos  atos  necessários  para  viabilizar  a  fraude  à  licitação  e  a  contratação  ilegal  da  empresa

favorecida, ofereceram promessa de vantagem indevida à então prefeita de Camacã/BA, Maria Ângela

da Silva Cardoso Castro, falecida em 18/09/2015 (fls. 349/350).

2. SINOPSE FÁTICA. DA CONDUTA DELITUOSA. MATERIALIDADE.

2.1. INTRODUÇÃO

O inquérito anexo foi instaurado por desdobramento das investigações relacionadas

originariamente ao IPL nº 0628/2013, que tramitou perante o TRF da 1ª Região, destinadas a apurar

fraude(s) à licitação e desvio de recursos do FUNDEB pelo então gestor e servidores do Município de

Ruy Barbosa/BA no que se refere à contratação, mediante processo licitatório forjado, de produtos e

serviços  educacionais  de  tecnologia  da  informação  com  capacitação  presencial  continuada  de

professores,  aquisição de licenças de direito  de uso de  “sistemas integrados de gestão acadêmica,

portal, software, treinamento e suporte técnico in loco para a Secretaria Municipal de Educação”.

No  curso  das  apurações  restou  provado que  os  fatos  estavam relacionados  a  um

esquema  bem arquitetado  de  fraudes  à  licitação,  desvio  de  verbas  públicas,  corrupção  de  agentes

políticos e servidores públicos, que envolvia não apenas o Município de Ruy Barbosa, mas diversos

outros  municípios  baianos,  e  era  operacionalizado  por  uma  organização  criminosa  liderada  pelo

denunciado  Kells Belarmino Mendes (réu colaborador), os então gestores dos municípios e outros

políticos, com a participação de diversos agentes públicos e terceiros.

Nesse  contexto,  foi  deflagrada  medida  de  interceptação  telefônica  e  de  dados

telemáticos dos principais envolvidos no esquema1,  e realizadas outras diligências, que revelaram o

modus operandi da organização criminosa.

A partir de tais medidas, apurou-se que as atividades da ORCRIM eram divididas

entre  seus  integrantes,  cada  qual  desempenhava  uma  função,  alguns  cuidavam  da  preparação  da

documentação para montagem dos processos de licitação nas prefeituras vinculadas ao esquema, outros

aliciavam prefeitos e servidores públicos em troca de vantagem econômica indevida e os demais faziam

operar  e  mantinham  em  funcionamento  toda  a  logística  necessária  para  atribuir  a  aparência  de

legalidade e funcionalidade aos produtos e serviços supostamente contratados.

Com o objetivo de viabilizar o esquema criminoso, com a contratação fraudulenta das

empresas envolvidas pelos municípios, Kells Belarmino Mendes e seu grupo, quando já ajustados com

os prefeitos que aderiram ao esquema e outros agentes (e servidores públicos), atuavam para montar o

1 Medida Cautelar nº 0003129-57.2014.4.01.0000-BA digitalizada na mídia juntada à f. 29 dos autos do IPL anexo.



processo licitatório, fornecendo todo o material necessário aos servidores das prefeituras, como as peças

dos termos de referência, projeto básico, editais de licitação, e outras2.

Kells Belarmino Mendes e seus comparsas utilizavam-se direta ou indiretamente das

empresas  vinculadas  à  ORCRIM  para  atribuir  a  aparência  de  legalidade  mediante  uma  falsa

concorrência nas licitações fraudadas, entre as quais: KTECH – Key Tecnology Gestão e Comércio de

Software Ltda., KELLS BELARMINO MENDES – ME3, PRESCOM INFORMÁTICA ASSESSORIA

LTDA.4, M@X.COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. e EHW INFORMÁTICA LTDA.

Além das provas de montagem dos processos licitatórios para direcionamento das

contratações5, da fraude na disputa, do aliciamento de prefeitos e servidores mediante o pagamento de

“propina”,  do  alto  custo  dessas  contratações  (totalmente  desproporcionais  face  à  complexidade  do

padrão tecnológico contratado e a realidade de recursos humanos/físicos dos municípios contratantes)6,

2 Como consignado no relatório da Polícia Federal: “O 'pacote' vendido pelo grupo englobava as minutas e modelos das peças
dos  procedimentos  licitatórios,  os  quais  são  montados  para  permitir  que  as  empresas  da  Organização  Criminosa
(KTECH/KBM/M@X.COM/EHW)  fossem  as  únicas  interessadas  e,  ao  final,  somente  as  empresas  de  KELLS  fossem
vencedoras. Frise-se que os editais de licitação, que resultaram nas contratações das empresas da organização criminosa, até
então obtidos, dos Municípios de MIRANGABA/BA, NOVA SOURE/BA, CAMACÃ/BA, PARAMIRIM/BA, UAUÁ/BA,
LIVRAMENTO  DE  NOSSA  SENHORA/BA,  ÁGUA  FRIA/BA,  BUERAREMA/BA,  RIBEIRA  DO  POMBAL/BA,
IBIRAPITANGA/BA,  CAMAMU/BA,  ITAPECURU/BA,  RUY  BARBOSA/BA,  MAIRI/BA  e  TEIXEIRA  DE
FREITAS/BA são praticamente idênticos (vide laudo pericial nº 801/2015 às fls. 131/17). Ademais, nenhum dos supracitados
municípios  apresentou  servidor  com  conhecimento  técnico  suficiente  para,  sequer,  entender  os  requisitos  e  elementos
constantes  nos  respectivos  termos  de  referências,  quanto  mais  elaborar  ou  adaptar  os  termos  de  referências  para  as
necessidades e peculiaridades de cada município.”

3 A empresa KELLS BELARMINO ME sucedeu a empresa KTECH, possivelmente em razão de disputas com o antigo sócio,
Rodrigo Seabra e, recentemente, transformou-se na KBM INFORMÁTICA, cuja alteração de nome foi arquivada na JUCEB
em 12/05/2015.

4 As apurações também revelaram que o esquema praticado nos municípios baianos já havia sido também praticado na
prefeitura de Itaúna/MG, sendo, inclusive, objeto de ação civil pública, processo 0098239-12.2010.8.13.0338, sendo que nessa
localidade  KELLS  BELARMINO  utilizou-se,  por  interposta  pessoa,  das  empresas  PRESCOM  INFORMÁTICA
ASSESSORIA LTDA. e KTECH – KEY TECHNOLOGY GESTÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA., conforme
devidamente retratado às fls. 353/361 IPL.

5 As interceptações telefônicas captadas evidenciaram a sistemática de montagem dos processos licitatórios pelos integrantes
da organização criminosa, que forneciam aos servidores municipais todos os documentos relativos ao processo licitatório e às
empresas  que  participariam  do  certame,  conforme  se  extrai  de  diversos  trechos  da  interceptação,  em  especial  aqueles
analisados às fls. 368/375 do relatório da autoridade policial, dentre os quais se destaca o abaixo transcrito, no qual Marcone
conversa  com Kells  sobre  o  seu  temor  em montar  um processo  licitatório  de  cinco  laboratórios  de  informática  para  o
município de Jandaíra que possui apenas dez mil habitantes: 

Diálogo:
“Kells: você me ligou querido?
Marcone: ô patrão, só para tirar uma dúvida aqui com o senhor, desculpe interromper que eu tô finalizando aqui é
porque é de dez mil habitantes, não é, Jandaíra me parece?
KELLS: isso, 10322!
MARCONE: então, faz pra cinco laboratórios mesmo, porque eu acho que o valor da licitação vai ficar um pouco alto,
proporcional pra dez mil habitantes!
KELLS: é ele pediu pra fazer pra cinco mas a ordem de serviço vai ser pra três!
MARCONE: é mas tipo, o valor do edital, o senhor entendeu, vai chamar muita... é se a gente tiver das três, ai...o senhor
faz pras cinco mesmo, a gente faz as coisas internamente, não vamos mexer em time que tá ganhando não, porque a
obrigação minha é pensar nessas coisas e falar com o senhor né, por causa do tamanho do município, mas não acho que
tem problema não.
KELLS: não, mas é vai ser feito só três, o serviço é pra três não é pra cinco não.
MARCONE: sim senhor, então tá certo então.
KELLS: sem problema, pode fazer. Beijo.
MARCONE: tô mandando pro senhor já.

6 A simples comparação dos editais de licitação já possibilita a conclusão que foram fornecidos por uma mesma fonte para
todas as prefeituras.



do preço sem qualquer padrão/parâmetro de mercado (já que resultante de fraude e corrupção), tem-se,

ainda, que o serviço, de fato, não era executado na forma contratada e os produtos não eram utilizados,

apesar de pagos pelos municípios envolvidos no esquema7.

Destacou a autoridade policial em seu relatório:

Outra  circunstância  comum  nos  municípios  citados  é  que  as  empresas  vencedoras
(KTECH ou KBM) não prestavam os serviços da maneira licitada por diversas razões,
mas principalmente porque:
I)  as  escolas  municipais  não  terem  acesso  à  internet,  sendo  que  os  sistemas
licitados/contratados só são acessíveis  através  de internet,  ou seja,  só poderiam ser
utilizados caso as escolas tivessem acesso à internet;
II)  nas  raras  escolas  com  acesso  à  internet,  o  sistema  licitado  (SIGA  –  Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica) era utilizado precariamente pelas escolas, seja pela
falta de pessoal  para utilizar os sistemas, seja pela ausência de aplicabilidade e em
virtude de falhas do próprio sistema, o qual não era customizado para as necessidades
de cada município e escola;
III)  apesar  da  não  prestação  dos  serviços,  as  exorbitantes  faturas  da  empresa
contratada eram pagas sem ressalvas. (fls. 356/357)

Assim,  havia  uma ORCRIM estruturada  para  a  prática  de  crimes  relacionados  a

contratações desnecessárias, fraudadas, por preços exorbitantes, de produtos e serviços inservíveis para

as escolas municipais, o que contou com a participação efetiva, em conluio, de prefeitos, secretários de

educação, pregoeiros e integrantes de Comissões de Licitação aliciados pelo esquema de corrupção.

Conforme  levantamentos  realizados  pela  Controladoria  Geral  da  União  e  Polícia

Federal,  devidamente  registrados,  respectivamente,  na Nota Técnica  nº  2590-CGU-REGIONAL/BA

(fls. 130/157 do Apenso I, Volume I) e no Laudo nº 801/15 – SETEC/SR/DPF/BA (fls. 143 e 150/167),

os recursos utilizados pelas prefeituras contratantes para efetuar o pagamento dos expressivos valores às

empresas do grupo liderado por Kells Belarmino são provenientes do FUNDEB8.

Diante da quantidade de municípios envolvidos nas contratações ilícitas investigadas,

instaurou-se  um  inquérito  específico  para  cada  município,  sendo  que  no  inquérito  policial  anexo,

referente ao município de Camacã/Ba,  se apurou os crimes licitatórios e de corrupção praticados

pelos integrantes da ORCRIM e pelos servidores públicos do referido município ora denunciados.

No curso das investigações, Kells Belarmino Mendes celebrou acordo de colaboração

premiada com o Ministério Público Federal, devidamente homologado, assumindo o compromisso de

relatar os fatos de seu conhecimento e nominar os envolvidos no esquema, como demonstrar-se-á.

7 No caso do município de Camacã/Ba, embora não tenham sido efetivados – em razão da deflagração da operação Águia de
Haia – os pagamentos ilícitos à(s) empresa(s), a fraude licitatória se consumou, assim como o oferecimento/aceitação da
promessa de vantagem indevida. 

8 Como consignado na referida Nota Técnica: “Ainda segundo as informações contidas no SIGA, do TCM/BA, todo o valor
pago pelo Município de Ruy Barbosa/BA à KTECH, R$6.491.408,38, foi oriundo do FUNDEB. O mesmo aconteceu em
Buerarema  (R$1.022.000,00).  Em Ibirapitanga/BA,  parte  do  valor,  R$1.010.000,00,  foi  paga também com recursos  do
FUNDEB e o restante, R$65.000,00, foi pago com repasse do FNDE da cota do salário educação a municípios. Da mesma
forma, em Itapicuru/BA, R$2.740.000,00 foram pagos com recursos do FUNDEB e R$469.880,00 foram pagos com repasse
do FNDE da cota do salário educação a municípios... Assim, foram pagos à KTECH pelo menos R$11.983.488,38 a partir
de  contas  alimentadas  por  recursos  oriundos  da  União  (recursos  federais),  sendo  R$11.448.668,38  do  FUNDEB  e
R$534.880,00 do FNDE (Salário Educação).



