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

ITABUNA/BA

IPL nº 0669/2015 (numeração judicial: 1479-28.2017.4.01.3311)

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

anexo inquérito policial, vem oferecer DENÚNCIA1 em face de: 

MARDES LIMA MONTEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, ex prefeito do Município
de Buerarema/BA, *

ASTOR VIEIRA JÚNIOR, brasileiro, ex secretário de educação do Município de
Buerarema/BA, *

ROGERE  SOUSA  MAGALHÃES,  brasileiro,  ex  pregoeiro  do  Município  de
Buerarema/BA, * 

KELLS BELARMINO MENDES2, *

FERNANDA CRISTINA MARCONDES CAMARGO, *

RODRIGO SEABRA BARTELEGA DE SOUSA, *

MARCONI EDSON BAYA SOUZA, *

MAYCON GONÇALVES OLIVEIRA DOS SANTOS, *

KLEBER MANFRINI DE ARAÚJO DOURADO, *

JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DOURADO, ex  prefeito  do  Município  de  Ruy
Barbosa, *

*Dados omitidos para fins de divulgação.

1. SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES

No ano de 2011, os denunciados Mardes Lima Monteiro de Almeida, na condição

de então prefeito do Município de Buerarema/BA, Astor Vieira Júnior, na condição de então secretário

de educação do Município de Buerarema/BA; Rogere Sousa Magalhães, pregoeiro e presidente da CPL

do município;  Kells Belarmino Mendes, Fernanda Cristina Marcondes Camargo, Rodrigo Seabra

Bartelega  de  Sousa,  Marconi  Edson  Baya  e  Maycon  Gonçalves  Oliveira  dos  Santos,

representantes/funcionários da empresa ilicitamente  contratada pela prefeitura;  Kleber Manfrinni de

1 Em dezembro/2017 o MPF ajuizou nesta Subseção Ação de Improbidade Administrativa em razão dos mesmos fatos.
2 As notificações/intimações a Kells Belarmino também podem ser encaminhadas ao endereço do seu advogado Dr.
Rafael Salles Dórea, com escritório na Avenida Luís Viana Filho, Empresarial Manhattan Square Wall Street, Torre
East, sala 118, Paralela, CEP 41.770-000, Salvador/BA, nos termos do acordo de colaboração premiada.
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Araújo e José Bonifácio Marques Dourado, terceiros beneficiários que atuavam em consórcio com os

demais  integrantes  da organização  criminosa  para a  consecução  dos  crimes  por  esta  praticados,  em

concurso de agentes e unidade de desígnios, fraudaram licitação, mediante ajuste e simulação/montagem

do Pregão Presencial 21/2011, frustrando a licitude e o caráter competitivo do certame, com o intuito de

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

Valendo-se da contratação fraudulenta da empresa vinculada à ORCRIM – a  Ktech

Technology  Gestão  e  Comércio  de  Software  Ltda  –,  Mardes  Lima  Monteiro  de  Almeida,  Kells

Belarmino Mendes, Fernanda Cristina Marcondes Camargo, Rodrigo Seabra Bartelega de Sousa,

Marconi Edson Baya,  Kleber Manfrini de Araújo Dourado e José Bonifácio Marques Dourado,

desviaram, em proveito próprio e alheio, recursos públicos federais no valor de R$ 967.200,003.

Ademais, Kells Belarmino Mendes, a fim de assegurar a prática dos atos necessários

para viabilizar a fraude à licitação, a contratação ilegal da empresa favorecida e o consequente desvio de

recursos públicos, ofereceu vantagem indevida ao então prefeito de Buerarema, Mardes Lima Monteiro

de Almeida,  o qual,  de forma livre e consciente,  aceitou/recebeu vantagem econômica ilícita,  tendo

ilegalmente praticado, em razão disso, atos de ofício para assegurar a consecução dos delitos descritos

nesta  denúncia.  Também os  denunciados José  Bonifácio  Marques  Dourado,  no  exercício  de  suas

funções, e  Kleber Manfrini de Araújo Dourado receberam vantagens indevidas e, em contrapartida,

atuaram para garantir o êxito do esquema criminoso. 

2. SINOPSE FÁTICA. DA CONDUTA DELITUOSA. MATERIALIDADE.

2.1. INTRODUÇÃO

O Município de Buerarema/BA, por intermédio do Inquérito Policial nº 0669/2015, foi

alvo da operação denominada “Águia de Haia”.

As investigações foram iniciadas no âmbito do Inquérito Policial nº 0628/2013, que

tramitou perante o TRF da 1ª Região, que apurou o desvio de recursos públicos federais do FUNDEB

pelo 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  tecnologias  da  informação  com

capacitação presencial continuada de professores e aquisição atualizada 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”.

No curso  das  investigações  se  constatou  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

3Valor total pago à KTECH KEY TECHNOLOGY GESTÃO E COM. DE SOFTWARE LTDA pela Prefeitura de
Buerarema/BA,  conforme Relatório SIGA-TCM/BA (f.  54,  Anexo I)  e  Laudo nº  288/2016 (f.  361),  quantia  esta,
portanto, correspondente ao montante total dos recursos públicos desviados pelo grupo e repartidos entre os integrantes
da ORCRIM, além do prefeito Mardes Lima Monteiro de Almeida.



                                                                                                                                                                                 3
                

municípios baianos, e era operacionalizado por uma organização criminosa integrada pelo denunciado

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

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

Nesse contexto, teve início a  interceptação telefônica e de dados telemáticos dos

principais envolvidos no esquema4, e outras diligências, que revelaram o modus operandi da ORCRIM.

A partir de tais medidas, apurou-se que as atividades eram divididas entre integrantes

do grupo liderado por Kells Belarmino, alguns da preparação dos documentos para simular os processos

de licitação nas prefeituras participantes do esquema, outros aliciavam prefeitos e servidores públicos em

troca de vantagem econômica indevida e os demais faziam operar e mantinham a logística necessária

para dar aparência de legalidade e funcionalidade aos produtos/serviços supostamente contratados.

Com o objetivo de viabilizar a prática ilícita, o grupo criminoso, quando já ajustados

com os prefeitos que aderiram ao esquema e outros agentes públicos, atuavam para montar a processo

licitatório, fornecendo o material necessário aos servidores das prefeituras, como os termos de referência,

projeto básico, editais  de licitação e outras. Em seguida, formalizava-se a contratação fraudulenta da

empresa pelo município, mediante sobrepreço, e os serviços contratados não eram prestados.5

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

vinculadas à ORCRIM para atribuir aparência de legalidade mediante falsa concorrência nas licitações

fraudadas, entre as quais: KTECH – KEY TECNOLOGY GESTÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE

LTDA., KELLS BELARMINO MENDES – ME6, PRESCOM INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA.7,

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

4Medida Cautelar nº 0003129-57.2014.4.01.0000-BA, constante de mídia digitalizada juntada ao Anexo I (f. 106). 
5Segundo consignado no Relatório da autoridade policial (às fls. 418/419) o 'pacote' vendido pelo grupo englobava as
minutas e modelos das peças dos procedimentos licitatórios, os quais eram elaborados 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.  Os editais de licitação, que resultaram nas contratações das empresas  da
organização  criminosa  nos  Municípios  de  MIRANGABA/BA,  NOVA  SOURE/BA,  CAMACÃ/BA,
PARAMIRIM/BA,  UAUÁ/BA,  UNA/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 – SETEC/SR/DPF/BA de fls. 150/189 e laudo pericial nº 288/2016-SETEC/SR/DPF/BA às fls. 352/376.
Além  disso,  conforme  registrou  a  PF,  nenhum  dos  supracitados  municípios  apresentou  qualquer  servidor  com
conhecimento técnico suficiente para sequer entender os requisitos e elementos constantes nos respectivos termos de
referências, quanto mais elaborar/adaptar os termos de referências para as necessidades e peculiaridades do município.
6A 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. 
7As 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 (nº 0098239-12.2010.8.13.0338),  conforme
mencionado às fls.  416/417 do IPL.
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Além da montagem dos procedimentos licitatórios para direcionar as contratações8, da

fraude na disputa, do aliciamento de prefeitos e agentes públicos mediante o pagamento de “propina”, do

alto  custo  dessas  contratações  –  complexidade  do  padrão  tecnológico  contratado  desproporcional  à

realidade  dos  municípios  contratantes9 –  e  do  sobrepreço  (sem  qualquer  parâmetro  de  mercado),

comprovou-se que o serviço, de fato, não era executado na forma contratada e os produtos não eram

fornecidos, apesar de integralmente pagos pelos municípios envolvidos no esquema.

A esse respeito, destacou a autoridade policial:

Outra circunstância comum nos acima citados municípios é que as empresas vencedoras
(KTECH/KBM)  não  prestavam  os  serviços  contratados  por  diversas  razões,  mas
principalmente porque:

I) as escolas municipais não dispunham de 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. (f. 419 do IPL)

Assim, tratava-se de uma ORCRIM estruturada para a prática de crimes relacionados a

contratações fraudadas, desnecessárias e a preços exorbitantes, de produtos e serviços inservíveis –

que  sequer  eram  regularmente  prestados  –  para  as  escolas  municipais,  que  contou  com  a

participação  efetiva,  em  conluio,  de  prefeitos,  secretários  de  educação,  pregoeiros,  integrantes  de

comissões de licitação e outros agentes aliciados pelo esquema de corrupção.

8As interceptações telefônicas captadas (mídia na contracapa dos autos) 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,  dentre os quais se destaca o trecho abaixo transcrito do relatório da autoridade
policial (f. 437), retirado da f. 45 do arquivo denominado “QuebSig 0003129-57.2014.4.01.0000 – VOLUME 02.pdf”
(mídia constante do Anexo I, f. 106), 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.
9 Da simples comparação dos editais de licitação já se percebe que foram fornecidos por uma mesma fonte para todas
as prefeituras. Confira-se a respeito as conclusões do Laudo nº 801/2015-SETEC/SR/DPF/BA (fls. 150/189 do IPL).
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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, vol. I, do IPL, que consta de mídia acostada ao Anexo I) e no Laudo nº 801/15-

SETEC/SR/DPF/BA (fls.  150/189 do IPL),  os  recursos  utilizados  pelas  prefeituras  contratantes  para

efetuar o pagamento dos expressivos valores às empresas do grupo liderado por Kells Belarmino são

provenientes do  FUNDEB10. No caso de Buerarema/BA, a informação é corroborada pelo extrato do

Sistema Integrado de  Gestão  e Auditoria  (SIGA) do TCM/BA (f.  54 do Anexo I)  e  pelo  Laudo nº

288/2016-SETEC/SR/DPF/BA, às fls. 352/376.

Constatada a prática delituosa em municípios diversos, cindiu-se a investigação por

municípios, a fim de melhor avaliar as condutas perpetradas em cada prefeitura. O Inquérito Policial nº

0669/2015 decorreu de tal cisão e teve por objetivo específico aprofundar as apurações relacionadas à

administração municipal de Buerarema/BA.

No bojo deste apuratório foram reunidas provas contundentes da prática de crimes por

parte dos membros da ORCRIM e da administração municipal do citado município. Tais provas foram

obtidas, principalmente, no âmbito de processos cautelares vinculados ao IPL 628/2013, quais sejam, o

processo cautelar de interceptação telefônica e telemática nº 0003129-57.2014.4.01.0000-BA, processo

de quebra de sigilo bancário nº 0072202-19.2014.4.01.0000-BA e processo de medidas cautelares de

busca e apreensão e prisão preventiva nº 0022324-91.2015.4.01.0000-BA. 

Ademais, no curso das investigações, Kells Belarmino Mendes  celebrou acordo de

colaboração premiada com o Ministério Público  Federal,  devidamente  homologado,  assumindo o

compromisso de relatar/provar os fatos de seu conhecimento e nominar os envolvidos no esquema. A

cópia integral dos autos nº 0009759-61.2016.4.01.0000/DF, em que se deu a homologação do ajuste,

consta de mídia acostada ao Anexo I.

A investigação criminal relativa ao município de Buerarema/BA  foi desmembrada,

restando em tramitação no TRF1 os autos nº 0023096-54.2015.4.01.0000/BA, relativos à participação da

Deputada Estadual  ANGELA MARIA CORREA DE SOUSA (que detém prerrogativa de foro perante

aquela corte) e dos seus assessores (FREDERICO VESPER SILVA RODRIGUES e LUCAS LOPES DA

SILVA), em virtude da conexão intersubjetiva entre os fatos por eles praticados, conforme decisões de fls.

475/477 e a posterior que retificou erro material para fazer incluir o nome dos assessores da parlamentar

(fls. 51/53, Anexo I). Por tal razão, essas três pessoas não figuram na presente denúncia.

10 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).
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Registre-se que, em maio/2017, foi oferecida pela PRR da 1ª Região denúncia em face

dos ora denunciados K  ells Belarmino Mendes, Fernanda Cristina M. Camargo, R  odrigo Seabra Bartelega

de Sousa,  Marconi Edson Baya Souza,  Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos,  Kleber Manfrini  de

Araújo Dourado e J  osé Bonifácio M. Dourado e outros integrantes do ORCRIM, especificamente pelo

crime do art. 2º, caput e §4o, inc. II, da Lei nº 12.850/2013 (fls. 55/104, Anexo I)11.

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 na “Operação Águia de Haia”,  no que se

refere  à  contratação  da  empresa  Ktech  Key Technology Gestão e  Comércio  de Software  Ltda  pelo

Município de Buerarema/BA, que o então prefeito e servidores públicos da comuna, em conluio com

integrantes da ORCRIM,  forjaram, mediante fraude (simulação do certame), o  Pregão Presencial nº

021/2011, frustrando a licitude e o caráter competitivo da licitação, para fins de obter, para si e para

outrem, vantagem indevida com a 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 da KTECH realizada pelo Município de Buerarema/BA. 

2.2.1. Estrutura, funcionamento e modus operandi da organização criminosa.

Kells  Belarmino Mendes,  sua companheira  Fernanda Cristina  Marcondes,  Marconi

Edson  Baya,  Rodrigo  Bartelega  de  Sousa,  dentre  outros,  já  haviam  estruturado,  no  Município  de

Itaúna/MG, no ano de 2007, um esquema semelhante de fraude à licitação para contratação de produtos e

serviços relacionados à tecnologia da informação na área educacional, o que foi objeto posteriormente de

ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público daquele estado.

Naquele  município,  o  grupo simulou  a  competitividade  da  Concorrência  03/2007,

valendo-se das empresas  Prescon Informática  Assessoria  Ltda.  e  Ktech – Key Technology Gestão e

Comércio de Software Ltda., por meio de interpostas pessoas que figuram nos contratos sociais. 

Fato é que, seja porque descoberto o esquema no município de Itaúna/BA, seja para

ampliar o esquema de contratações fraudulentas, já com o apoio político do deputado estadual Carlos

Ubaldino e do ex-prefeito José Bonifácio (vice-presidente da UPB – União das Prefeituras da Bahia), o

grupo liderado por Kells Belarmino, valendo-se de  modus operandi  semelhante ao praticado naquele

município, migrou para o estado da Bahia, a começar pelo município de Itapicuru/BA – cuja contratação

11 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;
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já foi objeto de denúncia formulada pela PRR da 1ª Região12. A partir daí a atuação da ORCRIM se

estendeu por pelo menos 19 (dezenove) municípios, entre os quais o de Buerarema.

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

permanente, nas fraudes perpetradas, tais como Kleber Manfrinni de Araújo Dourado, filho do prefeito

do Município de Ruy Barbosa/BA, Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos, empregado da ORCRIM e

responsável pelo chamado sistema “SIGA” e também por representar as empresas de Kells Belarmino

Mendes perante as prefeituras, entre outros, todos encarregados de atribuir uma aparência de regularidade

aos contratos celebrados com prefeituras.

No  Município  de  Buerarema/BA,  o  grupo  contou  com a  participação  do  prefeito

MARDES LIMA MONTEIRO, que aderiu, também em troca de vantagem indevida, ao esquema ilícito

com o intuito de desviar recursos públicos; de ASTOR VIEIRA JÚNIOR, secretário de educação, e de

ROGERE SOUSA MAGALHÃES, pregoeiro que atuou no processo licitatório fraudado. 

