
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A) FEDERAL  DA  2ª  VARA DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA/BA

Ref.: IPL nº 151/2008

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  procurador  da  República

signatário, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de 

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA*;

OBERDAN SILVA ALMEIDA*;

MANOEL SIMÕES MARQUES*;

ANDRÉA PESSOA DE SOUZA*;

JORGE LUIZ ROCHA DO NASCIMENTO*;

PAULO CESAR DOS PASSOS DE ALMEIDA*;

BARBARA LEAL GONÇALVES BENEVIDES*; e

RICARDO SÉRGIO BALDOÍNO DA SILVA ROSAS*;

pela prática do seguinte fato delituoso:

Os  denunciados  Raimundo  Vieira  da  Silva  e  Oberdan  Silva  Almeida,

respectivamente na condição de diretor presidente e chefe do setor de almoxarifado da

Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna/BA, gestora do Hospital de Base de Itabuna

(Hospital Luiz Eduardo Magalhães),  durante os anos de 2007 e 2008, fizeram funcionar

um esquema criminoso de fraude à licitação e desvio de recursos públicos, por meio de

compra superfaturada e em quantidades muito superiores às necessidades do hospital,  e
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pagamento por bens não entregues,  favorecendo as empresas  MERCADO TROPICAL,

dos denunciados  Manoel  Simões Marques e Andréa Pessoa de Souza,  COBAHIA, da

denunciada Bárbara Leal Gonçalves Benevides, e PORTAL, dos denunciados Paulo César

dos  Passos  de  Almeida  e  Jorge  Luiz  Rocha  do  Nascimento,  desviando  cerca  de  R$

2.233.100,67 em valores históricos (R$ 3.850.879,41 atualizados1).

O esquema comandado pelos dois primeiros denunciados, com participação

do  denunciado  Ricardo Sérgio Balduíno da Silva Rosas,  então coordenador médico do

Hospital  de  Base  e  proprietário  da  empresa  RGR  Serviços  Médicos  Ltda.,  também

fraudou licitação para compra superfaturada de aparelho tomógrafo computadorizado, em

péssimo  estado  de  conservação,  desviando  recursos  públicos  no  montante  de  R$

96.335,00 em valores históricos (R$ 179.990,44 atualizados)

1 – Esquema criminoso para desvio de recursos públicos no Hospital de

Base de Itabuna/BA, com participação de funcionários públicos:

O Hospital  de Base de Itabuna/BA, a  partir  do ano de 2004, passou a  ser

gerido pela  Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna/BA, doravante FASI/Hospital de

Base, fundação da administração pública municipal, sem fins lucrativos, criada pela Lei

nº  1.942/20042.  Para  custeio  das  atividades  da fundação,  o  Município  de Itabuna/BA

firmou convênio se obrigando a repassar  recursos do Sistema Único de Saúde e uma

parcela de recursos próprios, sendo a quase totalidade de origem federal3.

Em 02/01/20074, o denunciado Raimundo Vieira da Silva passou a exercer a

função  de  diretor  presidente  da  FASI/Hospital  de  Base,  enquanto  seu  sobrinho,  o

denunciado Oberdan Silva Almeida, exercia a função de chefe do almoxarifado. O cargo

do denunciado Oberdan Silva Almeida era essencial para o funcionamento do esquema de

desvio de recursos públicos, pois permitia o ateste de recebimento de bens não entregues.

Para a prática dos crimes, o denunciado Raimundo Vieira da Silva aumentava

exorbitantemente  a  quantidade  de  materiais  hospitalares  a  ser  adquirida  pelo

1 O cálculo da correção monetária foi  realizado com base no índice IPCA-E (IBGE), que é o indexador
indicado no Manual de Cálculos da Justiça Federal para cálculo do percentual de correção para as ações
condenatórias em geral.

2 Às fls. 163/176, do Apenso I, Volume Único. 
3 A origem federal dos recursos está demonstrada por meio do Laudo nº 504/2016 – SETEC/SR/DPF/BA (fls.

983/1016), no tópico “III.4 – Origem dos recursos”. 
4 Conforme Decreto nº 7.666, à fl. 595 dos autos.
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FASI/Hospital  de  Base,  sem incremento  na  quantidade  de  pacientes,  funcionários  ou

procedimentos médicos. Em seguida, as empresas contratadas recebiam pagamentos por

bens superfaturados e que não eram efetivamente entregues, com a participação decisiva

do denunciado Oberdan Silva Almeida,  que atestava indevidamente o recebimento de

bens no almoxarifado.

A FASI/Hospital de Base, durante a gestão do denunciado Raimundo Vieira da

Silva, apresentava um controle de estoque de gêneros alimentícios e material hospitalar

caótico, de maneira que os dados  gerados pelo sistema de informação da unidade não

eram  fidedignos.  Dessa  forma,  o  estoque  informado  no  sistema  não  conferia  com  o

estoque físico disponível, conforme observado na auditoria realizada pela Secretaria de

Saúde do Estado da Bahia – SESAB.

Mais  que  uma  mera  desorganização  administrativa,  a  falta  de  controle  de

estoque  no  almoxarifado,  comandado  pelo  denunciado  Oberdan  Silva  Almeida,  era

proposital,  para  permitir  o  desvio  de  recursos  públicos  pelo  pagamento  de  bens  não

recebidos  pelo  hospital.  O  denunciado  Oberdan  Silva  Almeida  se  aproveitava  dessa

fragilidade de controle de estoque para atestar a entrada de mercadorias que não eram

efetivamente entregues pelos fornecedores.