Quanto ao IPL relativo ao município de Camacã/Ba e ao que nele se logrou provar,

considerando que os pagamentos indevidos e os repasses dos valores acertados não foram efetivados, e

tendo em vista o óbito da então prefeita (que detinha foro privilegiado), os autos foram enviados pela

PRR da 1ª Região a esta Procuradoria da República.

Em maio/2017  foi  oferecida  pela  PRR da  1ª  Região  denúncia9 em face  dos  ora

denunciados  KELLS  BELARMINO  MENDES,  KLEBER  MANFRINI  DE  ARAÚJO,  MARCONI

EDSON BAYA e ANDRÉ SOUZA LEAL, entre outros integrantes do grupo, pelo crime previsto no art.

2º, caput e § 4o, inciso II, da Lei 12.850/201310.

2.2. 1ª IMPUTAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. FRUSTRAR A LICITUDE E

O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME – ART. 90 DA LEI 8.666/93.

Vê-se  dos  elementos  de  prova  coligidos  pelas  investigações  na  denominada

“Operação  Águia  de  Haia”,  especificamente  no que se  refere  aos  fatos  relativos  à contratação  da

empresa Kells Belarmino Mendes ME (KBM INFORMÁTICA) pelo município de Camacã/Ba, que

os servidores públicos da comuna, em conluio com integrantes da ORCRIM controlada, entre outros,

por Kells Belarmino Mendes,  fraudaram, mediante ajuste e montagem do certame, o procedimento

licitatório  Pregão Presencial nº 042/2013, frustrando a licitude e o caráter competitivo da licitação,

para obterem, para si e para outrem, vantagem indevida decorrente da adjudicação do objeto licitado.

A fim de melhor delinear a materialidade/autoria do delito previsto no art. 90 da Lei

nº 8.666/93, este tópico diz respeito à estrutura da ORCRIM e ao seu  modus operandi para lograr a

contratação  das  empresas  integrantes  do  grupo  criminoso  por  diversos  municípios  baianos,  com

enfoque na contratação ilegal realizada pelo Município de Camacã/BA. 

Conforme já narrado no tópico 2.1 desta denúncia,  Kells Belarmino Mendes, sua

companheira Fernanda Cristina Marcondes, Marconi Edson Baya, Rodrigo Bartelega de Sousa, entre

outros11,  já  haviam estruturado,  no município de Itaúna/MG, um esquema semelhante de fraude à

licitação para contratação ilegal de produtos/serviços relacionados à tecnologia da informação na área

educacional pela referida prefeitura,  notadamente laboratórios de inclusão digital, o que foi objeto,

posteriormente,  em  razão  da  fraude  perpetrada,  do  superfaturamento  verificado  e  da  inexecução

contratual, de ação civil pública (AIA) ajuizada pelo Ministério Público12.

9 Cópia da Denúncia em anexo.

10 Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: (…)
§ 4o. A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (…) II – se há concurso de funcionário público, valendo-se a
organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

11 No que pese haver indícios da participação de outras pessoas – não denunciadas nesta peça acusatória – na organização
criminosa e/ou nos fatos delituosos por esta praticados em diversos outros municípios baianos envolvidos no esquema, são
denunciadas  nesta oportunidade apenas aquelas  em relação  às quais  consta  dos autos do IPL anexo prova suficiente  da
participação destas nos fatos descritos nesta Denúncia e praticados, especificamente, no município de Camacã/Ba.   
12 Consoante relatório da autoridade policial, Kells Belarmino figura como demandado em Ação Civil Pública (AIA) que
trata das ilegalidades no processo licitatório (Concorrência) nº 03/2007-Itaúna/MG, que culminou com a contratação irregular,
pelo Município de Itaúna/MG, da empresa PRESCON INFORMÁTICA LTDA. (processo nº 0098239-12.2010.8.13.0338).



No referido município, a concorrência 03/2007 foi simulada pelas empresas Prescon

Informática Assessoria Ltda. e Ktech – Key Technology Gestão e Comércio de Software Ltda., por

meio de interpostas pessoas (que figuravam nos seus contratos sociais)13. 

Fato é que, seja porque descoberto o esquema pelos órgãos de controle no município

de Itaúna,  seja  para  ampliar  o  esquema de contratações  forjadas  maior  lucro,  já  com o  apoio  de

políticos14,  o grupo liderado por Kells Belarmino Mendes e seus comparsas,  valendo-se de  modus

operandi semelhante àquele praticado no município de Itaúna/MG, migrou para o Estado da Bahia, a

começar pelo município de Itapicuru/BA (cuja contratação já foi objeto de denúncia apresentada pela

Procuradoria Regional da República da 1ª Região), abrangendo, posteriormente, pelo menos dezenove

outros municípios, entre os quais o de Camacã/BA, objeto da presente ação.

Nos  municípios  baianos,  outras  pessoas  passaram  a  atuar,  de  forma  estável  e

permanente, nos crimes praticados pelo grupo, entre eles  Kleber Manfrinni de Araújo Dourado,

filho  do  prefeito  do  município  de  Ruy  Barbosa/BA,  e  Maycon  Gonçalves  Oliveira  dos  Santos,

integrante da ORCRIM responsável pelo chamado sistema SIGA e por representar as empresas do

denunciado Kells Belarmino Mendes perante as prefeituras, dentre outros, todos cientes das fraudes e

encarregados de atribuir aparência de regularidade aos contratos celebrados com as prefeituras ,

como aconteceu no município de Camacã.

No município de Camacã/BA, a ORCRIM contou com a participação da falecida

prefeita Maria Ângela da Silva Cardoso Castro, que, aceitando promessa de vantagem indevida, aderiu

ao esquema ilícito proposto pelo grupo de  Kells Belarmino Mendes para desviar recursos públicos;

Ilce  Tourinho  da  Silva,  secretária  de  educação  do  município;  Júlio  César  de  Oliveira  Matos,

pregoeiro/presidente da CPL; Diva Amado dos Santos, servidora responsável pelo setor de compras; e

André Souza Leal, irmão do Deputado Estadual Nelson Leal, que atuou como aliciador, em troca de

vantagem ilícita, intermediando o contato com prefeitos que quisessem aderir ao esquema.

Neste contexto, a contratação da empresa do denunciado Kells Belarmino Mendes

pelo  município de Camacã/Ba se  deu  a partir  da montagem e simulação  do Pregão Presencial  nº

042/201315,  instaurado  pela  Secretária  Municipal  de  Educação  Illce  Tourinho  da  Silva  no  dia

01/04/2013 e autorizado, em 23/04/2013 (fls.  09/10 e 19 do Apenso II),  pela então prefeita  Maria

Ângela da Silva Cardoso Castro, falecida em 18/09/2015 (f. 350).

13 Sobre a vinculação das empresas Ktech e Prescom a Kells Belarmino e a Fernanda Cristina Marcondes, cumpre se reportar
aos documentos que constituem o Apenso IV; os dados coletados pela CGU na Nota Técnica n. 2590 (fls. 130 a 156 do
Apenso I, Volume I) e os depoimentos prestados por Adolfo Osório Mendes Penido (fl. 252 do Apenso I, Vol. II); Eugênio
Pinto (fl. 257 do Apenso I, Vol. II); Manoel Bernardes de Carvalho Neto (fl. 268 do Apenso I, Volume II); Marcilene Pereira
(fl. 270 do Apenso I, Vol. II); Marisa Pinto Pereira (fl. 274 do Apenso I, Vol. II); Carlos Márcio Bernardes (fl. 276 do Apenso
I, Vol. II); Heli de Souza Maia (fl. 278 do Apenso I, Volume II); Samuel Eustáquio de Assis (fl. 282 do Apenso I, Vol. II).

14 do Deputado Estadual Carlos Ubaldino e integrantes da UPB – União das Prefeituras da Bahia
15 Vide cópia do processo que constitui o Apenso II do inquérito policial anexo.



A fraude à licitação para contratar os supostos produtos e serviços comercializados

pelas empresas vinculadas a Kells  Belarmino Mendes é evidenciada pela análise do procedimento

licitatório. O teor da mencionada solicitação de despesa, subscrita pela denunciada Ilce Tourinho da

Silva, e do termo de referência que acompanha o edital de pregão (fls. 42/72 do Apenso II), assinado

pelo denunciado Júlio César de Oliveira Matos, já revela a ilegalidade.

Após  firmar  acordo  de  colaboração  premiada  (detalhado  no  tópico  4),  Kells

Belarmino Mendes prestou depoimento às fls. 334/336 do IPL, no qual confirma que o contrato com a

Prefeitura de Camacã foi intermediado pelo denunciado  André Leal e a sua assinatura ocorreu no

gabinete do deputado Nelson Leal, irmão de André Leal, na presença da prefeita Ângela. Na ocasião,

aduziu que o ajuste para fraudar a licitação e contratar a empresa incluía a promessa de entrega de

30% do valor de cada fatura quitada pela prefeitura à então prefeita e 5% para André Leal. 

Firmado  o  acordo  espúrio  entre  Kells  Belarmino  Mendes,  a  então  Prefeita  de

Camacã e André Leal, o denunciado Marconi Edson Baya elaborou as minutas do edital, publicação,

termo de referência, projeto básico, minuta do contrato e demais peças necessárias para montagem do

certame e as enviou para Kells Belarmino, que entregou para a prefeita Ângela (fls. 236/237).

De acordo com o interrogatório de Kells Belarmino Mendes, o denunciado André

Leal também entregou um pendrive com os modelos do procedimento licitatório para a prefeita  e

Marconi elaborou  os  orçamentos  para  simular  pesquisa  de  preço  a  fim  de  justificar  o  valor  de

referência  da  licitação.  Apesar  de  fraudada  a  licitação  referida  e  firmado  o  contrato,  mediante

oferecimento/aceitação  das  vantagens  indevidas  (“propina”),  nenhum  pagamento  dele  decorrente

chegou a ser efetuado, porque os denunciados tomaram conhecimento das investigações já deflagradas.

As informações prestadas por KELLS em seu interrogatório são corroboradas pelas

demais provas carreadas aos autos, estando demonstrada a materialidade do delito previsto no artigo 90

da Lei nº 8.666/93, ante a simulação/montagem do Pregão Presencial nº 042/2013 da Prefeitura de

Camacã/BA a fim de possibilitar a contratação da empresa, como será melhor demonstrado a seguir.

2.2.1. Das provas do conluio entre as empresas “participantes” do certame.

Quanto às empresas que supostamente participaram do PP nº 042/2013 (processo

administrativo  nº  505/2013),  quais  sejam,  M@X.COM  SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS  LTDA  e

KELLS  BELARMINO MENDES  –  ME (KBM INFORMÁTICA),  se  comprovou  que  estas  eram

utilizadas pela ORCRIM para forjar a aparência de concorrência no certame.

Marconi Edson Baya era o integrante da organização criminosa responsável por

elaborar as peças dos processos licitatórios que iriam ser encaminhadas para as prefeituras, tais como

aviso de licitação, edital, termo de referência, contrato, etc.



O vínculo estreito entre Marconi Edson Baya e Kells Belarmino Mendes (a quem

aquele  chamava  de  “patrão”)  encontra-se  fartamente  provado  por  meio  das  ligações  telefônicas  e

correspondências eletrônicas captadas (mídia digital de f. 29),  além   das 153 transferências bancárias

realizadas das contas da KTECH e KBM para a conta corrente de   Marconi Edson Baya16.

Importa  ressaltar  que  o  denunciado  Marconi  Edson  Baya é  sócio-gerente  da

empresa  M@X.COM  SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS  LTDA  e  que  o  principal  serviço  licitado

(inclusive no Pregão Presencial nº 042/2013, da Prefeitura de Camacã/BA) seria um “sistema integrado

de gestão acadêmica”, denominado pela ORCRIM de “SIGA”. Tal sistema seria acessível apenas via

web, razão pela qual uma boa conexão com a internet era fundamental para a prestação dos serviços.