Os crimes foram praticados em Buerarema/Ba também por intermédio da Deputada

Estadual  ANGELA MARIA CORREA DE SOUSA e seu ex-assessor, FREDERICO VESPER SILVA

RODRIGUES, tendo colaborado, ainda, para a montagem do certame e o desvio de recursos públicos o

assessor da deputada LUCAS LOPES DA SILVA13.

A forma como se deu a fraude à licitação em Buerarema foi devidamente esclarecida

por Kells Belarmino em interrogatório na Polícia Federal, em 10/05/2016 (fls. 349/351 do IP), o que foi

confirmado/detalhado em sua colaboração premiada.

Na ocasião, o chefe do núcleo empresarial da ORCRIM explicitou que foi a deputada

ÂNGELA SOUZA que intermediou o seu contato com o então Prefeito de Buerarema, MARDES. Disse,

ainda, que houve a participação de FREDERICO VESPER SILVA RODRIGUES, que era assessor da

parlamentar e foi à época nomeado chefe de gabinete do prefeito MARDES a pedido da deputada.

O colaborador  esclareceu  que MARCONI EDSON BAYA preparou  as  minutas  do

edital,  publicação,  termo  de  referência,  projeto  básico  e  demais  peças  necessárias  à  montagem  do

processo licitatório, encaminhando-as a KELLS, que enviou tais documentos para o prefeito MARDES. 

KELLS acrescentou que FREDERICO também levou um pendrive com os modelos

das peças da licitação para a Prefeitura de Buerarema/BA, entre as quais estavam o “ATESTADOS DE

VISITA TÉCNICA” e “CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO AO EDITAL”. Tais documentos deveriam

ser assinados – como, de fato, foram – pelo Secretário de Educação ou pelo Pregoeiro.

12Sobre a vinculação das empresas Ktech e Prescom a Kells Belarmino e a Fernanda Cristina Marcondes, vide os
documentos que constituem o Apenso I, vol. II, do IPL (constante da mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, juntada
à f. 105 do Anexo I), em especial os depoimentos prestados por Adolfo Osório Mendes Penido (f. 252); Eugênio Pinto
(f. 257); Manoel Bernardes de Carvalho Neto (f. 268); Marcilene Pereira (f. 270); Marisa Pinto Pereira (f. 274); Carlos
Márcio Bernardes (f. 276); Heli de Souza Maia (f. 278); Samuel Eustáquio de Assis (f. 282).
13Como já informado nesta peça, ANGELA MARIA CORREA DE SOUSA e seus assessores FREDERICO VESPER
SILVA  RODRIGUES  e  LUCAS LOPES DA SILVA serão  responsabilizados  no  âmbito  do  TRF1,  em razão  da
prerrogativa de foro da parlamentar.
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Na sequência, explicou que o acerto feito em Buerarema/BA foi de entregar ao então

prefeito MARDES 30% dos valores do contrato pagos pelo município, sendo que a deputada estadual

ÂNGELA SOUSA também recebia 5% dos valores (sobre as faturas pagas).

 Segundo  KELLS,  quem recebia  os  valores  para  a  deputada  ÂNGELA era  o  seu

assessor,  LUCAS, que depositava os cheques recebidos nas contas  dos seus filhos menores:  Mateus

Andrade Silva e Gabriel Andrade Silva, tendo realizado, ainda, diversos pagamentos para FREDERICO,

a pedido – e em favor – da deputada ÂNGELA.

KELLS também confirmou, conforme esclarecimentos às  fls.  01/50 do Anexo I,  a

participação e o efetivo recebimento de valores em relação ao contrato de Buerarema pelo ex-prefeito do

município de Ruy Barbosa/BA, JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DOURADO, e por seu filho KLEBER

MANFRINI DE ARAÚJO DOURADO. 

As informações prestadas por Kells Belarmino Mendes são corroboradas pelas 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 21/2011 para possibilitar a contratação da

empresa do grupo e a obtenção de vantagens indevidas, como será melhor demonstrado a seguir.

2.2.2. Da montagem – simulação – do procedimento licitatório pela ORCRIM.
Pregão Presencial  nº 21/2011 do Município de Buerarema/BA. Das provas do
conluio entre as empresas “participantes” do certame.

O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 801/2015 (fls. 150/189 do IPL) é conclusivo

acerca  da  montagem  dos  certames  licitatórios  realizados  pelos  diversos  municípios  baianos  que

resultaram na  contratação  das  empresas  da  ORCRIM.  O  referido  laudo  analisou  18  procedimentos

licitatórios, de 16 municípios, inclusive o de Buerarema/BA (Pregão Presencial 21/2011).

As principais constatações do laudo que denotam a montagem dos certames são as

seguintes:  a)  o anexo I dos editais (projeto básico e/ou termo de referência) foi o mesmo em todos os

certames analisados; b) na quase totalidade dos procedimentos examinados em que constam cotações de

preço,  ela  foi  feita  com o  mesmo  grupo  de  empresas [ligadas  ao  grupo],  quais  sejam  MAXCOM

SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS  LTDA,  EHW  INFORMÁTICA  LTDA  e  KELLS  BELARMINO

MENDES – KBM INFORMÁTICA-ME ou KTECH KEY TECHNOLOGY GESTÃO E COMÉRCIO

SE SOFTWARE-ME,  e  sem apresentação  da  composição  dos  custos  envolvidos14;  c)  à  exceção  da

licitação realizada pelo município de Itapicuru, a forma de aquisição do edital era presencial e exigia-se a

demonstração do produto licitado, em período estipulado, a fim de obter um “Certificado de Adequação

ao Edital”, sendo que, tanto o agendamento, quanto a demonstração deveriam ser feitos presencialmente

na Prefeitura; d) na quase totalidade dos certames analisados foi exigida uma visita técnica aos locais de

execução dos serviços para se obter um “Atestado de Visita Técnica”, assinado exclusivamente pelo

14 Além do conluio entre as empresas “participantes” do certame (geridas pelo mesmo grupo), utilizadas para simular a
competitividade, provou-se que as cotações de preços ou “balizamentos” eram preparados pelos integrantes da ORCRIM.
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Secretário  de  Educação,  como pré-requisito  de  habilitação  da  licitante15;  e) na  quase  totalidade  das

licitações examinadas verificou-se que o mesmo grupo restrito de empresas (M@X.COM SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS LTDA e KELLS BELARMINO MENDES – KBM INFORMÁTICA-ME ou KTECH

KEY TECHNOLOGY GESTÃO E COM. DE SOFTWARE-ME) participou dos certames, apresentando

preços compatíveis com os valores orçados e próximos entre si. 

Ademais,  do Laudo Pericial  nº 288/2016, que analisou especificamente o edital  do

Pregão Presencial 21/2011 do Município de Buerarema/BA, destacam-se as seguintes conclusões: “... As

constatações expostas nos itens 5 a 8 da subseção III.2.1 do Laudo de Perícia Criminal nº 801/2015-

SETEC/SR/DPF/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 021/2011 da Prefeitura

de Buerarema/BA e as licitações promovidas pelas demais Prefeituras foram forjadas, e que diversas

exigências constantes dos Editais são abusivas e restritivas à ampla concorrência...” (fls. 352/376).

A Prefeitura  de Buerarema/BA realizou o Pregão Presencial  nº  21/2011 visando a

contratação,  com recursos  do  FUNDEB,  de  empresa  para “prestação  de  serviços  educacionais  de

tecnologia da informação técnico-administrativa e pedagógica com capacitação presencial continuada

de professores, 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 unidades escolares”. 

Após o certame, foi firmando  contrato no valor de R$ 2.220.000,00 (dois milhões,

duzentos e vinte mil reais), com a “vencedora”, a empresa KTECH KEY TECHNOLOGY GESTÃO E

COM DE SOFTWARE LTDA16, gerida de fato por Kells Belarmino.

Da análise os autos do referido processo licitatório, em conjunto com as demais provas

colhidas no âmbito das investigações na “Operação Águia de Haia”, foram constatadas as mais variadas

evidências de montagem do certame e direcionamento da contratação.

Os  valores  pagos  efetivamente  à  empresa  do  grupo  ilicitamente  contratado,  por

serviços que não foram prestados, alcançou a quantia de  R$ 967.200,00 (Laudo nº 288/2016, f. 361),

quantia esta, portanto, correspondente ao montante total dos recursos públicos desviados pelo grupo. 

Como já se adiantou em tópico antecedente, em seu interrogatório (fls. 349/351 do IP)

Kells Belarmino esclareceu que MARCONI EDSON BAYA foi quem preparou as minutas do edital,

publicação, termo de referência, projeto base e demais peças necessárias para montagem do processo

licitatório, tendo Kells enviado tais documentos para o prefeito MARDES. E FREDERICO VESPER

15 Também no  caso  de  Buerarema/BA,  tanto  a  apresentação  do  produto  licitado  para  obtenção  do  “Certificado  de
Adequação ao Edital”, como a visita técnica aos locais onde seriam executados os serviços, para se obter o “Atestado de
Visita Técnica”, eram também preparados/forjados pelos integrantes do grupo, enviados à prefeitura e apenas assinados
pelos agentes públicos, sem que soubessem sequer do que se tratava e/ou que tivessem ocorrido, de fato, a apresentação do
produto ou a visita técnica, como se depreende, inclusive, do interrogatório do réu Astor Vieira Júnior (fls. 74/76 do IP),
então Secretário de Educação, e do depoimento de Maria das Graças Oliveira de Souza (f. 58 do IP), diretora das Escolas
de Campo, a qual nem sabia ao certo o que tinha assinado, e o fez a mando do prefeito Mardes.

16 Fls. 12, 247 e 249/257 do Apenso II do IPL, que consta da mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, à f. 105 do Anexo I.
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também levou um pendrive  com os  modelos  de  peças  da  licitação  para  a  Prefeitura  de  Buerarema,

inclusive dos “Atestados de Visita Técnica” e o “Certificado de Adequação ao Edital”. 

O Pregão Presencial foi instaurado por solicitação do Secretário de Educação Astor

Vieira Júnior, no dia 04/11/2011, e autorizado, em 04/12/201417, pelo Prefeito Mardes Lima Monteiro de

Almeida (fls. 10/11 do Apenso II do IPL18). 

Antes, em 03/11/2011, o secretário já havia consultado o setor de contabilidade sobre

a  existência  de  recursos  para  a  contratação  espúria,  tendo  afirmado  que  o  valor  estimado  para  a

contratação  era  de  R$  2.668.000,08,  embora  não  conste  nenhum orçamento  (cotação  de  preços)  de

empresas que atuam na área do objeto licitado para justificar tal cifra (fls. 08/09 do Apenso II do IPL19).

O edital, termo de referência, projeto básico, minuta de contrato e anexos, incluindo o

“certificado de adequação ao edital”  e o “atestado de visita técnica”,  são iguais àqueles utilizados por

outros municípios que contrataram fraudulentamente as empresas da quadrilha.

O secretário Astor Vieira Júnior, ressalte-se, assinou o “atestado de visita  técnica”

fornecido pela própria ORCRIM, como se verifica da f. 187 do Apenso II do IPL20.

Segundo a Ata da Sessão de Julgamento das Propostas,  supostamente ocorrida em

30/11/2011, participaram do certame as empresas MAX.COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA,

representada pela denunciada FERNANDA CRISTINA MARCONDES CAMARGO (companheira de

Kells  Belarmino)  e  a  KTECH  TECHNOLOGY  GESTÃO  E  COMÉRCIO  SOFTWARE  LTDA,

representada pelo próprio Kells Belarmino Mendes (fls. 244/245 do Apenso II do IPL21).

Foi declarada vencedora da licitação (P.P. nº 21/2011) a KTECH TECHNOLOGY

GESTÃO E COMÉRCIO SOFTWARE LTDA, tendo o pregoeiro ROGERE SOUZA MAGALHÃES

adjudicado o objeto à empresa em 30/11/2011 (f. 246 do Apenso II do IPL22).  Por sua vez, o prefeito

Mardes Lima Monteiro homologou o ato, conforme se verifica à f. 248 do Apenso II do IPL23.

Às conclusões dos laudos periciais e às declarações de Kells Belarmino, dando conta

da montagem do pregão presencial, somam-se, como provas contundentes do ajuste espúrio e da fraude

licitatória, o fato de os componentes da Comissão de Licitação (em Buerarema denominada COPEL),

entre eles o pregoeiro ora denunciado, terem afirmado em seus depoimentos na Polícia Federal que

receberam os documentos referentes ao certame já preparados, tendo apenas subscrito os papéis.

Rosimeire Santos Fernandes, membro da CPL, disse que só assinava os documentos

que lhe eram entregues por um assessor da prefeitura,  mas nunca elaborou qualquer deles. Afirmou,

ainda, que nesse pregão específico   (P.P. nº 21/2011)  , a CPL   já recebeu tudo pronto (fls. 59/60 do IPL).

17 A data que a se queria apor no documento era 04/11/2011, uma vez que o contrato foi assinado em 02/12/2011.
18 Contido na mídia digital denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada à f. 105 do Anexo I.
19 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada à f. 105 do Anexo I.
20 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada à f. 105 do Anexo I.
21 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada à f. 105 do Anexo I.
22 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada à f. 105 do Anexo I.
23 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada à f. 105 do Anexo I.
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As declarações do pregoeiro ROGERE SOUZA MAGALHÃES merecem transcrição,

porque evidenciam, às escâncaras, a montagem do certame. O denunciado confessa, de fato, que recebeu

os documentos da empresa vencedora do certame. Confira-se:

“QUE  participou  da  Comissão  de  Licitação  e/ou  Equipe  que  realizou  o  Pregão
Presencial 21/2011, que resultou na contratação da empresa KTECH; QUE afirma que
então exercia a função de presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Buerarema,
bem como a de Pregoeiro, porém,  de fato eu não fazia nada, apenas assinava uns
documentos que me davam pra assinar, nunca elaborei nenhum documento, nunca
redigi  qualquer  edital,  atestado,  nenhum documento  de  licitação,  pregão,  nada
disso eu fiz,  nunca,  nem eu nem as outras duas colegas da CPL, ROSIMEIRE
SANTOS FERNANDES e  JEANY NERY;  QUE nesse  caso  aí  do Pregão,  para
contratar serviços da empresa para informatizar as escolas, nós recebemos todos
os  documentos  do  Pregão  da  empresa  mesmo  que ganhou a  licitação,  eles  que
trouxeram tudo, recebemos tudo pronto, toda a documentação do edital, nós só
assinávamos, afirmando,  por  isso,  que quem elaborou o projeto  básico,  o termo de
referência,  o  contrato  e  demais  documentos  do  processo  licitatório  foram  os
representantes  da  empresa  vencedora,  “não  me  lembro  o  nome  dela,  parece  que
KTECH”; que não sabe informar os nomes desses representantes, “não tinha contato
direto com eles”;  QUE esse Pregão surgiu e acabou já com o nome do vencedor
sabido desde o início, o que era comum... QUE não realizou qualquer atividade no
Pregão Presencial 21/2011, “apenas assinei papéis”.  (fls. 61/62).

De igual modo, Jeane Nery de Jesus afirmou que  “apenas assinava os documentos

que me davam para assinar, vindos da assessoria jurídica, de Edmilson Batista, que era da assessoria de

licitação, era dono de uma empresa que tratava de licitação, era de Santo Amaro/BA, a CONLIC”.  Com

relação ao Pregão 21/2011, disse: “nesse Pregão, a Comissão recebeu tudo pronto...,  mas não sei

dizer quem fez, ou se foi a empresa vencedora que forneceu...” (fls. 63/64).

Como se não bastasse, as provas dos autos  revelam o conluio entre as empresas

supostamente participantes do certame, a comprovar a inexistência de concorrência e a simulação

da licitação ocorrida em Buerarema.

No Laudo 288/2016-SETEC/SR/DPF/BA (fls. 352/376), o perito registrou a estreita

ligação entre as empresas (participantes do certame), consignando que a representante da  M@X.COM

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA,  FERNANDA CRISTINA M.  CAMARGO24,  também assina

como testemunha em contrato  de  prestação  de  serviços  entre  DELBA SOUZA DOS SANTOS e  a

empresa vencedora  KTECH TECHNOLOGY GESTÃO E COMÉRCIO SOFTWARE LTDA25,  assim

como  figura  em  relatório  de  acompanhamento26 anexo  ao  processo  de  pagamento  nº  374/12  como

responsável pelo RH/Administrativo da empresa KTECH.

No  relatório  do  IPL  a  autoridade  policial  registra  a  ligação  entre  KELLS

BELARMINO e FERNANDA CRISTINA, representantes das empresas supostamente concorrentes no

Pregão 21/2011, a partir das movimentações financeiras nos anos de 2010 e 2011. 

24 Fernanda  Cristina,  ora  denunciada,  é  companheira  do denunciado  Kells  Belarmino,  responsável,  de  fato,  pela
empresa vencedora do certame; ambos firmaram acordo de colaboração premiada com o MPF, por meio do qual
detalharam os crimes praticados pelo grupo e apresentaram as respectivas provas.

25 Fls. 226/228 do Apenso II do IPL Nº 669/2015-4-SR/DPF/BA (contido na mídia à f. 105 do Anexo I).
26 Documento usado pelo grupo, inclusive, para simular prestação de serviços e justificar pagamentos indevidos.
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Foram  verificadas  27  (vinte  e  sete)  transferências  da  conta-corrente  da  KELLS

BELARMINO MENDES-ME para FERNANDA CRISTINA entre 2010 e 2011, conforme a relação de

fls. 400/401 do IPL. Também foram encontradas 81 (oitenta e uma) transferências bancárias da KTECH

para FERNANDA CRISTINA MARCONDES entre os anos de 2010 e 2011, como se vê às fls. 402/411.

Ademais, Kells Belarmino Mendes e Fernanda Cristina Marcondes, os quais mantinham entre si relação

de companheirismo, possuíam conta conjunta desde 18 de abril de 2011, conforme extrato à f. 426. 

Já MARCONI EDSON BAYA, membro da organização criminosa responsável pela

preparação das minutas do edital e demais documentos a serem entregues para as prefeituras a fim de

montar os certames, é sócio-gerente da empresa M@X.COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (a

proposta de preços da M@X.COM no Pregão n. 21/2011 é por ele subscrita).27

O  vínculo  estreito  entre  MARCONI  EDSON  BAYA  e  KELLS  BELARMINO

MENDES (a quem chamava de “patrão”) encontra-se fartamente  comprovado também por meio das

ligações  telefônicas  e  correspondências  eletrônicas  captadas28,  além das    153   transferências  bancárias

realizadas das contas da KTECH para a conta-corrente de   Marconi Edson Baya29.

Por outro lado, saliente-se que o principal serviço licitado no Pregão Presencial  nº

021/2011, seria um “sistema integrado de gestão acadêmica”, denominado de SIGA, acessível apenas

“via web”, portanto, uma boa conexão com a internet era um dos requisitos para a prestação dos serviços.

Em razão disso, no curso das investigações 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 informação30.

Em virtude do questionamento feito pela polícia a Kleber Belarmino Mendes (irmão

de Kells Belarmino), os integrantes do grupo agiram para tentar ocultar provas de suas atividades ilícitas.

De fato,  no dia 17/03/2015,  Maycon Gonçalves Oliveira,  Marconi Baya e Kells

Belarmino conversaram a respeito das providências a serem adotadas para destruir e adulterar provas 31.

Da leitura da degravação da conversa entre os denunciados, verificou-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 da MARKERPLANET prestar serviço para a
KBM e antes para KTECH, as notas fiscais de serviço são emitidas para a MAX.COM;

27 Como se pode verificar às fls. 238/240 do Apenso II do IPL (mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada ao
Anexo I). O contrato de constituição da empresa, por sua vez, encontra-se às fls. 241/243 do mesmo Apenso.
28 Medida cautelar 0003129-57.2014.4.01.0000, acostada ao Anexo I. 
29 Relatório de movimentações bancárias extraídos do sistema SIMBA, fls. 381/390 do IP.
30 Interrogatório de Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos durante a instrução do IPL nº 1214/2014-SR/DPF/BA,
citado à f. 429 do relatório da autoridade policial:
“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.”.
31Trecho da degravação destacado no relatório do IPL nº 0669/2015 às fls. 430/433, mencionado às fls. 142/145 do
arquivo denominado “QuebSig 0003129-57.2014.4.01.0000 -VOLUME 06.pdf” (mídia à f. 106 do Anexo I).
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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 da 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
seria criptografado;
VIII – KELLS avisa para MARCONI que já comprou outras empresas. 

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

era hospedado – na empresa MAKERPLANET INFORMATICA LTDA – e realizar  diligências  que

confirmaram a tentativa de ocultar provas a respeito do vínculo entre as empresas.

O Laudo de Perícia Criminal nº 745/2015 – SETEC/SR/DPF/BA  (fls.  102/149 do

IPL) comprovou que o principal serviço licitado (o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA),

que seria prestado, em tese, pela vencedora do certame, pertencia à empresa  M@X.COM.  Não havia,

pois, distinção entre as duas empresas, que participavam juntas do esquema de fraudes a licitações.

Corroborando o  conluio  entre  as  diversas  empresas  da  ORCRIM e a  tentativa  de

ocultar  fatos  da  investigação  então  em curso,  o  referido  Laudo  registra  a  solicitação  realizada,  em

19/03/2015, por Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos, em nome da KBM INFORMÁTICA, para a

criação de quatro novas hospedagens, a saber: 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 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.32

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 no âmbito do IPL 628/2013 (fls. 298/299 e 306 do IPL anexo)33.

32 As tratativas relatadas podem ser vistas no Apêndice II, do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 745/2015 –
SETEC/SR/DPF/BA, às fls. 102/149 do IPL.
33 “QUE a empresa não tem conhecimento a respeito 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  só se dão através  dos 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,

mailto:marconi@maxcomweb.com
mailto:marconi@maxcomweb.com.br
mailto:maycon@kbminformatica.com.br
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Está, portanto, comprovado o estreito vínculo entre as empresas que participaram do

Pregão nº 21/2011, a M@X.COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ 08.867.565/0001-82),

representada por Fernanda Cristina e que tinha como sócio-gerente Marconi Baya, e a KTECH KEY

TECHNOLOGY GESTÃO E COM DE SOFTWARE LTDA (CNPJ 003.433.985/0001-37), representada

por Kells Belarmino, em especial pelas interceptações telefônica e de dados telemáticos 34, o Laudo de

Perícia  Criminal  nº  745/2015-SETEC/SR/DPF/BA  (fls.  102/149  do  IPL),  os  citados  relatórios  de

transferências bancárias, os documentos constantes do Apenso II do IP e as declarações de Alex Jesus

Santos (fls. 298/299 e 306 do IPL).

Assim,  o  vínculo  espúrio  entre  as  licitantes  demonstra  que  tais  empresas  foram

utilizadas  com o  intuito  exclusivo  de  montar  o  processo  licitatório  e  simular  a  competitividade  do

certame  para  dar  falsa  aparência  de  legalidade  à  contratação  da  “vencedora”,  em  afronta  à  regra

constitucional da obrigatoriedade da licitação (art. 37, XXI, da CF/88) – destinada a garantir o princípio

da isonomia e permitir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Em acréscimo, registre-se que Kells Belarmino e Fernanda Camargo firmaram acordo

de colaboração premiada, do qual tratar-se-á em tópico subsequente, no qual assumiram que, de fato, são

companheiros, revelaram/provaram toda a trama delituosa e as fraudes perpetradas pelo grupo nos

diversos municípios baianos,  não remanescendo dúvidas de que o Pregão Presencial nº 21/2011 foi

forjado pelos réus na Prefeitura de Buerarema/BA para desvio de verbas e obtenção de vantagens ilícitas.

Destarte,  a materialidade do crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993 está

provada por tudo o que consta dos autos do IPL anexo, notadamente pela interceptação telefônica e de

dados  telemáticos  (mídia  acostada  ao  Anexo  I),  relatórios  de  transferências  bancárias,  o  Laudo  nº

745/2015 (fls.  102/149), o Laudo nº 801/2015 (fls.  150/189), o Laudo nº 288/2016 (fls.  352/376), as

declarações de Alex de Jesus Santos (fls. 298/299 e 306 do IPL), os interrogatórios (fls. 349/351) e a

colaboração premiada de Kells Belarmino Mendes e sua companheira (mídia acostada ao Anexo I). 

2.3.  2ª  IMPUTAÇÃO.  APROPRIAÇÃO/DESVIO  DE  BENS  OU  RENDAS

PÚBLICAS  EM  PROVEITO  PRÓPRIO  OU  ALHEIO  (ARTIGO  1º,  I,  DO

DECRETO-LEI 201/67).

Das provas dos autos extrai-se que os denunciados, por meio de atos de corrupção,

fraudaram a licitação e contrataram ilegalmente a empresa ligada à ORCRIM, Ktech Technology Gestão

salvo engano;  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;” (fls. 298/299).
“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 22/07//2015, f. 306).
34 Mídia/CD referente aos autos da cautelar de interceptação telefônica (nº 0003129-57.2014.4.01.0000), juntada à f.
106 do Anexo I.

mailto:marconi@maxcomweb.com.br
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e Comércio de Software Ltda.,  com o objetivo de desviar, em proveito próprio e alheio, recursos

públicos do FUNDEB, e lograram êxito em seu intento.

Conforme  o  Contrato  n.  152/2011,  resultante  do  Pregão  Presencial  n.  21/2011,  a

contratação teve o seguinte objeto: 

“Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços educacionais  de
tecnologias  da  informação  técnico-administrativa  e  pedagógica  com  capacitação
presencial continuada de professores, aquisição e atualização de licenças de direito de
uso de sistemas, em consonância com o termo de referência apresentado no Anexo I do
Edital,  para  o  fornecimento  de  sistemas  e  suporte  técnico  in  loco, incluindo:  a)
manutenção  e  suporte  técnico  da  solução  de  sistemas,  abrangendo  instalação,
implantação,  migração  de  dados,  capacitação  e  treinamento  de  usuários;  b)
fornecimento  de  serviços  técnicos,  exclusivamente  in  loco,  destinados  a  gestão
laboratorial,  operacionalização  e  capacitação  tecnológica  de  usuários  nos  sistemas
propostos.” (f. 250 do Apenso II – mídia acostada à f. 105 do Anexo I)

Forjada a licitação, a investigação comprovou que os serviços contratados não foram

prestados, como demonstram, entre outras provas, os diversos depoimentos daqueles que deveriam ter

manejado ou usufruído do sistema “vendido” pela ORCRIM e, ainda, os Laudos de Perícia Criminal nº

745/2015–SETEC/SR/DPF/BA e nº 288/2016–SETEC/SR/DPF/BA, às fls. 102/149 e 352/376 do IPL.

Nesse contexto, as diretoras das escolas que deveriam ser beneficiadas confirmaram

que  o  suposto  Sistema  de  Gestão  Acadêmica  (SIGA)  jamais  funcionou  e  sequer  foi  implantado.

Rosemeire Santos Fernandes, diretora da Escola Rotary de Buerarema, de 2010 a 2013, afirmou que:

“QUE  a  empresa  KTECH  não  prestou  qualquer  serviço  à  escola …  QUE  a
KTECH não prestou qualquer serviço de sistema de gestão escolar; QUE não sabe
o que é o SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica); QUE não sabe informar
quais  eram as  funcionalidades  do  SIGA;  QUE o  SIGA nunca  foi  utilizado  na
escola; QUE desconhece que os alunos, professores,  servidores e bens da escola
tenham  sido  cadastrado  no  SIGA; QUE  não  conhece  qualquer  representante  ou
gerente da empresa; QUE existe e já existia, no período em que foi diretora, sistema
informatizado de controle de frequência dos professores, o qual era acessado através
da internet; (…) QUE a escola tinha acesso à internet, em dois pontos: uma da secretaria
e outro da sala multifuncional...” (f. 82 do IPL)

Já Rivanilda Umbelina Cardoso, que foi diretora da Escola Municipal José de Freitas

Ramos, de 2010 a 2013, disse: 

“...QUE a referida escola recebeu, aproximadamente, 12 computadores, todavia, o
projeto de educação digital não chegou a ser instalado... QUE nenhum empregado
da empresa prestou serviços na escola … QUE a KTECH não prestou qualquer
serviço  de  sistema de gestão  escolar;  QUE não sabe  o  que é  o  SIGA (Sistema
Integrado  de  Gestão  Acadêmica);  QUE  não  sabe  informar  quais  eram  as
funcionalidades  do  SIGA;  QUE  o  SIGA  nunca  foi  utilizado  na  escola;  QUE
desconhece  os  alunos,  professores,  servidores  e  bens  da  escola  tenham  sido
cadastrados no SIGA; QUE  não conhece qualquer representante ou gerente da
empresa;  QUE  existe  e  já  existia,  no  período  em  que  foi  diretora,  sistema
informatizado de  controle  de  frequência  dos  professores;  QUE  o sistema  não era
acessado  através  da  internet;  (…)  QUE  até  2012  a  escola  não  tinha  acesso  à
internet...”  (f. 83 do IPL). 
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Por sua vez, Damares Moreira Marques Martins, que foi diretora da Escola Municipal

Doralice Bastos, de 2010 a 2012, esclareceu o seguinte:

“...QUE  a  empresa  KTECH  apenas  ministrou  aulas  para  alunos  e  membros  da
comunidade;  QUE  a  escola  tinha  laboratório  de  informática,  mas  a  empresa  não
prestava  o  serviço  de  aulas  multimídia;  QUE a KTECH não prestou qualquer
serviço  de  sistema  de  gestão  escolar;  QUE  não  sabe  o  que  é  SIGA (Sistema
Integrado  de  Gestão  Acadêmica);  QUE  não  sabe  informar  quais  eram  as
funcionalidades  do  SIGA;  QUE  o  SIGA  nunca  foi  utilizado  na  escola;  QUE
desconhece que os alunos,  professores,  servidores e bens da escola tenham sido
cadastrado no SIGA; QUE  não conhece  qualquer  representante  ou gerente  da
empresa no município; QUE não existia, no período em que foi diretora, sistema
informatizado  de  controle  de  acesso,  frequência  e  notas  dos  alunos;  QUE  a
frequência dos professores era realizada por meio de folha de ponto manual, não
existindo sistema informatizado de controle de frequência de professores;  QUE a
escola tinha acesso à internet, em três pontos: um da secretaria, um do laboratório e
outro  da  Intermediação  Tecnológica;  QUE não  se  recorda  o  nome da  empresa  que
prestava  tal  serviço,  mas  sabe  que  se  tratava  de  um projeto  federal,  salvo  engano,
denominado “Internet para Todos”. (f. 84, IPL)

Já Jaqueline Santos Mendes, diretora na Escola Municipal São Sebastião até o final da

gestão do ex prefeito  Mardes Monteiro,  em 31/12/2012,  mencionou que não teve conhecimento da

implementação do SIGA na escola (fls. 85/86 do IPL).

Registre-se que o réu ASTOR VIEIRA JÚNIOR, então Secretário de Educação que

solicitou a abertura do certame e assinou o “Atestado de Visita Técnica” fornecido pela ORCRIM, alegou

em seu interrogatório que não sabia se e quais os serviços foram prestados pela KTECH, nem mesmo

o que era o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, assim como não conhecia as funcionalidades do

software. Também disse não saber se as escolas utilizaram tal sistema (fls. 74/76 do IPL).

De  fato,  conforme  o  Laudo  nº  288/2016 (fls.  352/376  do  IPL),  os  relatórios  de

atividades  para  implantação  do  SIGA  apontam  que  foram  feitas  apenas  reuniões  iniciais  para

levantamento de informações. Já o Laudo 745/2015 (fls. 102/149) atestou que não houve registros de

implantação do “SIGA” no Município de Buerarema/BA.

Ainda que tivesse  sido  realizada  alguma  atividade  (reuniões  iniciais  para  levantar

informações ou mesmo eventuais aulas  de inclusão/capacitação digital de alunos/professores), de nada

serviu, porque o produto licitado não foi entregue e os principais serviços contratados, ilegalmente,

não foram prestados, tanto que o tal sistema SIGA sequer foi implantado.