Diante disso,  no curso do inquérito nº  1214/2014-SR/DPF/BA questionou-se aos

empregados da KBM INFORMÁTICA em qual local ficavam os servidores de hospedagem do sistema

SIGA, mas estes haviam sido orientados a não prestar qualquer informação17.

Em virtude do questionamento feito a Kleber Belarmino Mendes no dia 16/03/2015,

a organização criminosa agiu para tentar ocultar provas de suas atividades ilícitas.

Com efeito, no dia 17/03/2015, Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos,  Marconi

Edson Baya e Kells Belarmino Mendes conversam sobre as providências que teriam que adotar para

destruir e adulterar provas18. Da leitura da degravação da conversa entre eles, infere-se que:

I. MAYCON fala com MARCONI que os servidores que hospedam o sistema SIGA são
da empresa MARKERPLANET, a qual fica em Salvador/BA, e pede para MARCONI
manter contato com a representante da MARKERPLANET para orientar ele a afirmar
que não conhece MARCONI;
II. MARCONI diz, então, que, apesar de a MARKERPLANET prestar serviço para a
KBM e antes para KTECH, as notas fiscais de serviço são emitidas para a MAX.COM;
III. MARCONI então sugere que MAYCON vá até a MARKERPLANET e troque as
contas da MAX.COM para o nome da KBM, mas MAYCON diz que não adiantaria,
pois ficaria registrado a alteração recente dos nomes das empresas;
IV. MAYCON sugere que se faça um contrato, com data retroativa, constando que a
MAX.COM  presta  serviço  para  a  KBM,  mas  MARCONI  diz  que  tem que  fazer  o
contrato em nome da KTECH, pois o SIGA é da KTECH;
V. MARCONI fala com KELLS a solução encontrada. KELLS então manda MARCONI
elaborar o contrato com data retroativa e MARCONI diz que vai fazer um contrato entre
ele, pessoa física, e a KTECH;
VI. MARCONI pergunta se MAYCON foi novamente na Polícia Federal e KELLS diz
que  foi  o  KLEBER (irmão  de KELLS).  MARCONI  pergunta  se  KLEBER foi  bem
instruído e KELLS diz que foi, inclusive com um advogado;
VII. KELLS orienta MARCONI a passar a utilizar o aplicativo TELEGRAM, pois este
seria criptografado;

16 Vide relatório de movimentações bancárias extraídos do sistema SIMBA, fls. 341/347.

17 Interrogatório de Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos no IP 1214/2014-SR/PF/BA, citado à f. 362 do presente IPL:
“QUE não sabe informar a onde ficam os provedores de conteúdo que armazenam o sistema SIGA, ou seja, que não sabe
informar a onde ficam os computadores (servidores que armazenam o sistema SIGA;”
Declarações de Kells Belarmino Mendes:
“QUE não sabe onde ficam os servidores (computadores) em que o sistema SIGA fica instalado.”.

18 Trecho da degravação destacado no relatório do IPL nº 0667/2015 às fls. 363/366, mencionado às fls. 142/145 do arquivo
denominado “QuebSig 0003129-57.2014.4.01.0000 - VOLUME 06.pdf”, mídia digital de f. 29.



VIII. KELLS avisa para MARCONI que comprou outras empresas (fs. 362 e 363 do IP).

A partir da mencionada conversa,  foi  possível identificar  o local onde o sistema

SIGA era hospedado, na empresa MAKERPLANET INFORMATICA LTDA, e realizar diligências no

local, as quais confirmaram a tentativa da ORCRIM de ocultar provas.

O Laudo de Perícia Criminal nº 745/2015 – SETEC/SR/DPF/BA comprovou que o

principal serviço licitado (o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA) que seria supostamente

prestado  pela  KBM  INFORMÁTICA  pertencia,  em  verdade,  à  empresa  M@X.COM.  Não  havia

distinção entre as duas empresas, que participavam juntas do esquema de fraudes à licitação.

O referido laudo evidencia, ainda, que no dia 19 de março de 2015 houve solicitação

de Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos, em nome da KBM INFORMÁTICA, para a criação de

quatro  novas  hospedagens,  com  os  seguintes  nomes:  kbmmairi,  kbmnovasoure,  kbmruybarbosa  e

kbmitapicuru. Foi criada também uma conta denominada kbmcamamu.

Ato contínuo,  no dia 24/03/2015,  a  M@X.COM solicitou à MAKERPLANET o

cancelamento de todas as contas vinculadas ao e-mail de MARCONI (marconi@maxcomweb.com),

assim denominadas: camamu, mairi, novasoure, maxgestão, maxcomruybarbosa e maxcomitapicuru.

Em 27/03/2015, a M@X.COM confirmou já haver realizado a migração de todas as

suas contas para uma nova hospedagem (contas abertas por MAYCON). Finalmente, em 30/03/2015, a

MAKERPLANET confirma o cancelamento das contas da M@X.COM.

A prestação do serviço de hospedagem do sistema SIGA pela empresa M@X.COM

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA até o mês de março de 2015 e sua substituição pela KBM

INFORMÁTICA foi ratificada pelas declarações do sócio administrador da MAKERPLANET, Alex

Jesus Santos, à Polícia Federal (fls. 273/274 e 281)19.

Assim,  o  vínculo  entre  as  empresas  que  participaram  do  Pregão  nº  042/2013,

MAX.COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ 08.867.565/0001-82),  representada  por

Marconi Edson Baya, e KBM INFORMÁTICA – LTDA (CNPJ 02.261.314/0001-73), representada

por  Kleber  Manfrinni  de  Araújo  Dourado,  e  destas  com  Kells  Belarmino  Mendes,  restou

comprovado pelas provas colhidas no curso das investigações, em especial a interceptação telefônica e

19 “QUE a empresa não tem conhecimento do conteúdo dos sistemas que hospeda, mas pode informar que possui sistemas de
gestão  acadêmica  para  as empresas  M@X.COM Soluções Tecnológicas  Ltda  e  KBM Informática;  QUE os  contatos
mantidos com essas empresas se dão pelos e-mails  maycon@kbminformatica.com.br e marconi@maxcomweb.com.br;
(…) QUE a MAX.COM solicitou a suspensão de suas contas no mês de março/2015; QUE cerca de um mês depois, a
KBM solicitou a abertura de novas contas relativas aos mesmos municípios mudando apenas o nome das contas, incluindo
a sigla KBM antes do nome dos municípios;”. (depoimento do dia 13/07/2015, fs. 273/274)
“QUE, pelos registros existentes na empresa MAKERPLANET a primeira conta da MAX.COM foi 2011; QUE, esclarece
que a empresa KBM INFORMÁTICA solicitou a abertura de quatro contas, com os nomes kbmmairi,  kbmnovasoure,
kbmruybarbosa e kbmitapicuru, no dia 19 de março de 2015, as quais se encontram ativas até a presente data; QUE, a
pessoa que aparece como responsável pelas contas da KBM INFORMÁTICA é MAYCON GONÇALVES OLIVEIRA
DOS  SANTOS;  QUE,  a  MAX.COM  solicitou  o  cancelamento  de  todas  as  contas  vinculadas  ao  e-mail
“marconi@maxcomweb.com.br” no dia 25 de março de 2015, ou seja, dias após a KBM ter solicitado a abertura das
quatro contas já referidas” (depoimento do dia 22/02/2015, f. 281).



de dados telemáticos (mídia à f. 29 do IP anexo), o Laudo de Pericial nº 745/2015-SETEC/SR/PF/BA

(fls. 83/130), os relatórios de análise de contas de e-mails (fls. 198/252), as declarações de Alex Jesus

Santos (fls. 273/274) e o interrogatório de Kells Belarmino Mendes (fls. 334/336).

2.2.2.  Da  montagem  –  simulação  –  dos  procedimentos  licitatórios  pela

Organização Criminosa. Pregão Presencial nº 042/2013.

Delineado funcionamento da ORCRIM e a utilização das empresas dela integrantes

para  simular  a  competitividade  nos  certames,  cabe  salientar  como  os  processos  licitatórios  que

resultam na contratação de duas das empresas do grupo, a KTECH – KEY TECHNOLOGY GESTÃO

E  COMÉRCIO DE SOFTWARE  LTDA e  KBM –  KELLS  BELARMINO  MENDES  –  ME são

forjados pelos seus integrantes, cabendo às prefeituras apenas a inserção de seus timbres e a indicação

das escolas municipais que receberiam os serviços (itens 3.0 e 4.0 dos termos de referência).

As conversas captadas pela interceptação telefônica explicitam que Marconi Edson

Baya era, de fato, o responsável por elaborar as peças que iriam compor os procedimentos licitatórios

forjados, utilizando as empresas M@X.COM e EHW INFORMÁTICA para dar uma falsa impressão

de competitividade, sendo que  a pessoa jurídica M@X.COM figurou como participante do Pregão

Presencial 042/2013 de Camacã/BA, na condição de suposta concorrente da KBM, representada por

Kleber Manfrinni de Araújo Dourado, filho do Prefeito de Ruy Barbosa/BA.

As mensagens  captadas  na  quebra  de  sigilo  telemático  evidenciam a atuação  de

Marconi e  outros  integrantes  da  ORCRIM  na  montagem  dos  processos  licitatórios  mediante  o

fornecimento dos modelos de editais de licitação; termos de referência; projetos básicos, pesquisas de

preço com supostas fornecedoras; termos de retirada de editais, propostas das supostas concorrentes,

entre outros etc. São inúmeras as mensagens, com destaque para o trecho abaixo transcrito20:

De: Marconi Baya
Data: quarta-feira, 29 de maio de 2013
Assunto: FWD: DOCUMENTAÇÃO SALVADOR-BA
Para: 'kells@ktechonline.com.br'
BOA TARDE PATRÃO
SEGUE DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADA PELO SR
FIZ A PROPOSTA KBM E AS OUTRAS DOCUMENTAÇÕES PARA A KTECH...
SEMPRE AS ORDENS
MARCONI
PS. SAINDO DO MÉDICO ME LIGUE PARA DAR NOTÍCIAS

No diálogo do dia 12/09/2013, por exemplo, fica claro que Marconi está preparando

o edital de licitação do município de Jandaíra/BA. Na ocasião, o denunciado chega a ficar temeroso

com o  tamanho  da  licitação,  uma vez  que o  edital  previa  a  contratação  de  cinco  laboratórios  de

20 Vide f. 371.

mailto:'kells@ktechonline.com.br


informática, mas o município teria apenas dez mil habitantes, o que causaria uma maior desproporção

entre o valor estimado do contrato e o tamanho do município21.

O afastamento do sigilo dos dados telemáticos dos investigados, em especial a conta

de e-mail de Izaque Rios da Costa, confirmou as informações já obtidas na interceptação telefônica a

respeito do papel de Marconi na elaboração das peças dos processos licitatórios (fls. 244/252).

As transcrições dos e-mails  destacados pelo relatório da Polícia Federal  também

comprovam que os modelos das peças das licitações eram preparados por  Marconi,  encaminhados

para Kells e este os repassava para os contatos nas prefeituras (fls. 215/252 e 370/373).

Igualmente,  o  afastamento  do  sigilo  telemático  da  conta  de  e-mail  utilizada  por

André Souza Leal evidencia a ciência deste a respeito do envio dos modelos das peças para as pessoas

responsáveis pelos processos licitatórios (fls. 224/243).

Especificamente em relação ao município de Camacã/BA, foi encontrado na caixa

de e-mail de    André Souza Leal   cópia de correspondência eletrônica enviada por    Kells Belarmino

Mendes   para a então Prefeita  de Camacã/BA com os modelos de atestado de visita em nome das

empresas KBM e M@X.COM (f. 236).