Nesse  contexto,  o Laudo  Pericial  nº  288/2016  aponta,  também,  a  ocorrência  de

sobrepreço e superfaturamento no período de vigência do contrato, com base nas datas de emissão das

notas fiscais da KTECH, bem como o prejuízo ao erário pela  não prestação do serviço ou oferta de

serviço manifestamente aquém do que foi licitado. E, na subseção III.3.35, o laudo concluiu que:

35 Observe-se que,  nos termos do laudo pericial,  tendo em vista  que não há evidências  do funcionamento  do Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica no município de Buerarema/Ba, a sistemática e parâmetros utilizados consideraria somente a
mão de obra operacional/temporária, como citado na tabela 4 (do laudo n. 288/2016), classificando-a como efetiva (isto é,
com encargos sociais de 82%), o que representaria uma redução de R$ 5.614,99 no custo dos serviços e, consequentemente,
um aumento nesse mesmo valor no “prejuízo potencial”, conforme tabela 06 (do laudo n. 288/2016). Portanto, a sistemática a
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“Sendo  assim,  do  valor  total  líquido  pago  à  empresa  KTECH  TECHNOLOGY
GESTÃO E COMÉRCIO SOFTWARE LTDA pela Prefeitura de Buerarema/BA, no
período de março a dezembro/2012, de R$ 967.200,00 (novecentos e sessenta e sete mil
e duzentos reais), o prejuízo potencial alcança a cifra de R$ 739.789,62 (setecentos e
trinta e  nove mil,  setecentos e oitenta e nove reais  e sessenta e  dois centavos),  nos
moldes da sistemática e parâmetros consignados nesta subseção.”.

Consta do laudo (à f. 361) que, com base nos processos de pagamento, o valor total

pago  à  empresa  (por  serviços  não  prestados) foi  de  R$  967.200,0036,  quantia esta  correspondente,

portanto, ao montante total dos recursos públicos desviados pelo grupo.

Na  sequência,  informa  o  laudo  que  os  valores  indicados  nas  tabelas  04  e  05  da

subseção III.3.1 atestam um sobrepreço de 315% dos custos apurados sobre o montante líquido recebido

pela KTECH, que representa prejuízo de 75,91%, equivalente a R$ 734.174,63. Como a metodologia a

ser aplicada, no caso de Buerarema/Ba, é aquela descrita na subseção III.3.2 do referido laudo, resultando

no prejuízo de R$ 739.789,62, constata-se que o sobrepreço aferido seria superior a 315% dos custos.

No ponto, cabe um esclarecimento. É que as metodologias utilizadas no citado laudo

pericial (na subseção III.3) para aferição de superfaturamento/sobrepreço baseiam-se nos relatórios de

acompanhamento e notas fiscais da empresa inidônea, partindo do pressuposto de que alguns serviços,

ainda que ínfimos, teriam sido prestados caso fossem consideradas as informações contidas nos referidos

documentos. Ocorre que, como já mencionado, tais documentos eram usados pelo grupo para simular

prestação de serviços a fim de justificar os pagamentos indevidos.

O que se depreende do contido na subseção III.3 do laudo pericial é que, se o serviço

viesse a ser prestado ou ainda que se cogitasse da prestação de algum serviço, ainda assim verificar-se-á

o superfaturamento/sobrepreço nos percentuais  (mais  de 315/%) e  valores de prejuízo potencial  (R$

739.789,62) acima especificados.

Nada obstante, demonstrou-se que, caso tivesse sido realizada alguma atividade, como

as  reuniões  iniciais  para  levantar  informações  ou  mesmo  eventuais  aulas  de  inclusão  digital  de

alunos/professores, de nada adiantou, porque o produto licitado não foi entregue, os principais serviços

ilicitamente contratados não foram prestados e o sistema   SIGA sequer foi implantado.

É  de  se  considerar,  assim,  que  os  acusados  efetivamente  desviaram  em  proveito

próprio e ou alheio, o montante total dos valores efetivamente pagos à empresa, ou seja, a quantia de R$

R$ 967.200,00 (novecentos e sessenta e sete mil e duzentos reais).

De todo modo, diga-se que, para fins penais, se foi um pouco menor ou maior o valor

do prejuízo, desviado em proveito do grupo, isso em nada interfere na pretensão punitiva.

 A  não  execução  do  contrato  e  o  superfaturamento/sobrepreço  verificados,  em

verdade, reforçam a prova da contratação fraudulenta levada a efeito com vistas à apropriação/desvio de

valores em favor dos membros da ORCRIM. 

ser adotada, no caso de Buerarema, é aquela descrita na subseção III.3.2 do laudo n. 288/2016.  
36 Valor confirmado pela relação de pagamentos extraída do sistema SIGA/TCM-BA (f. 54 do Anexo I).
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Tais constatações revelam que a organização criminosa, além de fraudar o certame e

não  prestar  o  serviço,  o  fez  de  maneira  a  maximizar  os  seus  ganhos  para  assegurar  maior  lucro

(sobrepreço), distribuindo-o entre os seus integrantes.

Tendo em vista as provas carreadas aos autos e os percentuais de pagamento (propina)

declinados por Kells Belarmino Mendes, resta patente que MARCONI BAYA recebeu 1% do valor pago

pelo município à empresa;  MARDES LIMA MONTEIRO DE ALMEIDA recebeu aprox. 30% de cada

fatura paga; a KLEBER MANFRINNI coube o percentual de 1%; a JOSÉ BONIFÁCIO  MARQUES

DOURADO coube o percentual de 5%, e ao sócio de Kells, RODRIGO SEABRA BARTELEGA DE

SOUSA, transferiu-se, em relação ao contrato de Buerarema, pelo menos, a quantia de R$ 380.922,70 37.

Saliente-se que à deputada ANGELA SOUSA coube também 5% do valor pago.38 39

Neste particular, cumpre transcrever trechos relevantes das declarações prestadas pelo

denunciado colaborador Kells Belarmino Mendes. Confira-se:

“...QUE em Buerarema  realizou  pagamentos  indevidos  para  o  filho  do  Prefeito,
chamado NAOMAR,  e para o próprio Prefeito MARDES;  QUE esses pagamentos
foram feitos em dinheiro e entregues em Salvador para  NAOMAR; QUE  sua esposa
FERNANDA  via  os  valores  que  o  interrogado  sacava  para  serem  entregues para
NAOMAR; QUE por vezes os pagamentos eram feitos diretamente para o Prefeito
MARDES  quando  o  mesmo  estava  em  Salvador.  QUE  o  acerto  feito  em
Buerarema /BA para a contratação da empresa do interrogado foi de entregar 30% dos
valores pagos o Prefeito MARDES...  (fls.  349/351 do IPL, interrogatório  de Kells
Belarmino Mendes, datado de 10/05/2016).

Com relação a  Rodrigo Seabra Bartelega, Kells Belarmino confirmou que ele teve

participação em todos os contratos que a KTECH firmou com as prefeituras do Estado da Bahia, entre

elas a de Buerarema, e que ele continuou participando dos rendimentos da KTECH até 2014 (pág. 40 do

“acordo de colaboração premiada”, que consta de mídia acostada ao Anexo I). 

Em declarações recentes, o colaborador reafirmou o pagamento de percentagem dos

valores  desviados  por  intermédio  da  contratação  fraudulenta  em Buerarema/BA, deixando claro  que

MARCONI BAYA auferia 1% sobre o valor pago pela prefeitura à empresa contratada fraudulentamente;

MARDES  LIMA MONTEIRO  recebia  o  percentual  de  30%;  KLEBER  MANFRINI  DE  ARAÚJO

DOURADO recebia o percentual de 1% e ao seu pai,  JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DOURADO,

coube o percentual de 5%. Cumpre repisar trecho de suas declarações:

“...4) Em Buerarema especificamente ficou ajustado 30% para o prefeito, 5% para os
deputados Ubaldino e Angela e a pedido do deputado Ubaldino era entregues somente a
deputada Angela40 e mais 5% à José Bonifácio.

37 Para aferição dos valores considerou-se as transferências realizadas pela KTECH para Rodrigo Seabra Bartelega de
Sousa no período compreendido entre 06/03/2012 a 31/12/2012, uma vez que a Prefeitura de Buerarema quitou
faturas à referida empresa exatamente no período compreendido entre 06/03/2012 a 31/12/2012, conforme extrato
do relatório SIGA à f. 54 do Anexo I.

38 Esta última, contudo, não figura na presente denúncia por ser detentora de fora privilegiado, de maneira que a sua
responsabilização penal incumbe à PRR e ao TRF da 1ª Região, no bojo do procedimento que lá tramita. 

39 Seria devido, ainda, 5% (do que era pago à empresa) ao deputado Carlos Ubaldino, o qual também não consta desta
exordial acusatória por possuir foro privilegiado no TRF1.

40 Angela Sousa e Carlos Ubaldino gozam de foro privilegiado perante o TRF1.
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… 
Kleber e Marconi recebiam cada um 1%, José Bonifácio recebia 5% e deputado Carlos
Ubaldino recebia 5%, o qual ele determinava que fosse entregue diretamente a deputada
Angela (alguns pagamentos efetuados em cheques e outros em dinheiro no valor de 5%
de R$ 120.000,00 recebido pela empresa)...” (fls. 01/02 do Anexo I).

As alegações de Kells Belarmino são comprovadas tanto por documentos fornecidos

pelo colaborador41, como também pelas provas obtidas na investigação por meio das medidas cautelares,

notadamente a de afastamento do sigilo bancário dos envolvidos (fls. 378/413 do IPL), entre outras.

Está, portanto, provada a materialidade do crime do artigo 1º, inc. I, do Decreto-Lei

201/67, por tudo que consta dos autos do IPL e, notadamente, pelas interceptações telefônicas e de dados

telemáticos (mídia acostada no Anexo I),  pelo Laudo nº 745/2015 (fls. 102/149), pelo Laudo nº 801/2015

(fls.  150/189), pelo Laudo nº 288/2016 (fls.  352/376), pelos depoimentos das testemunhais referidas,

pelas declarações/interrogatório (fls. 349/351) e pela colaboração premiada (mídia juntada ao Anexo I) de

Kells Belarmino Mendes, bem como pelos extratos de movimentação/transferências bancárias obtidas

por intermédio de medida cautelar de afastamento do sigilo bancário, acostados às fls. 378/413. 

2.4. 3ª IMPUTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, C/C O § ÚNICO,

DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317, §1º, DO CP).

Como descrito nos tópicos anteriores, os sete últimos denunciados integravam uma

organização criminosa estruturada42 e caracterizada pela divisão de tarefas, em que prefeitos e outros

servidores públicos aderiam ao esquema de fraude à licitação a fim de contratar ilegalmente as empresas

do grupo por valores consideravelmente altos (sobrepreço), sem qualquer justificativa real de preço para

o suposto fornecimento de produtos e serviços que, de fato, não eram entregues/executados.

O esquema operado pelos integrantes da ORCRIM movimentou quantias vultosas, já

que as  contratações  espúrias  envolveram,  apenas  na  Bahia,  aproximadamente  20  (vinte)  prefeituras,

sendo que no município de Buerarema/BA constatou-se, além de sobrepreço superior a 315%, que o

serviço, de fato, não foi prestado, o que resultou no pagamento indevido e consequente desvio de verbas

públicas no valor de R$  967.200,0043,  distribuídos em proveito dos integrantes do grupo mediante o

acerto de propinas e repartição dos lucros/vantagens ilícitas.

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

pregoeiros e outros servidores públicos cooptados, geralmente, em troca de benefícios indevidos.

No caso de Buerarema/BA, Kells Belarmino confessou (fls. 349/351) ter oferecido,

com a intermediação de outros integrantes do grupo, vantagem ilícita ao ex-prefeito de Buerarema/BA,

Mardes Lima Monteiro, a fim de assegurar que fosse fraudada a licitação que culminou na contratação da

41 No bojo do IPL e no âmbito do seu acordo de colaboração premiada (fls. 1/50 e mídia digital à f. 107, Anexo I). 
42 Já denunciada pela PRR-1 perante o TRF-1.
43 Valor total pago à KTECH KEY TECHNOLOGY GESTÃO E COM DE SOFTWARE LTDA pela Prefeitura de
Buerarema/BA, conforme Relatório SIGA anexo (à f. 54 do Anexo I) e Laudo nº 288/2016 (f. 361 do IP), quantia esta,
portanto, correspondente ao montante total dos recursos públicos desviados pelo grupo e repartidos entre os integrantes
da ORCRIM, além do prefeito Mardes Lima Monteiro de Almeida.
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empresa gerida pela ORCRIM (Ktech Key Technology Gestão e Com. de Software Ltda), a partir da qual

foi possível desviar recursos públicos e obter ganhos indevidos.

Reitere-se  trecho  relevante  das  declarações  prestadas  pelo  denunciado  colaborador

Kells Belarmino Mendes:

“...QUE  em Buerarema  realizou  pagamentos  indevidos para  o  filho  do  Prefeito,
chamado NAOMAR e  para o próprio Prefeito MARDES; QUE esses pagamentos
foram feitos em dinheiro, entregues em Salvador para NAOMAR;  QUE sua esposa
FERNANDA via os valores que o interrogado sacava para serem entregues para
NAOMAR; QUE por vezes os pagamentos eram feitos diretamente para o Prefeito
MARDES quando  o  mesmo  estava  em  Salvador;  QUE  o  acerto  feito  em
Buerarema/BA para a contratação da empresa do interrogado foi de entregar 30%
dos valores  pagos  o  Prefeito  MARDES...”  (fls.  349/351 do IPL,  interrogatório  de
Kells Belarmino Mendes, datado de 10/05/2016).

Noutro documento, afirmou:

“...4) Em Buerarema especificamente ficou ajustado 30% para o prefeito, 5% para os
deputados Ubaldino e Angela e a pedido do deputado Ubaldino era entregues somente a
deputada Angela e mais 5% à José Bonifácio...” (documento às fls. 01/02, Anexo I).

As alegações de Kells Belarmino Mendes são corroboradas, como demonstrado, pelos

documentos fornecidos pelo colaborador. Dos documentos por ele apresentados também consta, entre

outras provas, cópia de um cheque na quantia de R$ 3.950,00 nominal à Liga Bueraremense de Futebol

(f. 03, Anexo I), emitido por Kells em favor (a pedido) do ex-prefeito MARDES, conforme declarações

do colaborador às fls. 01/02 do Anexo I.

Na qualidade de  prefeito,  MARDES aderiu  ao  esquema fraudulento  da  ORCRIM,

autorizou o início do certame e determinou que as pessoas que lhe eram subordinadas utilizassem os

documentos fornecidos pelo grupo para simular a licitação. Corroboram tal fato o interrogatório de Astor

Vieira Júnior, que afirmou que havia conhecido o projeto através do prefeito (fls.  74/76 do IP), e o

depoimento de Maria das Graças Oliveira, diretora das Escolas de Campo, ao dizer que apenas assinou o

“Certificado de Adequação ao Edital”, que já estava pronto, por ordem do então prefeito (f. 58 do IP)

O denunciado  KELLS  BELLARMINO  MENDES,  de  forma  livre  e  consciente,

ofereceu vantagem indevida ao  ex-prefeito  de Buerarema, em contraprestação pelos atos de ofício

praticados por este – com a participação de outros agentes públicos, aqui também denunciados 44 – para

fraudar a licitação em benefício dos integrantes da organização criminosa e suas empresas.

Por  outro  lado,  o  então  prefeito  MARDES  LIMA MONTEIRO  DE  ALMEIDA,

também de forma livre e consciente,  aceitou e recebeu, em razão do cargo que ocupava, vantagem

econômica indevida, paga por KELLS BELLARMINO MENDES, conforme já demonstrado. 

E, para fazer jus aos valores que lhe foram repassados, o então gestor praticou, de

fato, aos atos de ofícios que lhe competiam, dando causa à simulação e montagem do processo licitatório

(Pregão nº 21/2011) a fim de contratar ilegalmente a empresa controlada por Kells e seu grupo.