Além das provas obtidas por meio da interceptação telefônica e do afastamento do

sigilo das contas de e-mail, a comparação dos processos de licitação das diversas prefeituras que

21 Consoante  destacado  às  fls.  369/370  do  IPL (trecho  retirado  da  f.  45  do  arquivo  denominado  “QuebSig  0003129-
57.2014.4.01.0000 – VOLUME 02.pdf”, na mídia digital de f. 29):
KELLS: companheiro MARCONE, deixa eu te pedir um favor. JANDAÍRA na Bahia, nós vamos fazer o processo urgente, aí
você vai, hoje é, doze, treze? Doze, então você que vai vir fazer a licitação lá tá bom!MARCONE: sim senhor!
KELLS: então você se prepara para depois do dia 23, 25 descer para ir participar da licitação daí de Jandaíra, me manda o
processo pro meu e-mail, que eu vou mandar pro e-mail do prefeito agora, pra gente startar isso essa semana, pra poder até
o dia 27 no máximo você descer pra Bahia pra participar da licitação junto com o Deputado!
MARCONE: chama Jandaíra?
KELLS: Jandaíra!
MARCONE: tá eu vou levantar aqui agora, o senhor quer que eu já mande o processo completo?
KELLS: completo, isso, isso!
MARCONE: eu já tô finalizando, que já vai meu relatório pra mim pegar o valor total pro senhor aqui, tá, de Ruy Barbosa,
já mando tudo junto aí pro senhor tá.
KELLS: ótimo.
MARCONE: e ligo na hora que mandar pro senhor.
KELLS: beijo, beijo.
MARCONE: beijão, até já. (MARCONE X KELLS – licitação de Jandaíra, 12/09/2013 às 15:30:31).

KELLS: você me ligou querido?
MARCONE: ô patrão, só pra tirar uma dúvida aqui com o senhor, desculpe interromper que eu tô finalizando aqui, é porque
é dez mil habitantes, não é, Jandaíra me parece?
KELLS: isso, 10322!
MARCONE: então, faz pra cinco laboratórios mesmo, porque eu acho que o valor da licitação vai ficar um pouco alto,
proporcional para dez mil habitantes!
KELLS: é, ele pediu para fazer para cinco mas a ordem de serviço vai ser para três!
MARCONE: é mas tipo, o valor do edital, o senhor entendeu, vai chamar muita..., é se a gente tiver das três aí..., senhor faz
pras cinco mesmo, a gente faz as coisas internamente, não vamos mexer em time que tá ganhando não, porque a obrigação
minha é pensar nessas coisas e falar com o senhor né, por causa do tamanho do município, mas não acho que tem problema.
KELLS: não, mas é vai ser feito só três, o serviço é pra três não é pra cinco não!
MARCONE: sim senhor, então tá certo então!
KELLS: sem problema, pode fazer! Beijo.
MARCONE: tô mandando pro senhor já. (MARCONE X KELLS – licitação de Jandaíra, 12/09/2013 às 16:53:12)



contrataram as empresas da ORCRIM demonstra que as peças (projeto básico, edital, termo de

referência, etc) são idênticas.

Apenas a título de comparação, às fls. 379/380 a autoridade policial colacionou a

primeira folha dos termos de referência dos Pregões Presenciais dos Municípios de  Camacã/BA e

Mirangaba/BA, a partir das quais se verifica a total semelhança entre elas.

A fraude foi confirmada, também, pelo exame pericial dos autos dos procedimentos

administrativos referentes aos pregões presenciais realizados por 16 dezesseis prefeituras do Estado da

Bahia (Laudo nº 801/2015, fls. 131/170). O referido laudo constatou, no tópico III.2.1, o seguinte:

1) Em todos os certames analisados o objeto licitado foi o mesmo: a contratação de
empresa para prestação de serviços educacionais de tecnologias da informação técnico
administrativa e pedagógica com a capacitação presencial continuada de professores;
e a aquisição e atualização de licenças de direito de uso de sistemas integrados de
gestão acadêmica, portal, software de autoria, treinamento e suporte técnico in loco
para a secretaria municipal de educação e treinamento e suporte técnico in loco para a
secretaria  municipal  de  educação  e  unidades  escolares  conforme  definido  nos
elementos técnicos constantes do anexo I dos editais;
2) O anexo I dos editais (projeto básico e/ou termo de referência) foi o mesmo em todos
os  certames  analisados,  diferindo  somente  na  definição  das  quantidades  das
escolas/laboratórios que receberiam os softwares de autoria e/ou sistemas de gestão
escolar;
3) Na  quase  totalidade  dos  processos  administrativos  examinados  em que  constam
cotações de preços foi feita com o mesmo grupo de empresas (MAXCOM SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS  LTDA,  EWH  INFORMÁTICA  LTDA  e  KELLS  BELARMINO
MENDES – KBM INFORMÁTICA – ME e/ou KTECH KEY TECHNOLOGY GESTÃO E
COMÉRCIO  DE  SOFTWARE  –  ME)  e  sem  apresentar  a  composição  dos  custos
envolvidos na contratação dos serviços, considerando a complexidade dos mesmos e os
altos valores envolvidos. Mesmo assim o tramite de aprovação das licitações ocorreu
sem ressalvas;
4) Na maioria dos processos administrativos a autorização para emissão da licitação
ocorreu em até dois dias;
5) Na maioria dos pregões presenciais o prazo entre a data da sessão de abertura dos
envelopes e da publicação do resumo de edital ocorreu num período de até quatorze
dias corridos;
6)  À  exceção  do  Pregão  Presencial  nº  013/2009  da  Prefeitura  Municipal  de
Itapicuru/BA, em todos os outros certames examinadas a forma de aquisição do Edital
era de forma presencial na Prefeitura;
7) À  exceção  do  Pregão  Presencial  nº  013/2009  da  Prefeitura  Municipal  de
Itapicuru/BA, em todos os outros certames examinados foi exigido a demonstração do
produto  licitado  em  um  período  estipulado,  a  fim  de  obter  um  Certificado  de
Adequação  ao  Edital,  sendo  que,  tanto  o  agendamento  quanto  a  demonstração
deveriam serem feitos  presencialmente  na Prefeitura por preposto da licitante.  Nos
Pregões Presenciais nº 034/2013 de Itapicuru/BA e 028/2013 de Paramirim/BA não há
informação  dos  períodos  para  agendamento,  demonstração,  tão  pouco  a  forma  de
demonstração do produto nos editais, embora, entre os documentos de habilitação se
exija a declaração de apresentação técnica dos produtos em conformidade com o termo
de referência;
8) Na quase totalidade dos certames examinados foi  exigida uma visita técnica aos
locais  destinados  à  execução  dos  serviços,  a  fim  de  obter  um  Atestado  de  Visita
Técnica, assinado exclusivamente pelo Secretário Municipal de Educação, como pré-
requisito de habilitação da licitante, sendo que, na maioria deles foi  estipulado um
prazo antes da data fixada para entrega das propostas;



9) Em doze  (12)  dos  dezoito  (18)  certames  examinados  foi  exigido  um Patrimônio
Líquido mínimo da licitante, sendo que, em dez (10) destas licitações foi estipulado que
seria de 10% do valor da proposta;
10)  Na quase totalidade das Licitações examinadas, verificou-se que o mesmo grupo
restrito  de  empresas  (MAXCOM  SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS  LTDA,  KELLS
BELARMINO  MENDES  –  KBM  INFORMÁTICA  –  ME  e/ou  KTECH  KEY
TECHNOLOGY  GESTÃO  E  COMÉRCIO  DE  SOFTWARE  –  ME)  participou  dos
certames, sendo que em alguns certames consta apenas uma empresa credenciada, e
apresentaram  preços  compatíveis  com  os  valores  orçados  e  próximos  entre  si.
Verificou-se  também  os  mesmos  preços  em  diversos  dos  certames,  e  em  todos  os
Pregões não existe a composição dos custos envolvidos na contratação dos serviços,
considerando  a  complexidade  dos  mesmos  e  os  altos  valores  envolvidos.  Tais
constatações podem ser visualizadas nos Apêndices 01 e 02 ao presente Laudo;
11) A  análise  do  Contrato  Social  da  empresa  MAXCOM  SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS  LTDA  (CNPJ  nº  08.867.565/0001-82)  participou  dos  certames,
sendo  que  em  alguns  certames  consta  apenas  uma  empresa  credenciada,  e
apresentaram  preços  compatíveis  com  os  valores  orçados  e  próximos  entre  si.
Verificou-se  também  os  mesmos  preços  em  diversos  dos  certames,  e  em  todos  os
Pregões não existe a composição dos custos envolvidos na contratação dos serviços,
considerando  a  complexidade  dos  mesmos  e  os  altos  valores  envolvidos.  Tais
constatações podem ser visualizados nos Apêndices 01 e 02 ao presente Laudo;
12) As firmas vencedoras dos certames foram a KELLS BELARMINO MENDES – KBM
INFORMATICA – ME (CNPJ 02.261.314/0001-73) ou a KTECH KEY TECHNOLOGY
GESTÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE – ME (CNPJ nº 03.433.985/0001-37), ambas
as  empresas  individuais  em  que  o  proprietário  é  o  mesmo:  KELLS  BELARMINO
MENDES (CPF nº  118.260.058-11).  A  Tabela  02  a  seguir  apresenta  os  resultados
finais  dos  Pregões  por  Prefeitura,  em  que  o  proprietário  é  o  mesmo:  KELLS
BELARMINOMENDES (CPF nº 118.260.058-11). A Tabela 02 a seguir apresenta os
resultados  finais  dos  Pregões  por  Prefeitura,  em  que  na  maioria  dos  casos  se
homologou um mesmo valor (…).

O laudo  conclui  que  os  pregões  examinados,  inclusive  o  Pregão  Presencial  nº

042/2013, de Camacã/BA, foram forjados e, ainda, possuíam cláusulas abusivas e restritivas à ampla

concorrência, considerando a complexidade dos serviços licitados e o curto prazo entre a publicação

dos resumos dos editais e a data de abertura dos envelopes.

Cumpre se reportar ao teor do Laudo Pericial nº 214/2016 (fls. 401/420), destinado

a analisar, de forma mais específica, o Pregão Presencial nº 042/2013.

Destacam-se as seguintes conclusões do referido Laudo, sem prejuízo da análise da

sua íntegra para melhor compreensão do modus operandi dos denunciados:

As  constatações expostas nos itens 5 a 8 da subseção III.2.1 do Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 801/2015-SETEC/SR/SPF/BA, abaixo transcritas, e na Subseção
III.1.1 deste Laudo são indícios materiais suficientes para atestar que  o certame na
modalidade Pregão Presencial nº 042/2013 da Prefeitura Municipal de Camacã/BA e
as licitações promovidas pelas demais Prefeituras foram forjadas e que diversas das
exigências  constantes  dos  Editais  são  cláusulas  abusivas  e  restritivas  à  ampla
concorrência, considerando a complexidade dos serviços licitados e o curto prazo entre
a publicação dos resumos dos editais e a data de abertura dos envelopes.

5) Na maioria dos pregões presenciais o prazo entre a data da sessão de abertura dos
envelopes e da publicação do resumo de edital ocorreu num período de até quatorze
dias corridos;



6) À  exceção  do  Pregão  Presencial  nº  013/2009  da  Prefeitura  Municipal  de
Itapicuru/BA, em todos os outros certames examinadas a forma de aquisição do Edital
era de forma presencial na Prefeitura;
7) À  exceção  do  Pregão  Presencial  nº  013/2009  da  Prefeitura  Municipal  de
Itapicuru/BA, em todos os outros certames examinados foi exigido a demonstração do
produto  licitado  em  um  período  estipulado,  a  fim  de  obter  um  Certificado  de
Adequação  ao  Edital,  sendo  que,  tanto  o  agendamento  quanto  a  demonstração
deveriam serem feitos  presencialmente  na Prefeitura por preposto da licitante.  Nos
Pregões Presenciais nº 034/2013 de Itapicuru/BA e 028/2013 de Paramirim/BA não há
informação  dos  períodos  para  agendamento,  demonstração,  tão  pouco  a  forma  de
demonstração do produto nos editais, embora, entre os documentos de habilitação se
exija a declaração de apresentação técnica dos produtos em conformidade com o termo
de referência;
8) Na quase totalidade dos certames examinados foi  exigida uma visita técnica aos
locais  destinados  à  execução  dos  serviços,  a  fim  de  obter  um  Atestado  de  Visita
Técnica, assinado exclusivamente pelo Secretário Municipal de Educação, como pré-
requisito de habilitação da licitante, sendo que, na maioria deles foi  estipulado um
prazo antes da data fixada para entrega das propostas. (fls. 411/412).

Os peritos também constataram, no citado laudo, a ocorrência de  sobrepreço de

225,35%   dos custos apurados sobre a proposta apresentada e um prejuízo potencial de 69,26%22. Do

valor  que  seria  auferido  a  partir  desse  sobrepreço,  se  pagaria  a  vantagem  indevida  (“propina”)

prometida/aceita pelos denunciados. 

Portanto, embora não tenha sido efetivada a obtenção da vantagem indevida, porque

o contrato não chegou a ser executado e os pagamentos à empresa Kells Belarmino Mendes – ME não

foram efetuados,  restaram caracterizadas  a oferta e  a aceitação da vantagem ilícita,  além da

fraude à licitação, consumando-se os crimes descritos nesta Denúncia.

22  Nos termos destacados às fls. 413/414:
Observou-se que o contrato previa um pagamento mensal de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) pelos serviços,
sendo R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para o fornecimento de 05 (cinco) licenças de uso e atualização, incluindo
manutenção e suporte técnico, no sistema SIGA e R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) do fornecimento de serviço
técnico, in loco, destinados à gestão, operacionalização e capacitação tecnológica continuada de usuários de Software de
Autoria Visual Class em 05 (cinco) escolas. Foram adotados os critérios dispostos a seguir para a apuração dos custos dos
serviços prestados:
* Foram considerados como funcionários de regime de trabalho “efetivo”, para fins de apuração dos encargos sociais, uma
equipe composta de: 10 (dez) laboratoristas, 05 (cinco) monitores, 01 (uma) supervisora pedagógica, 01 (uma) supervisora
de monitoria e 01 (um) técnico de informática. Essas contratações teriam ocorrido a partinr de junho/2013 (considerando o
contrato em 27/05/2013);
* Os serviços de treinamentos e capacitações seriam prestados pelos próprios funcionários da KBM-ME. Sendo assim, os
mesmos foram desconsiderados na apuração dos custos;
 Os dados constantes do Laudo de Perícia Criminal Federal Nº 745/2015-SETEC/SR/DPF/BA, de 11/08/2015, atestam que
não houve registros/contratos de implantação do SIGA na Prefeitura de Camacã. Destaforma, os valores apresentados foram
desconsiderados integralmente; e
* Como não foram enviados processos de pagamentos a exames, foram considerados os valores do contrato Nº 141/2013,
oriundos do Pregão Presencial nº 019/2013, como realizados/pagos sem retenções, no período de julho/2013 a junho/2014
(12 parcelas).
Considerando tudo o exposto nesta subseção, a apuração dos custos dos serviços prestados pode ser estimada, nos moldes
apresentados nas Tabelas 02 e 03 da subseção III.3.1 deste Laudo.
Portanto,  do  valor  total  possivelmente  (receita  potencial)  pago à  empresa  KELLS  BELARMINO MENDES –  ME pela
Prefeitura de Camacã/BA, no período de julho/13 a junho/14, de R$ 2.220.000,00 (dois milhões, duzentos e vinte mil reais), o
prejuízo potencial alcança a cifra de R$ 1.537.657,86 (um milhão quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e sete
reais e oitenta e seis centavos), considerando a sistemática e parâmetros consignados na subseção III.3.1 deste Laudo.



Da análise dos autos do processo administrativo nº 505/2013, referente ao Pregão

Presencial nº 042/2013 da Prefeitura de Camacã/BA, resta evidenciada a fraude ao certame licitatório

para propiciar a contratação da empresa KBM INFORMÁTICA:

I – A Secretária de Educação Ilce Tourinho da Silva assina a solicitação de despesa
(fls. 09/10 do Apenso II), na qual consta o objeto da licitação cujos termos exatamente
iguais ao modelo de projeto básico/termo de referência fornecido pela ORCRIM;
II  –  Não consta no processo de licitação nenhum orçamento ou qualquer tipo de
justificativa para o “preço médio final” de R$ 2.668.000,08 da licitação, informado
por  DIVA  AMADO  DOS  SANTOS  do  Setor  de  Compras  da  Prefeitura  de
Camacã/BA, apesar de [constar do] documento de fls. 13 do Apenso II que o preço
médio foi obtido 'a partir de 03 (três) cotações realizadas em empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto do Processo';
III  –  O  Pregoeiro-Presidente  da  CPL  JÚILIO  CÉSAR  DE  OLIVEIRA  MATOS
encaminha  memorando  (fls.  18  do  Apenso  II)  para  a  Prefeita  informando  as
modalidades indicadas de licitação (Pregão Presencial ou Concorrência);
IV  –  O  Pregoeiro-Presidente  da  CPL  JÚILIO  CÉSAR  DE  OLIVEIRA  MATOS
encaminha  memorando  (fls.  20  do  Apenso  II)  para  o  Procurador  do  Município
encaminhando a minuta do edital de licitação,  assumindo, assim, a [suposta]  autoria
da referida minuta;
V  –  O  Edital,  Termo  de  Referência,  Projeto  Básico  e  minuta  de  contrato  são
exatamente iguais aos utilizados por outros municípios, demonstrando que não foram
elaborados por funcionários da Prefeitura de Camacã/BA;
V – O Pregoeiro-Presidente da CPL JÚILIO CÉSAR DE OLIVEIRA MATOS assina
declaração afirmando que prepostos da empresa KBM INFORMÁTICA adquiriram o
edital (fls. 109 do Apenso II), fato que, em verdade, nunca ocorreu;
VI – ILCE TOURINHO DA SILVA e PAULO PIRES CAROSO assinaram atestado
de visita técnica (fls. 110) como se KELLS BELARMINO MENDES tivesse realizado a
referida visita, mas a mesma nunca ocorreu e o modelo do atestado, com o nome de
KELLS, havia sido encaminhado pelo próprio para a Prefeita Ângela.
VII  –  ILCE  TOURINHO  DA  SILVA  e  PAULO  PIRES  CARDOSO  assinaram  o
CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO AO EDITAL (fls.  125),  como se pertencessem a
uma Comissão de Avaliação da Prefeitura. Todavia, a apresentação dos serviços da
KBM nunca ocorreu.
VIII  –  Participaram  da  Sessão  do  Pregão  as  empresas  KBM  INFORMÁTICA,
representada por KLEBER MANFRINNI DE ARAUJO DOURADO, e a M@X.COM,
representada  por  MARCONI  EDSON  BAYA  SOUZA,  ou  seja,  apenas  empresas
[integrantes] da Organização Criminosa investigada (fls. 146 do Apenso II).
IX  –  O  contrato entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Camacã/BA  e  a  empresa  KBM
INFORMÁTICA  foi  assinado pela  Prefeita  e  por  KELLS  BELARMINO  MENDES,
apesar de ter constado o nome de KLEBER MANFRINNI DE ARAÚJO DOURADO;

Confirmando a montagem do processo licitatório em exame, KELLS BELARMINO

MENDES declarou em seu interrogatório (fls. 334/336):

QUE, após o interrogado combinar o valor que a prefeitura pagaria pelos serviços e
os  pagamentos  que  teria  que  fazer  para  o  gestor  municipal,  MARCONI EDSON
BAYA elaborou as minutas do edital, publicação, termo de referência, projeto base,
minuta do contrato e demais peças necessárias para montagem do processo licitatório
e  enviou  para  o  interrogado;  QUE  o  interrogado  encaminhou  as  peças  para  a
Prefeita  Ângela;  QUE,  ANDRÉ  LEAL também  entregou  um  pendrive  com  os
modelos  do  procedimento  de  licitação para  a  Prefeita;  QUE,  MARCONI também
elaborou os “balizamentos” para as licitações; QUE, “balizamentos” são orçamentos
para simular uma pesquisa de preço para fundamentar o valor de referência de uma
licitação,  ou seja,  o custo estimado dos serviços que deveriam ser licitados; QUE



MARCONI era o responsável por preparar os documentos em nome das empresas
MAX  COM  e  EHW  dos  pregões;  QUE,  entre  os  documentos  elaborados  por
MARCONI estavam o “ATESTADO DE VISITA TÉCNICA” e o “CERTIFICADO
DE  ADEQUAÇÃO  AO  EDITAL”,  os  quais  foram  concebidos  pelo  próprio
MARCONI para impedir que outras empresas participassem da licitação.

Está  demonstrado,  pelas  provas  colacionadas  aos  autos,  que Kells  Bellarmino

Mendes, Marconi Edson Baya,  Kleber Manfrini de Araújo Dourado, Ilce Tourinho da Silva,

Júlio César de Oliveira Matos, Diva Amado dos Santos  e André Souza Leal,  com unidade de

desígnios e de forma livre e consciente frustraram, mediante fraude, ajuste e combinação, a licitude e o

caráter competitivo do Pregão Presencial nº 042/2013, com a finalidade de obter, para si e para outrem,

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Destarte, resta comprovada a materialidade do crime previsto no art. 90 da Lei nº

8.666/1993,  especialmente pela interceptação telefônica e de dados telemáticos (mídia de fls.  29 e

295),  o  Laudo  Pericial  nº  745/2015-SETEC/SR/DPF/BA (fls.  83/130),  os  relatórios  de  análise  de

contas  de  e-mails  (fls.  198/252),  os  Laudos  Periciais  nº  801/2015-SETEC/SR/PF/BA e  214/2016-

SETEC/SR/PF/BA (fls. 131/170 e 401/420), as declarações de Alex Jesus Santos (fls. 273/274) e o

interrogatório de Kells Belarmino Mendes (fls. 334/336), encartados nos autos do IPL anexo.

2.3. 2ª IMPUTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, C/C O § ÚNICO,

DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317 DO CP).

Como descrito nos tópicos anteriores,  os  quatro últimos denunciados integravam

uma organização criminosa estruturada e caracterizada pela divisão de tarefas consistentes na captação

de  prefeituras,  cujos  prefeitos  –  e  outros  servidores  públicos  –  aderiam ao  esquema  de  fraude  à

licitação  para  contratar  ilegalmente  empresas  vinculadas  aos  integrantes  do  grupo  por  valores

consideravelmente elevados (sobrepreço), sem qualquer estimativa ou justificativa de preço, com vistas

ao suposto fornecimento de produtos e serviços superfaturados que não eram entregues/executados.

O  esquema  operado  pelos  integrantes  da  ORCRIM  movimentou  valores

extremamente  altos,  já  que  as  contratações  espúrias  envolveram,  apenas  no  Estado  da  Bahia,

aproximadamente 20 (vinte) prefeituras, sendo Camacã/BA um dos municípios envolvidos na fraude, o

Laudo Pericial constatou o sobrepreço de 225,35% (duzentos e vinte e cinco inteiros e trinta e cinco

centésimos por cento) dos custos apurados sobre a proposta apresentada e um prejuízo potencial de

69,26% (sessenta e nove inteiros e vinte e seis centésimos por cento).

Na  outra  ponta  do  esquema,  encontram-se  prefeitos,  secretários  de  educação,

pregoeiro e outros servidores públicos cooptados em troca de benefícios indevidos.

Durante as interceptações telefônicas, foram captadas conversas entre os envolvidos

no  esquema,  algumas  até  mesmo  cifradas  ou  em  códigos,  indicando  o  pagamento  de  vantagem

econômica indevida ou outro tipo de benefício a prefeitos e servidores.



No caso de Camacã/BA,  Kells Belarmino Mendes confessou (fls.  334/336) ter

oferecido, com a intermediação de André Leal, vantagem indevida à prefeita de Camacã à época a fim

de que fosse  realizada/fraudada  a  licitação  que culminaria  na  contratação  da  empresa  gerida  pela

ORCRIM (a KBM INFORMÁTICA):

(…)  QUE o  contato  mais  frequente  do  interrogado  era  com ANDRÉ LEAL;  QUE
ANDRÉ LEAL recebeu pelos contatos que fazia … QUE na reunião, no gabinete do
Deputado NELSON LEAL, a Prefeita Ângela estava acompanhada por duas pessoas da
prefeitura, mas não sabe informar quem era as mesmas; QUE o acerto para realização
da licitação e contratação da empresa do interrogado foi do interrogado entregar 30%
do valor de cada fatura quitada pela Prefeitura para a Prefeita; QUE ANDRÉ LEAL
iria receber mais 5% (cinco por cento) (…). 