44 Angela Maria Correa de Sousa, Frederico Vesper Silva Rodrigues e Lucas Lopes da Silva responderão por seus crimes
perante o TRF1, em virtude da prerrogativa de foro da parlamentar, como já assentado em notas antecedentes.
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Contratada a empresa e consumado o crime de corrupção ativa/passiva, o ex-prefeito

(e o secretário de educação) efetuaram os pagamentos indevidos à empresa por serviços superfaturados

(sobrepreço) que não foram prestados, desviando recursos públicos, e com tais valores (desviados) foram

pagas as propinas acertadas e distribuídos os ganhos ilícitos entre os demais integrantes da ORCRIM.

Nesse contexto, também restou consumado crime de corrupção passiva em relação aos

denunciados José Bonifácio Dourado e seu filho Kleber Manfrini Dourado. 

José Bonifácio, na condição de então prefeito (do município de Ruy Barbosa/Ba) e,

notadamente, de  vice-presidente da UPB – União das Prefeituras da Bahia, foi corrompido por Kells

Belarmino, recebendo vantagem econômica indevida (propina) equivalente ao percentual (de 5%) sobre

os pagamentos devidos às empresas de Kells e seu grupo em virtude da contratação fraudulenta dessas

empresas por cada um dos municípios que aderiram ao esquema ilícito, incluindo o de Buerarema/Ba.

Em contrapartida, valendo-se de seu prestígio político, o denunciado José Bonifácio,

no exercício do mandato e da vice-presidência da UPB, se dispôs a praticar – e praticou – atos destinados

a difundir os supostos benefícios do “serviço” prestado pelas empresas controladas por Kells a fim de

angariar adeptos e aliciar (ou facilitar o aliciamento) de prefeitos ou aliados políticos na tentativa de

ampliar o âmbito de atuação da ORCRIM em municípios baianos, como o de Buerarema/Ba e outros.

Já Kleber Manfrini, ao se corromper, aderiu ao esquema da ORCRIM e à conduta de

seu pai, desempenhando determinadas funções45 em prol de seus próprios interesses e dos interesse de

seu pai José Bonifácio, passou a receber também vantagem indevida (propina) correspondente a certo

percentual (5%) sobre os pagamentos devidos às empresas de Kells e seu grupo em cada contratação

ilegal realizada pelos municípios que aderiram ao esquema ilícito, inclusive o de Buerarema/Ba.   

Deste modo, resta comprovada a materialidade dos crimes previstos nos artigos 333,

§ único, e 317, § 1º, do CPB, por tudo que consta dos autos do IPL, especialmente as provas obtidas por

meio  das  medidas  cautelares,  o  interrogatório  de  fls.  349/351  e  a  colaboração  premiada  de  Kells

Belarmino  (mídias e fls. 1/50, Anexo I), das quais constam, além dos depoimentos dos colaboradores,

diversos documentos por eles entregues para comprovar suas alegações.

3. DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS RÉUS. AUTORIA DELITIVA.

3.1. MARDES LIMA MONTEIRO DE ALMEIDA

Ao  denunciado  MARDES LIMA MONTEIRO,  na  condição  de  então  prefeito  do

Município de Buerarema/BA, são imputados os crimes do artigo 90 da Lei 8.666/93, do artigo 1º, inc. I,

do Decreto-Lei nº 201/67 e do artigo 317, § 1º, do CPB.

 Aliciado pela ORCRIM, por meio do oferecimento e recebimento de propina, foi o

responsável  pela realização (autorização/homologação)  da licitação forjada resultante na  contratação

45 Aliciamento de prefeitos, entrega de valores/propina, inclusive ao então prefeito Mardes Monteiro, e outros atos.
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ilegal da empresa KTECH KEY TECHNOLOGY GESTÃO E COMÉRCIO SOFTWARE, por valor

excessivamente alto, para executar serviços desnecessários e que sequer foram prestados. 

Concorreu, pois, decisivamente e    comprovadamente para o êxito do esquema ilícito

arquitetado pelo grupo, que resultou no  desvio de recursos públicos em seu proveito próprio e dos

integrantes da Organização Criminosa.

A revelar o envolvimento direto de  MARDES LIMA MONTEIRO, na condição de

ordenador de despesas, gestor responsável pela lisura dos certames por ele homologados e garante da

regular  aplicação  das  verbas  que  lhe  foram  confiadas,  vê-se  a  aposição  de  suas  assinaturas  nos

documentos  preparados  pela  ORCRIM e usados  na  montagem do  Pregão  nº  21/2011:  a) no  ato  de

autorização para abertura do processo;  b) na homologação do certame;  c) no Contrato nº  152/2011,

decorrente do certame forjado e d) na ordem de serviço à KTECH, respectivamente às fls.  11, 248,

249/256 e 259 do Apenso II do IP46).

Em razão de suas condutas foram feitos pagamentos indevidos (e com sobrepreço) à

empresa por serviços não prestados, desviando-se recursos públicos em benefício próprio e alheio. 

Importa ressaltar, nesse ínterim, que, em interrogatório na Polícia Federal, MARDES,

apesar de negar o recebimento de valores, reconheceu que o projeto lhe foi apresentado por Frederico

Vesper47 e representantes da KTECH, bem como que deu início à licitação para a contratação da empresa.

Ou seja, o réu confirmou que a licitação foi direcionada, pois não decorreu de

demanda preexistente no município,  mas de situação criada pela ORCRIM, e realizada para a

contratação  de  empresa  predeterminada,  em  contexto  de  inexistente  competitividade  entre

possíveis  interessados,  inviabilizando  a  escolha  de  proposta  vantajosa  para  a  administração

pública, já que o preço foi arbitrariamente fixado pelos réus. 

O seu interrogatório evidencia que o procedimento licitatório serviu para contratar,

especificamente, a empresa que apresentou o projeto de “educação digital” e não para buscar a proposta

mais vantajosa para a Administração, como deveria ser.

“QUE se recorda de que algum tempo depois que retornou à Prefeitura de Buerarema
foi  procurado  por  um cidadão  de  nome  FREDERICO,  conhecido  como  FRED,  de
Ilhéus, que apresentou um grupo de representantes da empresa KTECH que apresentou
um projeto de educação digital para o município; QUE encaminhou os representantes ao
Secretário de Educação que elaborou o projeto e encaminhou para o interrogado que o
encaminhou para a Comissão de Licitação; QUE realmente a intenção com o projeto
era aumentar o IDEB de Buerarema e consequentemente a renda do município,
conforme informação dos representantes da KTECH; QUE o projeto elaborado pelo
Secretário de Educação indicou as necessidades do município; QUE o projeto que foi
apresentado pela empresa agradou ao interrogado e seu secretariado, e, portanto,
foi contratado por vias de licitação sem que o interrogado possa dizer se houve

46 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, juntada à f. 105 do Anexo I.
47 Assessor à época da deputada Angela Sousa, que não é denunciado nesta oportunidade porque, por força de decisão

proferida pelo TRF-1, será responsabilizado juntamente com Lucas Lopes da Silva (também assessor da deputada)
e Angela Sousa perante aquele Tribunal, em virtude foro privilegiado da deputada Angela.
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alteração  entre  o  que  foi  mostrado  pela  empresa  e  o  que  foi  efetivamente
contratado...”.  (fls. 50/52, IPL).

No exercício  do  cargo  de  prefeito,  o  acionado  aderiu  ao  esquema  fraudulento  da

ORCRIM, autorizou o início do certame  e determinou que as pessoas que lhe eram subordinadas

utilizassem os documentos fornecidos pelo grupo para simular a licitação, como já demonstrado.

A confirmar tal fato, Astor Vieira Júnior, em seu interrogatório, afirmou que havia

conhecido o projeto por intermédio do próprio prefeito (fls. 74/76 do IP). Maria das Graças Oliveira de

Souza,  diretora  das  Escolas  de  Campo,  também  afirmou  que  apenas  assinou  o  “Certificado  de

Adequação ao Edital”, que já estava pronto, por ordem do prefeito (f. 58 do IP).

Some-se a isso os depoimentos do próprio Kells Belarmino, o qual disse que “o acerto

feito em Buerarema/BA para a contratação da empresa do interrogado foi de entregar 30% dos valores

pagos ao Prefeito MARDES” (fls. 349/351 do IPL). Confira-se trecho das declarações do colaborador:

“...QUE a Deputada ÂNGELA SOUZA intermediou o contato do interrogado com o
Prefeito  de  BUERAREMA/BA,  MARDES;  QUE,  ainda  em  relação  à  Buerarema,
também havia participação de FRED, o qual se chama FREDERICO VESPER SILVA
RODRIGUES, o qual era assessor da Dep. ÂNGELA e foi por ela indicado para ser
chefe de gabinete do Prefeito de Buerarema, MARDES; QUE, inclusive, FREDERICO
foi  trabalhar  em  Buerarema  pois  a  empresa  de  lixo  da  Dep.  Ângela,  a  qual  era
administrada por LUCAS, havia sido contratada para trabalhar em Buerarema;  QUE
atualmente essa empresa presta serviços para as Prefeituras de Una e Itabuna; QUE em
Buerarema  realizou  pagamentos  indevidos  para  o  filho  do  Prefeito,  chamado
NAOMAR e para  o  próprio  Prefeito  MARDES; QUE esses  pagamentos  foram
feitos  em  dinheiro,  entregues  em  Salvador  para  NAOMAR;  QUE  sua  esposa
FERNANDA via os valores que o interrogado sacava para serem entregues para
NAOMAR; QUE por vezes os pagamentos eram feitos diretamente para o Prefeito
MARDES  quando  o  mesmo  estava  em  Salvador.  QUE,  o  acerto  feito  em
Buerarema /BA para a contratação da empresa do interrogado foi  de entregar
30% dos valores pagos ao Prefeito MARDES...”.

Para corroborar suas declarações (de fls. 01/02, Anexo I), Kells Belarmino apresentou,

entre outras, prova material de um dos pagamentos feitos a MARDES, qual seja, a cópia de um cheque

no valor de R$ 3.950,0048 – nominal à Liga Bueraremense de Futebol – emitido a pedido do denunciado.

Por tudo quanto já se expôs nesta peça, fica patente a atuação ilegal,  concertada e

dolosa do demandado para fraudar, em conluio com os demais requeridos, o Pregão nº 21/2011, com o

intuito de obter, para si e para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto do certame, com o

consequente desvio de verbas públicas em proveito próprio (recebimento de quantias a título de propina,

no equivalente a 30% do valor pago) e de terceiros/corréus, ao efetuar pagamentos (indevidos) em favor

da empresa sem a correspondente prestação dos serviços. 

Assim, o então prefeito MARDES LIMA MONTEIRO DE ALMEIDA, de forma livre

e consciente, também recebeu, em razão da função pública ocupada, vantagem econômica indevida, paga

por KELLS BELLARMINO MENDES.

48 F. 03 do Anexo I.
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Sobejamente comprovada, portanto, a participação de MARDES LIMA MONTEIRO

nos crimes do art. 90, da Lei 8.666/93, do art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67 e do art. 317, § 1º, do CP.

3.2. ASTOR VIEIRA JÚNIOR

Ao denunciado ASTOR VIEIRA JÚNIOR, ex-secretário de educação do município de

Buerarema/Ba, de igual modo, teve participação essencial na montagem da licitação – Pregão 21/2011. 

A evidenciar o seu envolvimento direto na fraude perpetrada, verifica-se a aposição de

suas assinaturas nos documentos relacionados ao certame forjado, tais como: a) na solicitação de abertura

do  procedimento  licitatório  e  b)  no  “atestado  de  visita  técnica” fornecido  pela  própria  ORCRIM,

respectivamente às fls. 10 e 187 do Apenso II do IPL49.

No seu interrogatório (fls. 50/52 do IP), o ex-prefeito Mardes Monteiro afirmou, ainda,

que o secretário (Astor) era, também, responsável por fiscalizar e atestar a execução do contrato.

Ao ser interrogado, ASTOR alegou, porém, não saber se e quais os serviços foram

prestados pela KTECH, nem o que era o “Sistema Integrado de Gestão Acadêmica”, assim como não

conhecia as funcionalidades do software e nem sabia quais escolas utilizaram o sistema (fls. 74/76 do IP).

No entanto, na função de secretário, ordenador de despesas e fiscal da execução do

aludido contrato, concorreu para que fossem efetuados os pagamentos indevidos à empresa KTECH, sem

a correspondente prestação dos serviços.

Assim, está provado que ASTOR VIEIRA JÚNIOR atuou decisivamente para fraudar

o Pregão nº 21/2011 e contratar, de forma direcionada, a referida empresa, a fim de assegurar a outrem

vantagens decorrentes da adjudicação do objeto do certame, do que resultou desvio de recursos públicos,

concorrendo para o cometimento dos crimes do art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, I, do DL nº 201/67.

3.3. ROGERE SOUSA MAGALHÃES

ROGERE  SOUSA MAGALHÃES,  então  pregoeiro  da  comuna,  também agiu  na

montagem do Pregão Presencial nº 21/2011.

Em depoimento na Polícia Federal, o denunciado assumiu que apenas subscreveu os

documentos produzidos e fornecidos pela ORCRIM, reconhecendo que não exerceu as funções próprias

do seu cargo, deixando de conduzir efetivamente o certame e de zelar pela sua lisura, pois concordou em

apenas assinar, em proveito de terceiros, documentos sabidamente pré-elaborados pelos corréus,

concorrendo para a fraude à licitação e contratação ilícita da empresa do grupo.  

A  conduta  do  demandado  foi  fundamental  para  a  montagem  do  procedimento

licitatório. Cabe colacionar, nesse contexto, trecho das suas declarações (fls. 61/62 do IPL):

“QUE  participou  da  Comissão  de  Licitação  e/ou  Equipe  que  realizou  o  Pregão
Presencial 21/2011, que resultou na contratação da empresa KTECH; QUE afirma que
então exercia a função de presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Buerarema,
bem como a de Pregoeiro,  porém, “de fato  eu não fazia  nada,  apenas assinava uns

49 Mídia acostada à f. 105 do Anexo I.
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documentos que me davam pra assinar, nunca elaborei nenhum documento, nunca redigi
qualquer edital,  atestado, nenhum documento de licitação, pregão, nada disso eu fiz,
nunca,  nem  eu  nem  as  outras  duas  colegas  da  CPL,  ROSIMEIRE  SANTOS
FERNANDES e  JEANY NERY”; QUE nesse  caso  aí  do  Pregão,  para  contratar
serviços  da  empresa  para  informatizar  as  escolas,  nós  recebemos  todos  os
documentos  do  Pregão  da  empresa  mesmo  que  ganhou  a  licitação,  eles  que
trouxeram tudo, recebemos tudo pronto, toda a documentação do edital, nós só
assinávamos, afirmando, por isso, que quem elaborou o projeto básico, o termo de
referência,  o  contrato  e  demais  documentos  do  processo  licitatório  foram  os
representantes da empresa vencedora, “não me lembro o nome dela, parece que
KTECH”; que não sabe informar os nomes desses representantes, “não tinha contato
direto com eles”; QUE esse Pregão surgiu e acabou já com o nome do vencedor sabido
desde o início, o que era comum”... QUE não realizou qualquer atividade no Pregão
Presencial 21/2011, “apenas assinei papéis”.

A função de pregoeiro é comissionada, de livre nomeação do prefeito. Assim, ciente de

que se tratava de certame simulado, o denunciado, ainda que porventura não tivesse recebido diretamente

alguma vantagem indevida,  aderiu deliberadamente à conduta ilegal –  concorrendo, portanto, para o

cometimento dos ilícitos (fraude à licitação) – com o intuito de se manter no cargo e continuar a receber

a remuneração correlata, contrariando os seus deveres funcionais, em detrimento do interesse público.

Soma-se a isso o fato de os demais integrantes da Comissão de Licitação (Rosimeire

Santos Fernandes e Jeany Nery de Jesus) terem confirmado que haviam recebido os documentos da

licitação já prontos, conforme termos de declarações acostados às fls. 59/60 e 63/64 do IPL.

Logo, em razão da função que exercia, o ora denunciado foi também responsável pela

montagem da licitação e simulação do certame, utilizando os modelos repassados pela ORCRIM, eivados

de cláusulas abusivas/restritivas, a fim de impedir qualquer concorrência e direcionar a contratação. 