À f. 236, confirmando o acerto firmado na aludida reunião, consta mensagem de e-

mail enviada por Kells Belarmino a André Leal na qual Kells anexa no corpo do texto outra mensagem

por ele enviada à então prefeita Maria Angela (“Dra. Angela”) acerca da confecção do atestado de

visita técnica e de retirada do edital, e do envio de tais documentos à então prefeita 23 para assinatura da

Secretária de Educação, para fraudar a licitação (P.P. 042/2013) em Camacã/BA. 

Corroborando o acerto entre Kells Belarmino e André Leal para fraudar as licitações

com o intuito de desviar recursos públicos mediante o oferecimento/aceitação de vantagens indevidas,

consta às fls. 338/340 e 390 as transações bancárias verificadas na conta da empresa de Kells Belarmino

Mendes24 – além de cheque e comprovante de depósito – referentes aos repasses de valores a André

Souza Leal em virtude dos “serviços” prestados à ORCRIM. 

Assim,  embora  a  vantagem indevida,  no caso  do  município  de  Camacã/BA,  não

tenha  se  efetivado,  resta  comprovado  que  André  Souza  Leal,  em  conluio  com  Kells  Belarmino,

concorreu para o oferecimento da vantagem ilícita a agentes púbicos, especialmente à então prefeita de

Camacã/BA (já falecida).

Nesses moldes, os denunciados Kells Bellarmino Mendes e André Souza Leal, de

forma livre e consciente, prometeram vantagem indevida à ex-prefeita de Camacã, em contraprestação

pelos atos de ofício praticados por esta – com a participação de outros agentes públicos, ora também

denunciados – em benefício dos integrantes da organização criminosa (e suas empresas).

Embora não efetivados, in casu, o desvio das verbas públicas e a entrega/recebimento

da vantagem indevida prometida, os atos de ofício decorrentes da promessa de ganho ilícito foram

praticados pela ex-prefeita (§ único do art. 333 do CP), pelos quais se logrou fraudar a licitação e

contratar ilegalmente a citada empresa, com sobrepreço, para executar serviço que não seria – e nem

poderia ser – regularmente prestado.

23 Em seu interrogatório,  como já demonstrado,  KELLS também confirma que  André Leal entregou,  ainda,  um
pendrive com os modelos do procedimento de licitação para a então prefeita (fls. 334/336).
24Titular (CNPJ – Nome): 02.261.314/0001-73 – KELLS BELARMINO MENDES, BANCO BRADESCO S/A, Agência
2909 – R. PARAIBUNA – U.S.J.C. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), Conta: 80047 (Conta Corrente).



Contudo, tendo em vista que a então prefeita faleceu, resta prejudicada a imputação

relativa ao crime previsto no art. 333, c/c o § único, do CPB.   

3. DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS RÉUS. AUTORIA DELITIVA.

3.1. ILCE TOURINHO DA SILVA

A denunciada Ilce Tourinho da Silva,  na condição de Secretária de Educação do

Município de Camacã/BA à época dos fatos, responsável, portanto, pela gestão verbas do FUNDEB,

atuou na montagem do processo licitatório,  formalizando atos necessários para a fraude do Pregão

Presencial 042/2013 da Prefeitura de Camacã/BA.

As assinaturas da requerida constam dos documentos de fls. 09/10, 110 e 125 do

Apenso II, referentes ao Pregão Presencial nº 042/2013, destacando-se os seguintes por ela executados:

i) assinatura da solicitação de despesa (fls. 09/10 do Apenso II), na qual consta o objeto
da  licitação  em  termos  exatamente  iguais  ao  modelo  de  projeto  básico/termo  de
referência fornecido pela ORCRIM;
ii)  assinatura  do  atestado de  visita  técnica  (fls.  110 do  apenso  II)  como se  KELLS
BELARMINO MENDES tivesse realizado a referida visita, mas esta nunca ocorreu e o
modelo do atestado, com o nome de KELLS,  havia sido encaminhado por este para a
Prefeita Ângela, por meio de correspondência eletrônica (e-mail);
iii)  assinatura do certificado de adequação ao edital  (f.  125 do apenso II),  como se
pertencessem a uma Comissão de Avaliação da Prefeitura. Todavia, a apresentação dos
serviços da KBM jamais aconteceu.

Em  relação  ao  atestado  de  visita  técnica,  consoante  já  apontado  nos  tópicos

anteriores, foi encontrada na caixa de e-mail de  André Leal correspondência eletrônica enviada por

Kells Belarmino para a então Prefeita de Camacã/BA, com cópia para  André Leal,  na qual  Kells

encaminha os modelos de atestado de visita já prontos em nome da empresa KBM, e, apesar de o

referido atestado estar datado do dia 16 de maio de 2016, KELLS é claro ao afirmar que só pegaria o

referido documento um dia antes da licitação (f. 236).

Assim agindo, concorreu ela para a prática do delito do artigo 90 da Lei nº 8.666/93.

3.2. JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MATOS

Ao Pregoeiro  Júlio  César  de  Oliveira  Matos também  são  imputados  os  fatos

relativos à simulação da licitação Pregão Presencial nº 042/2013 (tópico 2.2), uma vez que,  em conluio

com os demais  réus,  aceitou e utilizou os modelos de documentos pré-elaborados fornecidos pela

ORCRIM para forjar o referido procedimento licitatório.

O  denunciado  foi  o  responsável  pela  montagem  dos  autos  do  P.P.  042/2013,

utilizando-se  de  documentos,  entregues pelos próprios  integrantes  do grupo criminoso,  eivados de

diversos vícios e cláusulas abusivas, com o intuito de impedir qualquer tipo de concorrência.

Merecem destaque os seguintes atos:



i)  encaminhou  memorando  (f.  18  do  Apenso  II)  para  a  prefeita  informando  as
modalidades indicadas de licitação;
ii) encaminhou  memorando  (f.  20  do  Apenso  II)  para  o  Procurador  do  Município
encaminhando a minuta do edital de licitação e assumindo, assim, a (suposta) autoria da
referida minuta, preparada pelos integrantes do grupo criminoso;
iii) o Edital, Termo de Referência, Projeto Básico e minuta de contrato são exatamente
iguais aos utilizados por outros municípios (laudo nº 801/2015, laudo nº 214/2016 e
análise  do  processo  licitatório  nº  505/2013,  referente  ao  P.P.  042/2013),  fato  que
demonstra não terem sido eles elaborados por funcionários da Prefeitura de Camacã/BA;
iv) assinatura  em  declaração  afirmando  que  prepostos  da  empresa  KBM
INFORMÁTICA adquiriram o  edital  (f.  109  do  Apenso  II  do  IPL),  fato  que,  em
verdade nunca ocorreu;
v) assinatura  no  recibo  de  retirada  de  edital  em  nome  da  empresa  KBM
INFORMÁTICA,  contudo,  que  o  modelo  de  tal  documento  foi  encaminhado  por
KELLS, por e-mail, para a Prefeita Ângela e, apesar de datado de 14/05/2013, KELLS
BELARMINO MENDES nunca esteve em Camacã/BA.

Ao ser interrogado (fls. 68/70), Júlio César de Oliveira Matos declarou ter elaborado

o projeto básico e o termo de referência do P.P. 042/2013. No entanto, como demonstrado, os modelos

dos referidos documentos eram fornecidos pela própria ORCRIM.

Suas condutas, na condição de pregoeiro e presidente da CPL do município, foram

determinantes para o êxito da empreitada delituosa.

Assim agindo,  ao  acatar  o  valor  estimado  da  licitação  e  utilizar  todas  as  peças

(edital, termo de referência, anexos, etc) fornecidas pela ORCRIM, como se tivesse sido elaboradas

pela prefeitura, atuou decisivamente para a fraude ao procedimento licitatório e concorreu dolosamente

para a prática do delito imputado no tópico 2.2 da presente ação penal (art. 90 da Lei nº 8.666/1993).

3.3. DIVA AMADO DOS SANTOS

A denunciada Diva Amado dos  Santos,  responsável  pelo  Setor  de  Compras  do

município de Camacã à época dos fatos, teve atuação fundamental na fraude ao Pregão Presencial

042/2013,  ao simular,  inclusive, a  suposta pesquisa de preços para justificar o valor estimado dos

serviços que seriam, em tese, licitados.

Com  efeito,  Diva  Amado  dos  Santos  assinou  o  protocolo  de  recebimento  de

memorando da prefeitura no qual é solicitada a cotação de preços dos itens do edital (f. 12 do Apenso

II) e, em seguida, formulou documento indicando que o preço médio obtido na pesquisa teria sido de

R$ 2.668.000,08 (f. 13 do Apenso II).

Não consta, porém, do procedimento licitatório qualquer orçamento ou justificativa

para o “preço médio final” apontado pela denunciada, apesar de o documento de f. 13 do Apenso II

informar que o preço médio foi obtido “a partir de 03 (três) cotações realizadas em empresas do ramo

de atividade pertinente ao objeto do Processo”.

Isso porque, em verdade, não houve – e nem poderia haver – qualquer cotação de

preços  que  pudesse  respaldar  a  contratação  de  tais  serviços  a  preços  tão  exorbitantes,  tanto  que,



conforme o Laudo Pericial nº 214/2016 (fls. 401/420), verificou-se a ocorrência de  sobrepreço de

225,35% dos custos apurados sobre a proposta apresentada.

Assim agindo, a ré também concorreu para a prática do delito imputado no tópico

2.2 da presente ação penal (art. 90 da Lei nº 8.666/93).

3.4. KELLS BELARMINO MENDES

Por seu turno,  o denunciado Kells Belarmino Mendes,  como um dos principais

integrantes da ORCRIM e idealizadores do esquema de fraudes e desvio de verbas públicas, figura

como maior beneficiário do certame forjado/simulado com o intuito de direcionar a contratação de sua

empresa pelo município de Camacã/BA, o que, de fato, aconteceu. Ademais, a fim de viabilizar tal

conduta, ofereceu/prometeu vantagem indevida à então prefeita do referido município.

Assim agindo,  concorreu,  dolosamente,  para a prática dos crimes imputados nos

tópicos 2.2 e 2.3 da presente exordial.

A participação direta de Kells Belarmino Mendes na montagem do certame e no

oferecimento de vantagem indevida à Prefeita de Camacã/BA, é patente e foi exaustivamente delineada

ao longo da Denúncia. O denunciado foi responsável direto por todos os atos ilícitos aqui descritos,

uma vez que os demais associados atuaram, em certa medida, sob as suas ordens.

No caso de Camacã/BA, Kells Belarmino Mendes outorgou procuração a Kleber

Manfrinni de Araújo Dourado, a fim de que este representasse a empresa KELLS BELARMINO

MENDES-ME na sessão do Pregão Presencial nº 042/2013, ocorrida no dia 22/05/2013. Além disso,

assinou os documentos relativos à habilitação da KBM e a proposta de preço.

Não bastassem as provas colhidas no curso da investigação criminal, após o acordo

de colaboração firmado com o MPF o denunciado confessou os fatos, apresentou provas e confirmou a

prática delituosa, delineando o esquema, o modus operandi e a participação dos demais envolvidos.

Face às provas incontestes de sua responsabilidade, resta evidente que o denunciado

Kells Belarmino Mendes concorreu decisivamente para frustrar a licitude e caráter competitivo do

certame, mediante  ajuste e simulação (montagem)  do procedimento licitatório, em favorecimento

indevido de empresa de sua propriedade, bem assim pelo antecedente delito de corrupção ativa, em

virtude do oferecimento/promessa de vantagem indevida à Prefeita do Município de Camacã/BA a fim

de viabilizar a prática dos atos (de ofício) necessários para concretizar o intento criminoso do grupo.

3.5. KLEBER MANFRINNI DE ARAÚJO DOURADO

O denunciado Kleber Manfrinni de Araújo Dourado também atuou na montagem

do procedimento licitatório Pregão Presencial 042/2013, devendo responder pelos atos descritos no

tópico 2.2 desta Exordial.



De  fato,  o  referido  denunciado  possuía  importante  atuação  na  Organização

Criminosa, pois agia como “intermediador”, valendo-se dos contatos políticos que possuía,  por ser

filho  do  Prefeito  de  Ruy  Barbosa/BA,  para  aliciar  gestores  municipais.  Além  disso,  participava

diretamente das fraudes, representando as empresas da ORCRIM em licitações.