Merecem destaque os seguintes  atos assinados por Rogere Magalhães:  a)  a ata  do

certame (fls. 244/245 do Apenso II do IPL50); b) o ato adjudicatório (f. 246 do Apenso II do IPL51) e g) o

aviso do resultado (f. 247 do Apenso II do IPL52).

Está comprovado, assim, que ROGERE SOUSA MAGALHÃES praticou o delito do

artigo 90 da Lei 8.666/93, na medida em que os seus atos foram determinantes para fraudar o Pregão nº

21/2011 e assegurar a obtenção das vantagens ilícitas decorrentes da adjudicação do objeto do certame.

3.4. KELLS BELARMINO MENDES

KELLS BELARMINO MENDES, como fartamente explanado nesta peça, é um dos

líderes da ORCRIM e idealizador do esquema de fraudes e desvio de verbas públicas, sendo, por isso,

responsável por todos os atos ilícitos declinados nesta exordial acusatória. 

O denunciado  firmou  acordo  de  colaboração  premiada no  qual  confessa  todos  os

crimes aqui declinados, apresentando as provas correlatas, do qual tratar-se-á em tópico subsequente.

50 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, juntada à f. 105 do Anexo I.
51 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, à f. 105 do Anexo I.
52 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, Anexo I (f. 105).
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Não obstante,  repise-se  que Kells  Belarmino  representou  pessoalmente  a  empresa

Ktech Technology Gestão e Com. de Software Ltda. (também por ele controlada, de fato) na “sessão” do

Pregão Presencial nº 21/2011, da qual a empresa saiu “vencedora”, além de ter assinado os documentos

de habilitação e a proposta de preço da empresa, como se verifica do Apenso II do IPL.53

KELLS sabia dos atos ilícitos perpetrados pelos demais integrantes da ORCRIM e

controlava grande parte dessas atividades, assim como tinha ingerência nas empresas utilizadas pelo

grupo para fraudar as licitações. Com o concurso de seus comparsas, participava também do aliciamento

dos  prefeitos  para  que  aderissem ao  esquema mediante  o  oferecimento  de  vantagens  indevidas,  da

preparação  dos  documentos  usados  para  montar  (simular)  os  processos  licitatórios  e  da  posterior

pagamento dos valores acertados (a título de propina), com a distribuição dos lucros ilícitos. 

Face ao exposto, KELLS BELARMINO MENDES fraudou o Pregão nº 21/2011, que

resultou na contratação ilegal da aludida empresa, corrompeu funcionário público – o então gestor do

município Mardes Monteiro – para que praticasse atos de ofício  tendentes ao favorecimento da sua

empresa com adjudicação do objeto da licitação montada e desviou recursos públicos, estando, pois,

incurso nos crimes do art. 90 da Lei 8.666/93, do art. 1º, I, do DL nº 201/67 e do art. 333, § único, do CP.

3.5. FERNANDA CRISTINA MARCONDES CAMARGO

FERNANDA  CRISTINA  MARCONDES  CAMARGO,  companheira  de  Kells

Belarmino, atuava na administração das empresas da ORCRIM, supervisionando e selecionando pessoal

para  trabalhar  nas  pessoas  jurídicas  vinculadas  à  organização,  além  de  exercer  outras  atividades

necessárias  ao  bom  funcionamento  do  esquema,  inclusive  recebendo  e  movimentando  valores  de

proveniência ilícita (produto do crime) por intermédio de suas contas bancárias.

De fato, a denunciada integrava a ORCRIM e obtinha direta (através de saques e

transferências para sua conta-corrente – fls. 400/411 do IPL) e indiretamente benefícios econômicos

advindos dos crimes perpetrados pela Organização Criminosa.

Fernanda Camargo também firmou acordo de colaboração premiada no qual confessa

os crimes aqui declinados, do qual tratar-se-á em tópico subsequente.

Importa registrar que no Pregão Presencial nº 21/2011, em Buerarema/BA, Fernanda

representou a M@X.COM na sessão do certame, com o fim de simular a competitividade na licitação.

Como integrante da ORCRIM, ciente do esquema fraudulento destinado a corromper

agentes públicos, simular a licitação e contratar ilegalmente a empresa de seu companheiro para desviar

recursos públicos, agiu para assegurar o êxito da empreitada ilícita e a obtenção de vantagens indevidas. 

Assim, denunciada FERNANDA CRISTINA MARCONDES CAMARGO fraudou o

Pregão Presencial nº 21/2011 e concorreu para o desvio de verbas públicas, estando incursa nas penas

dos delitos do artigo 90 da Lei 8.666/93 e do artigo 1º, inc. I, do Decreto-lei 201/67.

53 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, acostada à f. 105 do Anexo I.
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3.6. RODRIGO SEABRA BARTELEGA DE SOUSA

Já RODRIGO SEABRA BARTELEGA DE SOUSA, até o ano de 2014, era sócio-

administrador da KTECH – KEY TECHNOLOGY GESTÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA,

que se sagrou “vencedora” no Pregão nº 21/2011, tendo se retirado da empresa entre os meses de março e

abril daquele ano. Nesse período, integrava a ORCRIM e agia em concurso com Kells Belarmino e seus

comparsas nos atos necessários à consumação dos crimes por eles praticados, auferindo ganhos ilícitos.

Assim,  quando da realização do Pregão nº  21/2011 de Buerarema/BA, RODRIGO

SEABRA BARTELEGA ainda era também responsável pela empresa KTECH.

Segundo as investigações, o denunciado deixou de tratar do assunto diretamente com

Kells Belarmino nos anos de 2011/2012, mas continuou recebendo os rendimentos das atividades ilícitas

da ORCRIM até fevereiro de 2014, conforme se vê das transferências de fls. 391/395 do IP, mantendo,

assim, sua atuação e participando nos resultados dos crimes praticados pela Organização Criminosa.

A participação de RODRIGO BARTELEGA no caso específico de Buerarema/BA foi

ainda corroborada pelas declarações de Kells Belarmino, quando revelou que em relação ao contrato

firmado no Município de Buerarema/BA, “o contrato, os pagamentos e a execução dos serviços eram

geridas  por  meu  sócio  Rodrigo  Seabra,  visto  que  a  negociação  era  efetuada  pela  Ktech  Key

Technology...”. (fls. 01/02 do Anexo I).

Pelo exposto,  é  evidente  a  atuação  ilegal,  concertada e dolosa  do denunciado,  em

conluio com os demais corréus, para frustrar o caráter competitivo do Pregão Presencial nº 21/2011 para

fins de contratar a empresa da qual era sócio-administrador com o intuito de obter, para si e para outrem,

vantagem decorrente da adjudicação do objeto do certame fraudado e do consequente desvio de verbas

públicas, em proveito próprio, já que recebeu valores   de, no mínimo, R$ 380.922,7054, e de terceiros.

 Está provada, portanto, a participação de  RODRIGO SEABRA BARTELEGA DE

SOUSA nos crimes do artigo 90 da Lei 8.666/93 e do artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

3.7. MARCONI EDSON BAYA SOUZA

Já MARCONI EDSON BAYA, membro destacado da ORCRIM liderada por Kells

Belarmino, conforme detalhado no bojo do IPL e ao longo desta peça, era  responsável por elaborar os

documentos necessários para forjar os processos licitatórios (edital, orçamento, projeto básico, termo de

referência e outros, entregues à prefeitura para simular o certame), inclusive em Buerarema/BA.

54 Para aferição dos valores considerou-se as transferências realizadas pela KTECH para Rodrigo Seabra Bartelega de
Sousa no período compreendido entre 06/03/2012 a 31/12/12, uma vez que a Prefeitura de Buerarema quitou faturas
em favor da referida empresa exatamente no período compreendido entre 06/03/2012 a 31/12/2012, conforme
extrato da relação de pagamentos extraída do sistema SIGA-TCM/BA (juntado à f. 54 do Anexo I).
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A sistemática de montagem dos processos licitatórios pelos integrantes da ORCRIM,

com  a  participação  fundamental  de  MARCONI,  está  devidamente  evidenciada  pelas  interceptações

telefônicas captadas no curso das investigações55 e demais provas colacionadas aos autos do IPL anexo.

Não  bastasse  isso,  MARCONI  EDSON  BAYA era  o  sócio-gerente da  empresa

M@X.COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., empresa com a qual supostamente a KTECH teria

“concorrido” no Pregão Presencial nº 21/2011 (o contrato de constituição da empresa encontra-se às fls.

241/243 do Apenso II do IPL56). Nessa condição, foi ele o responsável por credenciar Fernanda Camargo

para representar a MAX.COM na suposta sessão de julgamento do certame e por subscrever a proposta

de preços da aludida empresa, como se verifica às fls. 238/240 do Apenso II do IP57.

A forma  como  se  deu  a  fraude  à  licitação  no  Município  de  Buerarema/BA foi

devidamente esclarecida por Kells Belarmino Mendes em seu interrogatório na Polícia Federal, no dia

10/05/2016 (fls. 349/351 do IPL), confirmado/detalhado em sua colaboração premiada58.

Por ocasião de seu interrogatório, Kells Belarmino Mendes confirmou que MARCONI

EDSON BAYA preparou as minutas do edital, publicação, termo de referência, projeto base e demais

peças necessárias  para montagem do certame, tendo KELLS, então, enviado tais  peças para o então

Prefeito MARDES LIMA MONTEIRO, a fim de montar o processo licitatório (P.P. 21/2011). 

O vínculo estreito entre o réu MARCONI EDSON BAYA e KELLS BELARMINO (a

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

correspondências eletrônicas captadas, além das 153 transferências bancárias realizadas das contas

da empresa KTECH para a conta-corrente de Marconi Edson Baya59.

As  inúmeras transferências de valores da empresa envolvida no esquema para a sua

conta  corroboram os vários depoimentos prestados por Kells Belarmino60 confirmando que “Marconi

recebia mensalmente R$ 7.172,00, mais 1% sobre cada recebimento pela empresa”61, sendo que alguns

pagamentos eram efetuados por transferências bancárias, outros em dinheiro. Para comprovar o teor de

suas declarações, Kells Belarmino Mendes apresentou, ainda, um  comprovante de transferência da

referida  “comissão” de 1%, da empresa Kells Belarmino Mendes ME para a conta de Flávia Assimos

(namorada de Marconi), no valor de R$ 1.200,00 (f. 05 do Anexo I).

55 Os documentos utilizados para montar o processo licitatório era preparados por  Marconi e outros integrantes da
ORCRIM, que entregavam aos servidores municipais as peças relativas à licitação e às empresas que “participariam”
do certame, conforme se extrai, inclusive, de diálogos interceptados, entre os quais o trecho extraído do relatório da
Polícia Federal (f. 437) – retirado da f. 45 do arquivo denominado “QuebSig 0003129-57.2014.4.01.0000 – VOLUME
02.pdf” (contido em mídia juntada à f. 106 do Anexo I) – e já transcrito em tópicos anteriores desta denúncia.

56 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, juntada à f. 105 do Anexo I.
57 Mídia denominada IP 23096-54.2016/BA, à f. 105 do Anexo I.

58 Mídia e outros esclarecimentos acostados às fls. 01/02 e 107 do Anexo I. 
59 Vide relatório de movimentações bancárias extraídos do sistema SIMBA, fls. 381/390 do IP.
60 Interrogatório às fls. 349/351 do IPL, acordo de colaboração premiada e outros esclarecimentos complementares
acostados a esta Denúncia.
61 Por cada fatura paga pelo município à empresa.
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Em conversa interceptada em 17/03/2015, Marconi Edson Baya, Maycon Gonçalves e

Kells  Belarmino  conversaram,  ainda,  sobre  as  providências  que  adotariam  para  destruir  e  adulterar

provas.62 Em outro diálogo, Marconi e  Kells  conversam com Maycon sobre  esclarecimentos que ele

prestaria aos órgãos de controle (CGU) sobre o sistema SIGA em um dos municípios contratantes.63 

MARCONI  EDSON  BAYA,  portanto,  atuou  decisivamente  para  simular/montar  o

procedimento licitatório, e o fez de forma concertada e dolosa, em conluio com os demais denunciados, a

fim de direcionar a contratação com vistas a favorecer, às custas do erário, as empresas da Organização

Criminosa a que pertencia. Com isso, concorreu para o desvio dos verbas públicas e dele se beneficiou

diretamente, auferindo ganhos ilícitos (proveito do crime).

Sobejamente comprovada, portanto, a participação de MARCONI EDSON BAYA nos

crimes do artigo 90 da Lei 8.666/93 e do artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/67.

3.8. MAYCON GONÇALVES OLIVEIRA DOS SANTOS

MAYCON  GONÇALVES  OLIVEIRA  DOS  SANTOS,  integrante  ORCRIM,

representava  as  empresas  de  Kells  Belarmino  Mendes  junto  às  prefeituras64 e  era  responsável  pelo

sistema  “SIGA”65,  principal  serviço  do  pacote  oferecido  pelas  empresas  do  grupo  e  licitado  pelos

municípios envolvidos, inclusive no Pregão nº 21/2011. 

O sistema “SIGA” seria  acessível  apenas  via  web e,  além de apresentar  custo  de

produção muito mais baixo do que o preço contratado (sobrepreço), sequer foi implantado no município

de Buerarema/BA, e se tivesse sido não  agregaria qualquer funcionalidade ao sistema educacional do

município, como consignado nos laudos periciais da PF já citados (laudos nº 801/2015 e nº 325/2016).

Maycon  Gonçalves  atuava,  então,  para  garantir  aparência  de  funcionalidade  aos

sistemas  “tecnológicos”  supostamente  desenvolvidos  e  comercializados  pelas  empresas  vinculadas  a

Kells,  dando  apoio  técnico  às  empresas  KTECH e  KBM.  Agia,  inclusive,  para  encobrir/justificar  a

inoperância do sistema SIGA junto aos órgãos de controle.

Nos diálogos interceptados se observa que Maycon conversa com os outros integrantes

da ORCRIM, Marconi Baya e Kells Belarmino Mendes, sobe como prestar esclarecimentos aos órgãos de

controle (a exemplo da CGU) acerca do sistema SIGA em um dos municípios contratantes.66

O exame das degravações revela, ainda, o acerto dos membros da ORCRIM, com a

participação de Maycon, para ocultar provas a fim de obstruir as investigações. Entre outros, no diálogo

62Trecho da degravação destacado no relatório do IPL nº 0669/2015 (às fls. 430/433), mencionado às fls. 142/145 do arquivo
denominado “QuebSig 0003129-57.2014.4.01.0000 -VOLUME 06.pdf”, contido em mídia juntada à f. 106 do Anexo I.

63Relatório  Circunstanciado  nº  004/2013,  fls.  251/252  (arquivo  digital  denominado:  “QuebSig  0003129-
57.2014.4.01.0000 – Volume 03.pdf”, contido em mídia acostada à f. 106 do Anexo I).
64Maycon representou a KBM Informática, por exemplo, no Pregão 012/2013, de Uauá/BA, também fraudado.
65Vide depoimentos de Kells Belarmino Mendes, já referidos.
66Relatório  Circunstanciado  nº  004/2013,  fls.  251/252  (arquivo  digital  denominado:  “QuebSig  0003129-
57.2014.4.01.0000 – Volume 03.pdf”, contido em mídia acostada à f. 106 do Anexo I).
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interceptado no dia 17/03/2015 Maycon Gonçalves, Marconi Baya e Kells Belarmino conversaram, de

fato, sobre as providências que teriam que adotar para destruir e adulterar provas.67

Como integrante da ORCRIM68, com atuação voltada a assegurar a prática – e/ou a

ocultação  – dos  crimes  perpetrados  pelo  grupo e  ciente,  pois,  do esquema fraudulento  destinado a

corromper agentes públicos, simular a licitação e contratar ilegalmente a referida empresa para desviar

recursos públicos, agiu para garantir o êxito da empreitada ilícita e a obtenção de vantagens indevidas. 

Comprovado,  portanto,  o  concurso  de  MAYCON GONÇALVES OLIVEIRA DOS

SANTOS para a prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei 8.666/93 e no art. 1º, I, do DL nº 201/67.

3.9. KLEBER MANFRINI DE ARAÚJO DOURADO

KLEBER MANFRINI  DE ARAÚJO DOURADO,  membro  da  ORCRIM,  também

teve participação na simulação/montagem da licitação e demais crimes perpetrados em Buerarema/BA

com vistas à contratação ilegal da empresa do grupo, concorrendo para o desvio de verbas públicas e a

obtenção de vantagens indevidas em proveito próprio e de terceiros.

No seu  depoimento,  o  então  prefeito  Mardes  Lima  Monteiro  de  Almeida afirmou

conhecer KLEBER MANFRINNI DE ARAÚJO, identificando-o como filho do prefeito do Município de

Ruy Barbosa/BA, o qual lhe foi apresentado quando participou de um evento público promovido pela

KTECH para divulgação dos serviços que prestaria ao município (fls. 50/52 do IPL).

O réu KLEBER possuía importante atuação no grupo liderado por Kells Belarmino

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

então prefeito de Ruy Barbosa/BA, para aliciar gestores municipais. Além disso, participava diretamente

das fraudes, representando as empresas da ORCRIM em licitações69.

Em depoimento no âmbito da colaboração premiada, Kells Belarmino explicou como

se dava a participação de Kleber Manfrinni no esquema, bem como afirmou que ele recebia, a título de

propina, R$ 4.000,00 ou R$ 4.500,00 fixos em virtude do contrato com a Prefeitura de Ruy Barbosa/BA,

além de 1% do pagamento feito à ORCRIM por cada município em que as empresas do grupo,

ligadas a Kells Belarmino Mendes, estivessem atuando, como no caso de Buerarema/BA:

“...QUE da mesma forma, foi o prefeito que exigiu que o declarante incluísse KLEBER
em sua empresa para as atividades delitivas; QUE   a função de KLEBER era aliciar os
Prefeitos   dos municípios pertencentes à mesma base aliada do Prefeito BONIFÁCIO,
utilizando  para  tanto  o  nome  de  BONIFÁCIO,  o  qual  ocupava  o  cargo  de  Vice-
presidente da União das Prefeituras da Bahia - UPB; QUE KLEBER recebia, a título de
propina, R$ 4.000,00 ou R$ 4.500,00 fixos em virtude do contrato com a Prefeitura de
Ruy  Barbosa,  além  de  1%  do  pagamento  feito  por  cada  município  em  que  a
empresa estivesse trabalhando; QUE tais pagamentos foram feitos com a anuência do

67 Trecho da degravação destacado no relatório do IPL nº 0669/2015 às fls. 430/433, mencionado às fls. 142/145 do arquivo
denominado “QuebSig 0003129-57.2014.4.01.0000 – VOLUME 06.pdf”, na mídia juntada à f. 106 do Anexo I.
68 Por sua atuação na Organização Criminosa, Maycon Gonçalves foi também denunciado pela PRR da 1º Região pelo
crime previsto no art. 2º, caput e §4o, II, da Lei nº 12.850/2013 (cópia da denúncia às fls. 55/104 do Anexo I). 
69 Nesse sentido, o denunciado é apontado no relatório da autoridade policial como um dos integrantes do núcleo
central da organização criminosa, os quais atuavam em todos os municípios, vide f. 420 do IPL.
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Dep.  CARLOS  UBALDINO; QUE  o  depoente  esclarece  que,  ao  falar  que
'contratou'  Kleber,  refere-se  ao  fato  de  que  Kleber  cuidava  das  atividades
criminosas do esquema envolvendo as empresas do depoente; QUE Kleber não era
verdadeiramente um funcionário das empresas, tendo suas atividades limitadas à
representação  do  Prefeito  Bonifácio,  fiscalização  e  articulação  do  esquema
criminoso no que se refere às empresas do depoente; QUE a atividade de Kleber
era  totalmente  diferente,  por  exemplo,  da  dos  verdadeiros  funcionários  das
empresas (os quais, eram, inclusive,  registrados,  e efetivamente trabalhavam na
atividade  produtiva  das  firmas);  QUE  Kleber  somente  atuava  para  tratar  dos
acordos criminosos e recebia a propina decorrente do esquema...”. (mídia anexa -
acordo de colaboração premiada).

A participação de Kleber Manfrinni, no caso de Buerarema/Ba, foi corroborada ainda

pelas declarações de Kells Belarmino Mendes, quando reafirmou que Kleber, inclusive,  participava, por

determinação de José Bonifácio, das entregas de dinheiro ao prefeito Mardes e ao seu filho Naomar. 

As declarações de Kells (fls. 01/02 do Anexo I) se fizeram acompanhar de documentos

probatórios, entre estes  um comprovante de transferência em favor de Kleber (f.  04 do Anexo I)

referente a repasse de valores que lhe cabiam, conforme citado por Kells no trecho abaixo:

“...4) Em Buerarema especificamente ficou ajustado 30% para o prefeito, 5% para os
deputados Ubaldino e Angela e a pedido do deputado Ubaldino era entregues somente a
deputada Angela e mais 5% à José Bonifácio.

Estes pagamentos eram efetuados da seguinte forma: KTECH transferia para Kells e
Kells sacava e efetuava os pagamentos a Deputada Angela referente a comissão de 5%
de cada parcela recebida do valor de R$ 120.000,00.

5) José Bonifácio e Carlos Ubaldino buscavam novos prefeitos para adesão ao projeto
conforme as atas das sessões solenes especiais da Assembleia Legislativa dos anos de
2012 e 2014 (anexos)

Para que pudesse ter maior controle e aproximação dos trâmites do Projeto,  o
prefeito  e  vice-presidente  da  UPB,  José  Bonifácio,  colocava  seu  filho  Kleber
Manfrinni para participar ativamente da operação.

Marconi preparava  a  licitação  e  Kleber,  por  determinação  de  José  Bonifácio,
participava  juntamente  comigo  das  entregas  dos  pagamentos  em  dinheiro  ao
prefeito Mardes e o seu filho Naomar.

Kleber e  Marconi  recebiam  cada  um  1% de  cada  recebimento,  José  Bonifácio
recebia 5% e deputado Carlos Ubaldino recebia 5%, o qual ele determinava que
fosse  entregue  a  deputada  Angela  (alguns  pagamentos  efetuados  em cheques  e
outros em dinheiro no valor de 5% de R$ 120.000,00 recebido pela empresa).

(…) 7) Marconi recebia mensalmente R$7.172,00 mais 1% sobre cada recebimento pela
empresa.  Alguns  pagamentos  eram  efetuados  em  transferências  bancárias  ou  em
dinheiro. (anexo comprovante de transferência da comissão no valor de 1% efetuado na
conta de Flavia Assimos, no valor de R$ 1.200,00).

8) Só foi  possível  firmar o contrato  com a  prefeitura  de Buerarema devido a  força
política  do  deputado  Carlos  Ubaldino,  prefeito  de  Ruy Barbosa  Sr.  José  Bonifácio,
deputada Angela Souza que solicitou aos seus assessores Frederico Vesper e Lucas que
fossemos apresentados ao prefeito Mardes que inclusive na época a prefeitura firmou
contrato com uma empresa de lixo que era sabido ter como seu representante Lucas
assessor da deputada Angela que atuava em seu nome.

Cumpre  esclarecer  por  fim  que  o  único  comprovante  de  pagamento  ao  prefeito
Mardes é um cheque no valor de R$ 3.950,00 nominal a Liga Bueraremense de
Futebol (anexo). Os demais eram feitos em dinheiro diretamente ao Mardes ou Naomar
em Salvador.”. 
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Corroboram, ainda, as declarações de Kells as provas decorrentes do afastamento do

sigilo bancário, notadamente a movimentação financeira mantida entre Kells e Kleber,  como se vê das

inúmeras transferências da conta de Kells Belarmino Mendes para a conta bancária de Kleber

Manfrinni  ,   listadas às fls. 396/399   do IPL, a comprovar que KLEBER MANFRINNI recebia valores de

Kells Belarmino em virtude dos contratos fraudulentos firmados pela ORCRIM com a sua participação.

As interceptações telefônicas também demonstram o envolvimento de KLEBER no

esquema ilegal, valendo se reportar, entre outros, ao diálogo monitorado no dia 24/09/2013 70, captado por

intermédio do terminal telefônico (71) 9713-6565, de KLEBER MANFRINNI, quando ele e o pai, JOSÉ

BONIFÁCIO, falam sobre Kells e o esquema do grupo.71

Evidente, portanto, a atuação ilícita, concertada e dolosa de  KLEBER MANFRINNI

DE A. DOURADO, em concurso com os demais corréus, para fraudar o certame e contratar ilegalmente a

empresa da ORCRIM a que pertencia, concorrendo para o desvio de verbas públicas em proveito próprio

e alheio, tendo se beneficiado diretamente da prática criminosa, com a obtenção de ganhos indevidos.

Kleber Manfrini, ao se corromper, aderiu ao esquema da ORCRIM e à conduta de seu

pai, passando a desempenha seu papel no grupo em prol de seus interesses e do seu pai José Bonifácio,

pelo que recebia  vantagem indevida (propina) correspondente a 5% sobre os pagamentos devidos às

empresas em cada contratação ilegal realizada pelos municípios baianos (Buerarema/Ba e outros).  

Assim agindo, KLEBER MANFRINI DE A. DOURADO está incurso nas penas dos

crimes do art. 90 da Lei 8.666/93, do art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67 e do art. 317, § 1º,  do CPB.

3.10. JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DOURADO

JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DOURADO, membro da ORCRIM72, de igual modo,

utilizava seu mandato para divulgar a atuação das empresas da ORCRIM, visando aliciar prefeitos para

aderirem ao esquema criminoso montado para fraudar licitações e desviar recursos públicos em proveito

do grupo. As provas colhidas nos processos cautelares73 já referidos, bem como aquelas obtidas através

70Trecho abaixo transcrito, no item subsequente, sobre a individualização da conduta de José Bonifácio M. Dourado.
71Mídia/CD referente aos autos da medida cautelar (nº 0003129-57.2014.4.01.0000), acostada à f. 106 do Anexo I.
72Como já mencionado,  foi ele também denunciado pela PRR da 1ª Região por sua participação destacada na
Organização Criminosa. A cópia da referida denúncia segue anexa a esta exordial acusatória (fls. 55/104 do Anexo I).
73Embora José Bonifácio não tenha sido um dos alvos da medida de interceptação telefônica (vide mídia/CD referente
aos autos da cautelar nº 0003129-57.2014.4.01.0000, em mídia à f. 106 do Anexo I), ele aparece como interlocutor
ou é mencionado em diversas conversas, através das quais se pode notar a sua estreita ligação com Kells Belarmino e
os negócios do grupo. Veja-se, por exemplo, conversa interceptada a partir do terminal (75) 9929-0300, do alvo José
Moreira, no dia 06/03/2015, em que Kells liga para Moreira, diz que está precisando de ajuda financeira e informa
que José Bonifácio está com ele, então, logo após, o próprio Bonifácio participa da conversa. Confira-se:
“Moreira: Oi
Kells: Companheiro Moreira
Moreira: Oi
Kells: E ai, homem! Onde você está rapaz?
Moreira: Tô em Itapicuru.
Kells: Tô precisando encontrar você, homem!
Moreira: Eu tô ai terça feira.
Kells: Ah, tá bom. Bonifácio tá aqui comigo
Moreira: Deixa eu falar com ele.
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da colaboração premiada de Kells Belarmino e Fernanda Cristina, demonstram, ainda, que o denunciado

recebia vantagens econômicas indevidas (propina) da ORCRIM pelos “serviços” por ele prestados e

participava também da simulação de licitações, inclusive aquela fraudada em Buerarema/Ba.

Consta dos autos ata de sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia

para “homenagear a conquista do campeonato do VI Concurso Internacional Visual Class pelos alunos da

Escola Municipal  Duque de Caxias do Município de Ruy Barbosa/Ba”74.  Entretanto, como dito pelo

colaborador e pelo que se vê das notas taquigráficas, a sessão tinha como propósito, em verdade, difundir

Kells: E você vem quando para cá, terça? 
Moreira: Terça-feira.
Kells: Deixa eu lhe falar. Entrou um dinheiro para você aí. Você não tem como me pagar uma parcela que eu estou 
precisando muito para resolver minha vida aqui.
Moreira: Rapaz o dinheiro que eu tenho aqui, é para pagar, já um débito do Fundeb que eu fiquei aí com resto a pagar.
Kells: Certo
Moreira: Aguardando um negócio aqui que está me apertando.
Kells: Aí na segunda vai entrar mais, no dia 10, homem.
Moreira: Vou ver aí.
Kells: Aí resolva, que quando você chegar a gente conversa aqui. Eu tive um imprevisto. Você deve estar sabendo, 
Bonifácio deve ter te falado ai eu tive que resolver as coisas, entendeu? 
Moreira: Sei.
Kells: Me ajude aí. Veja na segunda-feira.
Moreira: Tá bom.
Kells; Viu? Aí na terça eu lhe encontro. Não, não lhe encontro na terça não. Terça eu vou para Brasília, mentira, não 
vou conseguir lhe encontrar na terça. Não vou mentir para você não. Eu vou terça, porque tenho reunião quarta-feira 
em Brasília com os companheiros lá, eu vou ficar quarta e quinta. Sexta-feira eu volto para Salvador.
Moreira: Sei.
Kells: Mas, daí você me passa as coisas que aí a gente resolve. 
Moreira: Tá bem.
Kells; Viu?
Moreira: Tá bem.
Kells: Então eu lhe aguardo na segunda, se Deus quiser.
Moreira: Eu vou ver aqui, eu vou ver aqui, deixa eu ver aqui as coisas. Porque também tenho umas coisas aqui para 
resolver. Eu vou ver. viu?
Kells: Tá bom.
Moreira: O que a gente puder fazer, a gente faz.
Kells: Eu sei disso. Aí na segunda eu lhe aguardo. o Boni quer falar com você. Pera aí. Um beijo, um beijo. 
Bonifácio: Diga, você vai vir que dia?
Moreira: Terça.
Bonifácio: Ah, então a gente se encontra aqui. 
Moreira: Tranquilo, um abraço.
Bonifácio: Beleza.”.

Noutra ligação, captada por intermédio do mesmo terminal, no dia 06/03/2015, MOREIRA liga para BONIFÁCIO
perguntando sobre a audiência na PF e Bonifácio diz que vai depor no dia 12.

Em outra conversa, captada por intermédio do mesmo terminal, no dia 26/11/2014, KELLS fala para MOREIRA que
almoçará com BONIFÁCIO. 

Registre-se,  ainda,  que  em  ligação  monitorada  em  24/09/2013,  ou  seja,  mais  de  um  ano  e  meio  antes  dessas
anteriormente citadas, captada por intermédio do terminal (71) 9713-6565, de KLEBER MANFRINNI A. DOURADO,
ele e o pai, BONIFÁCIO, falam sobre Kells e o esquema do grupo:
“BONIFÁCIO: cadê KELLS?
KLEBER: KELLS tá no shopping 
BONIFÁCIO: em?
KLEBER: tá no shopping 
BONIFÁCIO: quando ele descer eu quero conversar com ele sobre esse negócio desse títulos aí 
KLEBER: tá certo, ó o NOVA SOURE, ITAPICURU, já mandou todos dois já mandou já pra fazer a licitação. 
BONIFÁCIO: rapaz eu não sei, tem que ver isso aí primeiro, eu vou ter que conversar com ele por que tá todo mundo 
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os “serviços” das empresas de Kells Belarmino a fim de aliciar políticos/prefeitos e ampliar o esquema

delituoso. É o que faz, na ocasião, o então prefeito José Bonifácio, como se nota às fls. 13/15 do Anexo I.

Nos diálogos ora transcritos (nota de rodapé nº 71), José Bonifácio mantém conversa

íntima com o próprio Kells sobre os “negócios” do grupo e, em outra ligação, ele conversa com o seu

filho Kleber sobre documentos já enviados “para fazer a licitação” em dois municípios e, ainda, sobre

valores, mais especificamente acerca dos “negócios dos 10% (dez por cento) que eu te falei”.

Atuava ele  diretamente  ou por  intermédio de seu filho Kleber  Manfrinni,  também

denunciado, cujo envolvimento no esquema ilícito já foi aqui explicitado.