Neste  sentido,  cabe  apontar  que  Kleber  Manfrinni  de  Araújo  Dourado

representou as seguintes empresas:

i) KELLS BELARMINO MENDES – ME (KBM INFORMÁTICA), em 02/07/2014, no
Pregão Presencial 29/2014, Mairi/BA;
ii) MAX.COM, em 19/12/2013, no Pregão Presencial 034/2013, Itapicuru/BA;
iii)   KELLS  BELARMINO  MENDES  –  ME  (KBM  INFORMÁTICA),  no  Pregão
Presencial 008/2014, Camamu/BA;
iv)   KELLS  BELARMINO  MENDES  –  ME  (KBM  INFORMÁTICA),  no  Pregão
Presencial 023/2013, Nova Soure/BA;
v)   KELLS  BELARMINO  MENDES  –  ME  (KBM  INFORMÁTICA),  no  Pregão
Presencial 028/2013, Paramirim/BA;
vi) MAX.COM no Pregão Presencial 014/2013, Livramento de Nossa Senhora/BA.

Em Camacã, além de ter representado a empresa Kells Belarmino Mendes – ME

(KBM INFORMÁTICA) na sessão do Pregão Presencial 042/2013, assinou todos os documentos da

citada empresa constantes da licitação (documentos de habilitação, proposta, recibos, etc).

A representação  por  medidas  cautelares  nº  0022324-91.2015.4.01.0000-BA (fls.

318/332) traz informações detalhadas sobre a atuação de Kleber Manfrinni de Araújo Dourado.

Assim agindo, atuou ele decisivamente para a fraude ao procedimento licitatório,

devendo responder pelo delito descrito no art. 90 da Lei 8.666/93.

3.6. ANDRÉ SOUZA LEAL

Por fim, ao denunciado  André Souza Leal  são imputados todos os atos descritos

nesta exordial acusatória (tópicos 2.2 e 2.3), uma vez que este atuou na simulação do Pregão Presencial

042/2013 de Camacã/BA e, em unidade de desígnios com Kells Belarmino Mendes, ofereceu vantagem

indevida à prefeita do referido município a fim de viabilizar a execução do esquema fraudulento.

Com efeito,  André  Souza  Leal  atuava  na  organização  criminosa  também  como

intermediador, facilitando o contato do líder da ORCRIM com prefeitos. Agia, pois, como uma espécie

de aliciador, na busca de gestores que quisessem aderir ao esquema de fraudes e desvio de verbas

públicas proposto pela Organização Criminosa, função também desempenhada, em outros casos, por

Denivaldo Muniz Lopes Júnior e Izaque Rios da Costa Júnior.

Neste contexto, uma conversa captada no terminal telefônico de Denivaldo Muniz

Lopes Júnior revelou que André Leal e Izaque Rios era beneficiados por pagamentos distribuídos pela

ORCRIM, em virtude dos serviços de “intermediação” realizados (mídias às fls. 29 e 295):

DENIVALDO: Companheiro.
KELLS: Fala companheiro, JUNICA. E aí?



DENIVALDO: Tô tomando uma hoje, viu.
KELLS: é justo. Você é um cara que trabalhou pra caralho esses dias aí. É justo.
DENIVALDO: É... to tomando uma.
KELLS: Inclusive, você tome que eu vou pagar uma para você. Pronto, pode tomar.
DENIVALDO: Não, você tá devendo a outra, a passada. Deixa eu te perguntar, você viu
a mensagem que eu lhe mandei?
KELLS: Não. Agora?
DENIVALDO: Depois, você olha. Foi o companheiro que mandou para saber....você vai
olhar....se podia entregar...você vai olhar você vai ver.
KELLS: Veja só,  eu recebi  uma mensagem agora de tarde do BOSCO. Querendo
falar comigo em Salvador.
DENIVALDO: Isso, isso. Ele mandou a mensagem para mim agora. Poderia ele fazer
uma panfletagem esse fim de semana, essa semana, amanhã. Eu falei que sim. Que
tava aguardando só as gráficas liberarem que podia mandar.
KELLS: Pode.
DENIVALDO: viu.
KELLS: Uma parte amanhã e outra para levar dia vinte, é isso?
DENIVALDO: Não, não. Que eu vou adiantar para ele. Amanhã.
KELLS: Mas aí já tá programado isso aí.
DENIVALDO: Então pronto. Pode mandar que amanhã eu já passo para ele. Já vou
fazer a programação.
KELLS: Eu já mandei para a gerente distribuir para a gráfica, mandar tudo, integral.
Mas, se for para dividir, eu já autorizei, aí tem que falar amanhã cedo.
DENIVALDO: Veja aí para eu poder ver se a gráfica libera amanhã, para fazer os
pagamentos.
KELLS: Já. Cem por cento. Vai sair agora a meia noite, a zero hora de hoje, já foi
feito. A zero hora de hoje você entra na conta. A gráfica libera tudo.
DENIVALDO: fale aqui com IZAQUE que ele quer falar com você
…
(00:03:25)
KELLS: (inaudível) o negócio lá, você recebeu?
IZAQUE: Ah, ANDRÉ, me falou, eu nem vi. ANDRÉ que me falou. Estamos aqui.
…
(00:04:10)
KELLS: Eu já mandei hoje o seu, ANDRÉ e JUNICA. Amanhã, eu tô despachando o
do...
…
(00:06:18)
KELLS: Agora, o BOSCO me mandou uma mensagem hoje que eu não entendi. Por isso
que eu lhe perguntei. Ele quer que mande... porque não pode...
DENIVALDO: Manda para mim. Manda para mim que eu resolvo.
KELLS: Já foi feito.
DENIVALDO:  Porque  ele  mandou  a  mensagem perguntando  se  panfletar  amanhã.
Entregar impressos os panfletos.
KELLS: ele queria falar comigo dia dezenove ou vinte.
DENIVALDO: Não. Ele quer saber das panfletagens. Se podia entregar amanhã. Eu
falei “sim. Pode marcar, que amanhã a gente resolve”.
KELLS: Mas, já foi combinado, já foi combinado. Já tá programado.
DENIVALDO: Beleza, então, companheiro.
KELLS: Direitinho. Pode dormir tranquilo que, amanhã, tá programado isso aí.
DENIVALDO: Tranquilo, então.
…
(00:10:00)
KELLS: O seu eu já mandei hoje. Já foi o seu e de vocês já foi.
ANDRÉ: Ah, tranquilo. A gente quer ver você...não foi os rendimentos...sua presença
é mais importante.



KELLS: Ta programado, amanhã, já o do chefe lá e o do outro sub-chefe.
ANDRÉ: Beleza.
KELLS: tá tudo direitinho.
ANDRÉ: Valeu.
KELLS: Na segunda-feira, a ministra MIRIAN vai estar aí na Bahia, junto com a
IDELI e o PADILHA.
ANDRÉ:  Pronto.  Beleza. (Interceptação  telefônica  do  telefone  7197166565,
DENIVALDO/IZAQUE/ANDRÉ  X  KELLS,  13/11/2013,  das  19:17:22  às  19:27:58,
destacada no relatório da autoridade policial, fls. 389/390, grifos nossos)

Às fls. 224/243 consta também o relatório de análise da conta de e-mail de André

Souza Leal (andreleal01@bol.com.br). Das mensagens trocadas com os demais membros da ORCRIM,

notadamente  Kells  Belarmino  Mendes  (kells@ktechonline.com.br)  e  Marconi  Edson  Baya

(marconi@maxcomweb.com.br),  percebe-se  a  participação  determinante  do  denunciado  nos  atos

votados  à  concretização  dos  crimes  descritos  nesta  peça,  em  especial  na  preparação  de  toda  a

documentação utilizada25 – enviada às prefeituras, inclusive a de Camacã/BA – para forjar os processos

licitatórios  (fls.  228/235),  entre  eles  o  P.P.  Nº  042/2013-Camacã/BA.  As  mensagens  corroboram,

ademais, o vínculo entre as já referidas empresas ligadas ao grupo, que, em conluio, participavam das

licitações fraudadas para dar aparência de legalidade/competitividade ao certame.

À f. 236, Kells, Marconi e André tratam, especificamente, da confecção do atestado

de visita técnica e de retirada do edital – e do envio de tais documentos à então prefeita, para assinatura

da Secretária de Educação – utilizados para fraudar a licitação (P.P. 042/2013) em Camacã/BA. 

A informação acerca do recebimento de valores pelo denunciado André Souza Leal

em virtude dos  “serviços”  prestados  à  ORCRIM é  corroborada  pela  análise  da  conta  corrente  da

empresa de  Kells Belarmino Mendes.  A esse respeito,  cumpre colacionar tabela a seguir,  que foi

destacada pela autoridade policial à f. 390 (vide fls. 338/340):

*

Às fls. 225/226 consta, ainda, mensagem de e-mail enviada por Kells Belarmino a

André Leal sobre o valor devido a este último em razão da sua participação no esquema em outro

município baiano, na qual foi anexado o comprovante de transferência da respectiva quantia.

Consoante  já  aduzido  nos  tópicos  anteriores,  em  seu  interrogatório,  Kells

Belarmino Mendes  confirmou que o contrato  com a  Prefeitura  de Camacã foi  intermediado por

André Souza Leal e seu irmão, o Deputado Estadual Nelson Leal26.

25 Edital, comprovante de retirada de edital, certificado de adequação ao edital, projeto básico, atestado de visita técnica, 
balizamentos de outras empresas (ligadas ao grupo) participantes, em conluio, das licitações fraudadas, e outros.

26 “QUE o contrato com a Prefeitura de Camacã foi intermediado pelo Deputado Estadual NELSON LEAL e pelo
irmão do mesmo, o qual representava o Deputado, ANDRÉ LEAL; QUE a assinatura do contrato entre a KBM
INFORMÁTICA e a Prefeitura de Camacan foi realizada no gabinete do Deputado NELSON LEAL, na presença na
Prefeita  Ângela;  QUE,  o  contato  mais  frequente  do  interrogado  era  com  ANDRÉ  LEAL,  mas,  por  vezes,  o



No  curso  da  investigação  criminal,  entretanto,  não  foram  encontrados  outras

evidências que ligassem o Deputado Estadual Nelson Leal aos delitos perpetrados por Kells Belarmino

Mendes e os outros denunciados. Assim, no que se refere à suposta participação de Nelson Leal nos

crimes ora examinados, não foi possível colher outras provas que corroborassem as declarações de

Kells Belarmino, restando comprovado apenas o vínculo direto entre André Souza Leal e a ORCRIM,

e a efetiva participação do denunciado André Leal nos crimes ora descritos.

Está provado que o denunciado André Souza Leal atuou ativamente para fraudar o

Pregão Presencial  nº  042/2013  e  incorreu,  também,  no  antecedente  crime  de  corrupção ativa,  em

virtude do oferecimento da promessa de vantagem indevida à prefeita de Camacã/BA para viabilizar o

esquema, devendo ele responder por todos atos descritos nesta denúncia (tópicos 2.2 e 2.3).

Por fim, o dolo a animar a conduta dos agentes, consideradas as circunstâncias da

prática delituosa e o vínculo espúrio existente entre os denunciados, restou também evidenciado, haja

vista os artifícios fraudulentos levados a efeito com a finalidade de fraudar processo licitatório e, no

caso  específico  de  Kells  Belarmino  Mendes  e  André  Souza  Leal,  com  a  oferta/promessa  de

vantagem indevida à então prefeita de Camacã/BA.

Destarte, está também devidamente demonstrada a autoria delitiva e o elemento

subjetivo dos tipos penais nos quais incorreram os denunciados.

4.  DA COLABORAÇÃO PREMIADA

Nos autos nº 0009759-61.2016.4.01.0000/DF, que tramitou no TRF da 1ª Região, foi

homologado acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal, o denunciado

Kells Belarmino Mendes e sua esposa, Fernanda Cristina Marcondes Camargo, comprometendo-se a

cooperar na elucidação e comprovação dos fatos relativos ao esquema criminoso revelado na Operação

Águia de Haia, de forma voluntária, ampla, efetiva/eficaz e conducente aos seguintes resultados27:

a)  à  identificação  de  todos  os  coautores  e  partícipes  da  organização  criminosa  sob
investigação na Operação Águia de Haia e das infrações penais por eles praticadas, que
sejam ou que venham a ser do seu conhecimento, inclusive agentes políticos que tenham
participado ou praticado os ilícitos;
b) à revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa;
c)  a  recuperação  total  ou  parcial  do  produto  e/ou  proveito  das  infrações  penais
praticadas pela organização criminosa, tanto no Brasil, quanto no exterior;
d) identificação das pessoas jurídicas e físicas utilizadas para prática dos crimes pela
ORCRIM;
e) fornecimento de documentos e outras provas materiais em relação aos fatos delatados
em razão do presente acordo.

interrogado também tratava com NELSON LEAL; QUE, ANDRÉ LEAL recebeu pagamentos pelos contatos que
fazia, utilizando o nome de seu irmão NELSON LEAL, para tentar obter contratos para as empresas do interrogado;
QUE, foi o Deputado NELSON LEAL quem solicitou que o interrogado fizesse pagamentos para ANDRÉ LEAL”
(fls. 334/336).

27 Às fls. 421/514 consta a cópia integral dos autos da colaboração premiada.   



A fim de serem obtidos tais resultados, cada colaborador obrigou-se, sem malícia ou

reservas, e imediatamente, a:

a) falar a verdade, incondicionalmente, em todas as investigações, inquéritos policiais,
procedimentos  investigatórios  criminais,  inquéritos  civis  e  processos  administrativos
disciplinares e tributários, ações civis e ações penais,  em que doravante venha a ser
chamado a depor na condição de testemunha ou interrogado, nos limites deste acordo;
b) indicar pessoas que possam prestar depoimento sobre os fatos em investigação, nos
limites  deste  acordo,  propiciando  as  informações  necessárias  à  localização  de  tais
depoentes;
c) cooperar sempre que solicitado, mediante comparecimento pessoal  a qualquer das
sedes do MPF ou da Polícia Federal,  para analisar documentos e provas, reconhecer
pessoas, prestar depoimentos e auxiliar peritos na análise pericial;
d) entregar todos os documentos, papéis, escritos, fotografias, bancos de dados, arquivos
eletrônicos, etc, de que disponha, estejam em seu poder ou sob a guarda de terceiros, e
que possam contribuir, a juízo do MPF, para a elucidação de crimes que são objeto da
presente colaboração;
e)  cooperar  com o MPF e com outras  autoridades  públicas  por  este  apontadas  para
detalhar os crimes de lavagem de capitais e outros delitos correlatos;
f)  não  impugnar  ou  agir  contrariamente  ao  presente  acordo,  firmado  de  boa-fé  e
voluntariamente;
g)  colaborar  amplamente  com o  MPF  e  com  outras  autoridades  públicas  por  este
apontadas em tudo mais que diga respeito à investigação deste esquema criminoso;
h)  afastar-se  de  suas  atividades  criminosas,  especificamente  deixando  de  atuar,  de
qualquer forma, nas atividades da organização criminosa investigada;
i)  comunicar  imediatamente  ao  MPF  caso  seja  contatado,  por  qualquer  meio,  por
qualquer  dos  demais  integrantes  da  organização  criminosa  ou  partícipes  dos  crimes
abrangidos pelo presente acordo;
j)  informar  senhas,  logins,  contas e  outros dados necessários para  acessar contas  de
correio  eletrônico  utilizados  pelos  COLABORADORES para  prática  dos  crimes  do
presente  acordo  e  que  já  tenham  sido  identificados  pela  Polícia  Federal  ou  pelo
Ministério  Público  Federal,  fornecendo,  inclusive,  autorização  para  as  autoridades
acessarem estas contas;
l) auxiliar na localização da verba pública desviada pela prática dos crimes e entregar
extratos de todas as contas bancárias controladas pelos COLABORADORES, no Brasil
ou exterior, ainda que necessite de auxílio de terceiros, às suas expensas;
m) manter atualizado perante o Ministério Público Federal e a Polícia Federal o seu
endereço e telefone;
n) comparecer a todas as audiências judiciais de instrução na data e horário designados,
independentemente de intimação formal, bastando, para isso, contato telefônico mantido
pelo MPF, certificado nos autos.

Cumpridas tais obrigações, o Ministério Público Federal propôs, com a concordância

dos colaboradores, que, nas ações penais já deflagradas e em todas as que venham a tratar do objeto do

acordo, as cautelares pessoais e as posteriores sanções privativas de liberdade decorrentes de todas as

eventuais condenações de Kells Belarmino Mendes sejam cumpridas do seguinte modo:

a) a título de cautelar pessoal, a partir da homologação do acordo:
a.1) obrigação de comparecimento em Juízo mensalmente;
a.2) proibição de mudança de domicílio sem autorização judicial;
a.3)  proibição de contatos  reservados com outros  réus  ou investigados na Operação
Águia de Haia ou nas investigações referentes aos fatos acima indicados.
b)  em caso  de  condenação,  quando  se  inicie  a  execução  das  sanções  privativas  de
liberdade, serão estas cumpridas no seguinte regime:



b.1) o cumprimento da sanção privativa de liberdade se iniciará em regime semiaberto,
por período de 02 (dois) anos, detraindo-se desse período o tempo já cumprido a título
de prisão cautelar;
b.2)  após esse  período em regime,  serão cumpridos mais  02 (dois)  anos em regime
aberto;
b.3)  após  o  cumprimento  desses  períodos  em  regime  semiaberto  e  aberto,  o
remanescente  das  penas  privativas  de  liberdade  será  substituído  pela  prestação  de
serviços à comunidade no período adicional de 03 (três) anos, na razão de 20 (vinte)
horas semanais.

Além disso, dispõe o acordo de colaboração premiada que:

a) Após a execução completa de todos os períodos de privação de liberdade e prestação
de serviços à comunidade indicados nas seções II.1 e II.2, e desde que esteja sendo
regularmente cumprido o acordo pelos COLABORADORES, as condenações existentes
e/ou  supervenientes  versando  sobre  os  fatos  objeto  do  acordo  terão  sua  execução
suspensa até que seja extinta a pretensão executória pela prescrição, sem cumprimento
de nenhum período adicional de privação de liberdade ou pena substitutiva. Se, porém,
houver  descumprimento  superveniente  do  acordo,  retomar-se-ão  as  execuções  das
penas, conforme o regime do art. 33 do Código Penal e da Lei de Execuções Penais;
b) Quando a soma das condenações já transitadas em julgado perfizer o total de 20 anos
em  relação  a  algum  COLABORADOR,  os  demais  processos  em  curso  serão
desmembrados e suspensos somente em relação a ele (com prosseguimento normal em
relação aos demais réus), na fase em que se encontrarem, até que seja extinta a pretensão
punitiva em razão da prescrição. Os processos suspensos,  entretanto,  caso ainda não
tenham sido  alcançados  pela  prescrição,  retomarão  seu  curso  a  qualquer  tempo,  se
houver descumprimento do acordo;
c) O quantitativo total de pena objeto das condenações judiciais, conforme a dosimetria
a ser realizada pelo Poder Judiciário, não se altera com o presente acordo, inclusive para
fins  de  cálculo  dos  prazos  prescricionais.  O  acordo  somente  trata  do  regime  de
cumprimento dessas sanções, da sua substituição por penas restritivas de direitos e da
suspensão da execução das penas ou do curso dos processos, caso cumpridas fielmente
as cláusulas da colaboração.
d)  Os  benefícios  deste  acordo  não  abrangem  fatos  ilícitos  posteriores  à  data  da
assinatura,  nem fatos  anteriores  que  sejam estranhos  ao  esquema  de  ilícitos  acima
mencionado.
e)  Os  benefícios  propostos  não  eximem os  COLABORADORES de  obrigações  ou
penalidades  de  cunho  civil,  administrativo  ou  tributário,  eventualmente  exigíveis,
inclusive na seara da improbidade administrativa.
f)  Os  COLABORADORES  fazem  jus  aos  direitos  previstos  no  art.  5º  da  Lei
12.850/2013, a saber:
1)  usufruir  das  medidas  de  proteção  previstas  na  legislação  específica,  desde  que
preenchidos  os  requisitos  específicos  do  programa  de  proteção  e  cumpridas  as
obrigações correspondentes a esse programa;
2) ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados;
3) ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes;
4) participar das audiências sem contato visual com os outros acusados;
5) não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou
filmado, sem sua prévia autorização por escrito;
6) cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

Ademais,  no aludido acordo,  também foram estabelecidos aspectos pecuniários,  a

exemplo  da  renúncia  dos  bens  ali  indicados  e  a  obrigação  de  fornecer  informações  a  respeito  de

eventuais bens não identificados à época.



As cópias do acordo de colaboração premiada, da decisão que o homologou, dos

depoimentos dos colaboradores e dos documentos probatórios por eles apresentados constam às fls.

421/514 (cópia dos autos da delação premiada).   

Assim, ante a homologação do “Termo de Acordo de Colaboração Premiada” no dia

25 de abril de 2016 (fls. 511-verso e 512), seus termos deverão ser levados em consideração na presente

ação penal, no que se refere ao denunciado/colaborador Kells Belarmino Mendes.

5. TIPIFICAÇÃO PENAL E PEDIDO CONDENATÓRIO.

Do exposto,  em relação à  1ª imputação (tópico 2.2),  encontram-se os denunciados

Ilce Tourinho da Silva,  Júlio César de Oliveira Matos,  Diva Amado dos Santos,  Kells Belarmino

Mendes,  Marconi Edson Baya Souza,  Kléber Manfrinni de Araújo Dourado e André Souza Leal

incursos nas penas do tipo penal previsto art. 90 da Lei nº 8.666/93. 

No  que se  refere  à  2ª  imputação (tópico  2.3),  os  denunciados  Kells  Belarmino

Mendes e André Souza Leal, em concurso material com os crimes relativos à 1ª imputação (art. 69 do

CP), respondem também pela prática do crime previsto no art. 333, c/c o § único, do Código Penal.

A então  Prefeita  do  Município  de  Camacã/BA,  Maria  Ângela  da  Silva  Cardoso

Castro, embora tenha concorrido para a prática dos crimes descritos nesta Denúncia, não figura no polo

passivo da ação em virtude de seu óbito, ocorrido no dia 18 de setembro de 2015 (fls. 349/350).

Considerando que, em maio/2017, foi oferecida pela PRR da 1ª Região denúncia em

face dos denunciados Kells Belarmino Mendes, Kleber Manfrini de Araújo, Marconi Edson Baya e

André Souza Leal, entre outros integrantes da ORCRIM, pelo crime previsto no art. 2º,  caput e § 4o,

inciso II, da Lei 12.850/2013, estes não responderão por tal crime na presente ação penal.

No que se refere  a  Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos,  Nelson Leal,  demais

integrantes  da  ORCRIM  e  outros  indivíduos  possivelmente  envolvidos  em  fatos  relacionados  aos

crimes  praticados  pelo  grupo  criminoso,  não  se  logrou  carrear  aos  autos  provas  suficientes  da

participação direta dessas pessoas especificamente nos fatos delituosos descritos nessa denúncia, razão

pela qual deixa o MPF de denunciá-los, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.      

Destarte, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) que seja recebida a presente Denúncia, determinando-se a citação dos acusados e o

prosseguimento do processo em seus ulteriores termos;

b) a condenação dos réus nas penas correspondentes.

Por  fim,  embora  os  fatos  já  estejam devidamente  provados,  o  Parquet  arrola  as

testemunhas abaixo indicadas, que deverão ser inquiridas no curso da instrução da ação.

Após o recebimento da Denúncia, requer a expedição de ofício à Polícia Federal e à

Secretaria de Segurança Pública da Bahia para que atualizem os registros em seus cadastros.



Ilhéus-BA, 07 de dezembro de 2017.

TIAGO MODESTO RABELO
Procurador da República

ROL DE TESTEMUNHAS*

*Dados omitidos para fins de publicação.

S:\Notícias - site\2017\Tiago Rabelo\Peças\IPL 0667.2015 - 813-61.2016.3311_Denúncia_art 90, Lei 8666 - Camacã - Águia de Haia_vd.odt