Em depoimento  no  âmbito  da  colaboração  premiada,  Kells  Belarmino  detalhou  o

funcionamento da Organização Criminosa e revelou que  o seu comando seria  também exercido por

políticos, entre eles – e principalmente – o então prefeito (município de Ruy Barbosa/Ba) José Bonifácio:

“...Que a estrutura da organização criminosa é a seguinte: o comando era exercido pelo
Deputado Ubaldino e pelo Prefeito Bonifácio, sendo que   cada um deles recebia R$
10 mil de cada pagamento recebido pelas empresas de Kells em cada Prefeitura;
Que, além disso, na Prefeitura de Bonifácio (Ruy Barbosa), Kells Belarmino pagava a
Bonifácio mais R$ 66 mil por nota paga pelo Município; Que a função de Ubaldino e
Bonifácio  era  decidir  que  contratos  seriam fechados e  dar  a  última  palavra  no
esquema criminoso;  Que  Kells  Belarmino necessitava  da autorização  desses  dois
indivíduos para o fechamento de cada contrato;  que  o comando de Ubaldino e
Bonifácio era a tal que eles chegaram a proibir contratações, como ocorreu com a
prefeitura de Jacobina...”. (páginas 44/45 do acordo de colaboração premiada75).

Noutro trecho, às fls. 33/3476, afirma:

“... Que conheceu BONIFÁCIO na Assembleia Legislativa da Bahia por intermédio
do  Dep.  CARLOS  UBALDINO;  QUE  os  pagamentos  feitos  para  o  prefeito
BONIFÁCIO  eram,  em  sua  maioria,  em  dinheiro,  entregues  em  encontros  na
Assembleia Legislativa e no Shopping Salvador; QUE recordasse (sic) de ter feito
apenas  uma  transferência  diretamente  para  a  conta do Prefeito  BONIFÁCIO; QUE,
entretanto, fazia depósitos em contas indicadas por BONIFÁCIO; QUE a transferência
no valor de R$ 40.000,00, feita no dia 13/07/2012 em favor de JOSÉ RAIMUNDO
ALMEIDA DE  OLIVEIRA,  foi  realizada  a  pedido  de  JOSÉ  BONIFÁCIO;  QUE
comprou uma Picape L200 Triton para BONIFÁCIO, a qual foi dada para KLEBER,
filho de BONIFÁCIO; QUE só  realizou o pagamento para a referida aquisição, tendo
apenas entregue os cheques para BONIFÁCIO; QUE também deu um cheque no valor
de R$ 30.000,00 para a amante de BONIFÁCIO, chamada de NIR; QUE o referido
cheque  foi  para  a  aquisição  de  um  veículo;  QUE  aproveita  para  informar  que
recentemente  foi procurado pelos advogados SEBASTIAN MARAMBAIA e PEDRO,
os quais orientaram o declarante a informar que o cheque de R$ 30.000,00 teria sido o
pagamento de um empréstimo; QUE conhece EDUARDO FARO, o qual é amigo de
KLEBER; QUE pelo que se recorda, chegou a auxiliar EDUARDO FARO com algumas
quantias em virtude de pedidos feitos por KLEBER e BONIFÁCIO; QUE nunca pediu
qualquer quantia emprestada para EDUARDO FARO; QUE, ainda quanto ao contrato

aí querendo saber a veracidade disso... 
KLEBER: o título é homologado e tem o seguro ainda, por isso é que tem os negócios dos 10% POR CENTO que 
EU TE FALEI, converse com ele melhor 
BONIFÁCIO: tá bom então tá ok tchau...”. 
74 Às págs. 92/107 do arquivo “acordo de colaboração premiada” (mídia à f. 107, Anexo I) e às fls. 08/50 do Anexo I.
75 Mídia denominada “acordo de colaboração premiada e anexos”, à f. 107 do Anexo I.
76 Mídia denominada “acordo de colaboração premiada e anexos”, à f. 107 do Anexo I.



                                                                                                                                                                                 35
                

das empresas do declarante com a Prefeitura de Ruy Barbosa, gostaria de informar que
contratou MARIA SIMONE em virtude da exigência do Prefeito BONIFÁCIO (…)

… QUE contratou o filho de BONIFÁCIO, José Bonifácio Marques Dourado Júnior,
também em virtude de exigência do prefeito BONIFÁCIO; QUE, da mesma forma, foi
o prefeito que exigiu que o declarante incluísse KLEBER em sua empresa para as
atividades  delitivas;  QUE  a  função  de  KLEBER  era  aliciar  os  Prefeitos  dos
municípios pertencentes à mesma base aliada do Prefeito BONIFÁCIO, utilizando
para tanto o nome de BONIFÁCIO, o qual ocupava o cargo de Vice presidente da
União das Prefeituras da Bahia – UPB; QUE KLEBER recebia R$ 4.000,00 ou R$
4.500,00 fixos em virtude do contrato com a Prefeitura de Ruy Barbosa, além de 1% do
pagamento feito por cada município em que a empresa estivesse trabalhando; QUE tais
pagamentos foram feitos com anuência do Dep. CARLOS UBALDINO...”.

Em recentes declarações o colaborador Kells Belarmino reafirmou a atuação efetiva de

JOSÉ BONIFÁCIO para a concretização do esquema fraudulento em Buerarema/Ba, registrando que a

contratação foi firmada em razão da colaboração e apoio político do denunciado, bem como que para

melhor se inteirar dos negócios do grupo ele determinou, inclusive, que o seu filho Kleber Manfrinni

participasse do esquema, de maneira que Kleber, no caso de Buerarema/BA, chegou a participar

das entregas de valores ao prefeito Mardes e ao seu filho Naomar, a mando de Bonifácio. Vejamos: 

“4)  Em Buerarema especificamente ficou ajustado 30% para o prefeito, 5% para os
deputados Ubaldino e Angela e a pedido do deputado Ubaldino era entregues somente a
deputada Angela e mais 5% à José Bonifácio.
Estes pagamentos eram efetuados da seguinte forma: KTECH transferia para Kells e
Kells sacava e efetuava os pagamentos à Deputada Angela referente a comissão de 5%
de cada parcela recebida do valor de R$ 120.000,00.
5)  José  Bonifácio  e  Carlos  Ubaldino buscavam novos  prefeitos  para  adesão  ao
projeto,  conforme as  atas das sessões solenes especiais da Assembleia Legislativa
dos anos de 2012 e 2014 [fls. 08/50 do Anexo I].
Para que pudesse ter maior controle e aproximação dos trâmites do Projeto,  o
prefeito  e  vice-presidente  da  UPB,  José  Bonifácio,  colocava  seu  filho  Kleber
Manfrinni para participar ativamente da operação.
Marconi  preparava  a  licitação e  Kleber,  por  determinação  de  José  Bonifácio,
participava juntamente comigo [Kells] das entregas dos pagamentos em dinheiro
ao prefeito Mardes e seu filho Naomar.
Kleber  e  Marconi  recebiam  cada  um  1% de  cada  recebimento, José  Bonifácio
recebia 5% e deputado Carlos Ubaldino recebia 5%, o qual ele determinava que fosse
entregue diretamente a deputada Angela (alguns pagamentos efetuados em cheques e
outros em dinheiro no valor de 5% de R$ 120.000,00 recebido pela empresa).
6) Quantias e valores pagos como descrito no item acima.
7)  Marconi recebia mensalmente R$7.172,00 mais 1% sobre cada recebimento pela
empresa.  Alguns  pagamentos  eram  efetuados  em  transferências  bancárias  ou  em
dinheiro. (anexo comprovante de transferência da comissão no valor de 1% efetuado na
conta de Flavia Assimos, no valor de R$ 1.200,00).
8) Só foi possível firmar o contrato com a prefeitura de Buerarema devido a força
política do deputado Carlos Ubaldino, o prefeito de Ruy Barbosa José Bonifácio, e
a deputada Angela Souza, que solicitou aos seus assessores Frederico Vesper e Lucas
que fossemos apresentados ao prefeito Mardes...”. (fls. 01/02 e seguintes do Anexo I)

Extrai-se das provas dos autos que JOSÉ BONIFÁCIO, além de ter concorrido, com a

sua  conduta,  para  fraudar  a  licitação  que  resultou  na  contratação  ilegal  da  empresa  do  grupo  e,

consequentemente, para o desvio de verbas públicas em benefício próprio e alheio,  recebeu valores a
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título de “percentagem” (propina), no importe de 5% sobre o proveito obtido com os crimes praticados

pela ORCRIM no município de Buerarema e em outros tantos municípios baianos. 

Logo, José Bonifácio, na condição de então prefeito (município de Ruy Barbosa/Ba) e

vice-presidente  da  UPB –  União  das  Prefeituras  da  Bahia,  foi  corrompido  e  passou  a  receber

valores/vantagem  indevida  (propina)  naquele  percentual  sobre  os  pagamentos  feitos  em  favor  das

empresas de Kells e seu grupo em cada contratação fraudulenta levada a efeito nos vários municípios que

aderiram ao esquema ilícito, a exemplo do município de Buerarema/Ba.77

Em contrapartida, valendo-se de seu prestígio político, o denunciado José Bonifácio,

no exercício do seu mandato e da vice-presidência da UPB, se dispôs a praticar – e praticou – atos

destinados a difundir os supostos benefícios do “serviço” prestado pelas empresas controladas por Kells a

fim de angariar adeptos e aliciar (ou facilitar o aliciamento) de prefeitos ou aliados políticos na tentativa

de ampliar o âmbito de atuação da ORCRIM em municípios baianos, como o de Buerarema/Ba e outros.

Está comprovado, assim, que o denunciado concorreu para fraudar o Pregão 21/2011

em Buerarema/BA a fim de contratar ilegalmente a empresa da ORCRIM que ele passou a integrar, bem

como para o consequente desvio de verbas públicas em proveito próprio e alheio. E, ao se corromper,

praticou atos no exercício de suas funções para assegurar o êxito do esquema, auferindo ganhos ilícitos

significativos (a título de percentual – propina) em cada contrato ilícito firmado com tais empresas, sendo

de rigor a sua condenação nas penas cominadas aos crimes do artigo 90 da Lei 8.666/93, do artigo 1º,

inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 e do art. 317, § 1º,  do CPB.

Encontram-se, destarte, devidamente evidenciadas as condutas dos 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 M. Camargo, no qual se comprometeram 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 resultados78:

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;

77 José Bonifácio se corrompeu de tal maneira que logo em seguida passou efetivamente a – conjuntamente com o seu
filho Kleber – integrar o comando da ORCRIM, figurando como um de seus mentores (núcleo político), dada a
relevância de sua atuação para ampliar o funcionamento e abrangência do esquema, e, assim, incrementar os lucros
de seus integrantes e, por conseguinte, do próprio José Bonifácio, em razão da sua participação nos ganhos e no
proveito das práticas delituosas.

78 Na mídia digital acostada a esta denúncia consta cópia integral dos autos da colaboração premiada (f. 107, Anexo I).
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d)  identificação  de  pessoas  físicas/jurídicas  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.

A fim  de  se  obter  tais  resultados,  cada  colaborador  se  obrigou,  sem  malícia  ou

reservas, 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  objeto  desta
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 sempre 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 da seguinte maneira:

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;
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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:
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.
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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 em anexo.79

Homologado o “Termo de Acordo de Colaboração Premiada” no dia 25 de abril de

2016,  seus termos deverão ser levados em consideração na presente ação penal, no que se refere aos

denunciados/colaboradores Kells Belarmino Mendes e F  ernanda Cristina Marcondes Camargo.

5. TIPIFICAÇÃO PENAL. PEDIDO CONDENATÓRIO E OUTROS REQUERIMENTOS.

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

Mardes Lima Monteiro de Almeida, Astor Vieira Júnior, Rogere Sousa Magalhães, Kells Belarmino

Mendes, Fernanda Cristina Marcondes Camargo, Rodrigo Seabra Bartelega de Sousa, Marconi

Edson Baya Souza, Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos, Kleber Manfrini de Araújo Dourado e

José Bonifácio Marques Dourado 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 Mardes Lima Monteiro

de Almeida, Kells Belarmino Mendes, Fernanda Cristina Marcondes Camargo, Rodrigo Seabra

Bartelega de Sousa,  Marconi  Edson Baya,  Maycon Gonçalves  Oliveira, Kleber Manfrini  de  A.

Dourado e José Bonifácio M. Dourado, em concurso material com os crimes relativos à 1ª imputação

(art. 69 do CP), respondem também pela prática do crime do artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67.

No que se  refere  à  3ª  imputação  (tópico  2.4),  Kells  Belarmino Mendes  incorreu

também no crime previsto no art. 333, c/c o § único, do CP, e os denunciados Mardes Lima Monteiro

de Almeida, Kleber Manfrini de A. Dourado e José Bonifácio M. Dourado, no crime do 317, § 1º, do

CP, todos em concurso material com os crimes referentes à 1ª e 2ª imputações, na forma do art. 69 do CP.

Em maio/2017 foi oferecida pela PRR-1 denúncia contra  Kells Belarmino Mendes,

Fernanda Cristina Marcondes Camargo, Rodrigo Seabra Bartelega de Sousa, Marconi Edson Baya Souza,

Maycon Gonçalves Oliveira dos Santos, Kleber Manfrini de Araújo Dourado e José Bonifácio Marques

Dourado e outros integrantes da ORCRIM pelo crime do art. 2º, caput e § 4o, inc. II, da Lei 12.850/2013,

portanto, não responderão eles por tal crime na presente ação penal.

Do exposto, 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,  dispensada  a  notificação
prévia dos denunciados  para apresentar defesa, conforme atual jurisprudência do
STJ  dos  TRFs,  inclusive  o  TRF da  1ª  Região,  no  sentido  da  desnecessidade  da
notificação prevista no art. 2º, I, do DL nº 201/67 em relação a ex-Prefeitos e corréus;80

79 Mídia juntada à f. 107 do Anexo I e fls. 1/50 também do Anexo I.
80 STJ -  HC  120.112/MA,  Rel.  Min.  ADILSON  VIEIRA MACABU,  5ª  TURMA,  julgado  em  08/05/2012,  DJe
04/06/2012;  TRF da  1ª  Região   -  HC 0028249-68.2015.4.01.0000/BA,  Rel.  Des.  Federal  MONICA SIFUENTES,
3ª  TURMA,  e-DJF1  p.1142  de  23/10/2015;  RSE  00029762620074013700  (TRF-1),  Data  de  publicação:
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b) a instrução da ação, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas;

c) a condenação dos réus nas penas cominadas aos tipos penais correspondentes;

d) que sejam adequadamente sopesadas, por ocasião da aplicação e individualização
da  pena,  as  circunstâncias  judiciais  que  lhes  são  desfavoráveis,  valorando-se
negativamente  as  circunstâncias  do    crime,  perpetrado  no  âmbito  de  organização
criminosa e com modus operandi sofisticado destinado a corromper o funcionamento
da administração pública municipal, e,  em relação aos sete últimos denunciados,  a
personalidade,  voltada  para  a  prática  reiterada  de  crimes  dessa  espécie;  eventuais
antecedentes, considerando que os réus já respondem a outras ações penais em razão
da  abrangência  do  esquema  criminoso  por  eles  arquitetado;  e  o  elevado  grau  de
culpabilidade desses agentes,  por terem coordenado as ações delituosas, exercendo
papel destacado na empreitada criminosa, a revelar o maior desvalor de suas condutas.

Com relação  à  previsão  contida  no  art.  387,  inc.  IV,  do  CPP,  deixa  o  MPF,  no

momento, de requerer a fixação da indenização mínima a ser paga pelos réus em decorrência de suas

condutas  lesivas  ao  patrimônio  público,  haja  vista  que  estes  já  respondem a  Ação  de  Improbidade

Administrativa pelos mesmo fatos, no bojo da qual já foi deferida medida cautelar a fim de garantir o

ressarcimento ao erário, sem prejuízo de posterior e oportuno requerimento nesse sentido, nesta ação.

Embora os fatos já estejam devidamente provados, sem prejuízo da posterior juntada

de outros documentos complementares, o MPF arrola as testemunhas abaixo indicadas.

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 sistemas.

Ilhéus-BA, 06 de março de 2018.

TIAGO MODESTO RABELO
Procurador da República
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