A ganância  e  certeza de impunidade resultou em aquisição  de quantidades

exorbitantes de bens, muito superior as necessidades do hospital e da adquirida em anos

anteriores ou posteriores, como se verá a seguir. Apesar das quantidades exorbitantes de

bens adquiridos, a auditoria da SESAB constatou que, na gestão do primeiro denunciado,

era constante a falta de materiais e medicamentos no hospital,  conforme registros dos

livros de ocorrências médicas e de enfermagem (fl. 138).

O denunciado Oberdan Silva Almeida, para ocultar as fraudes e desvios de

recursos,  em  diversas  ocasiões,  realizava  a  conferência  do  material  que  entrava  no

hospital em feriados e datas de folgas dos demais funcionários do setor de almoxarifado,

apenas informando, posteriormente, aos mesmos, que os materiais já estavam conferidos,

repassando as notas fiscais para serem lançadas no sistema informatizado do hospital,

conforme relatado no depoimento do  assistente de almoxarifado, Ricardo Souza Vieira,

que trabalhou diretamente com este denunciado (fls. 659/660), e que descreveu o modus

operandi da fraude.
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As  irregularidades  na  entrega  e  conferência  de  materiais  no  setor  de

almoxarifado da FASI/Hospital de Base também foram confirmadas no depoimento de

Thiago Fraga Habib, encarregado de almoxarifado, que sucedeu, em agosto de 2008, o

denunciado Oberdan Silva Almeida na mesma função (fls. 83/87).

Após o denunciado Oberdan Silva Almeida atestar falsamente o recebimento

integral, o então diretor presidente da FASI/Hospital de Base, o denunciado Raimundo

Vieira da Silva, garantia a realização dos pagamentos às empresas envolvidas no esquema

criminoso.

As  principais  empresas  beneficiárias  pelas  fraudes  foram  o  MERCADO

TROPICAL  –  Andréa  P.  de  Souza  ME  (CNPJ  03.751.726/0001-54),  controlada  e

representada pelos denunciados Manoel Simões Marques e Andréa Pessoa de Souza5, e a

COBAHIA –  Indústria  Bahiana  de  Produtos  Descartáveis  Hospitalares  Ltda. (CNPJ

00.707.038/0001-07), controlada e representada pela denunciada Bárbara Leal Gonçalves

Benevides6, e  a  PORTAL  Comércio  Varejista  de  Produtos  Médicos  Hospitalares  e

Limpeza (CNPJ 08.587.976/0001-14), controlada e representada pelos denunciados Paulo

César dos Passos de Almeida e Jorge Luiz Rocha do Nascimento7. 

Essas  empresas  eram contratadas  sem licitação  ou  por  meio  de  processos

licitatórios fraudados, como será detalhado a seguir.

A ilegalidade  na  contratação  direta  de  empresas  para  o  fornecimento  de

materiais  hospitalares,  por  meio  de  processos  indevidos  de  dispensa  de  licitação,  foi

aferida  pela  auditoria  da  SESAB  (fls.  56/58)  e  demonstrada  no  Laudo  Pericial  nº

504/2016 – SETEC/SR/DPF/BA, da Polícia Federal (fls. 983/1015). 

Com a quebra de sigilo bancário deferida judicialmente8, ficou confirmado que

parte  dos  recursos  desviados  por  meio  de  pagamentos  indevidos  era  destinada  aos

denunciados Raimundo Vieira da Silva e Oberdan Silva Almeida,  não deixando dúvidas

5 Contrato social às fls. 121/129, do Apenso II.

6 Contrato social às fls. 11/15, do Anexo II.

7 Conforme contrato social às fls. 40/42, do Anexo II.

8 A análise das movimentações financeiras foram detalhadas no Laudo nº 0942/2017 – SETEC/SR/DPF/BA (fls.
1204/1236).  A íntegra contendo relação dos dados referentes as movimentações financeiras realizadas pelos
investigados pessoas físicas e jurídica formam o Apenso IV dos autos, contendo quatro volumes, oriundo do RE
12/2011-DPF/ILS (processo nº 1851-84.2011.4.01.3311). 
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que se tratava de um esquema criminoso para a prática de peculato, com participação

ativa dos funcionários públicos.

O  MERCADO  TROPICAL  repassava  parte  dos  recursos  desviados  ao

denunciado Raimundo Vieira da Silva. Neste sentido, em 14/07/2008, a empresa emitiu o

cheque nº 619021, no valor de R$ 12.000,00 (R$ 20.944,17 atualizados) em favor do

denunciado Raimundo Vieira da Silva (Laudo nº 0942/2017, fl. 1223).

As  empresas  COBAHIA  e  PORTAL  também  transferiram  valores  aos

denunciados Raimundo Vieira da Silva e Oberdan Silva Almeida, durante os anos de 2007

e  2008,  conforme  demonstrado  na  análise  das  movimentações  financeiras  que  foram

detalhadas no (Laudo nº 0942/2017, fls. 1224/1225 e 1228/1229).

A COBAHIA emitiu, no dia 24/12/2007, o cheque nº 100502, no valor de R$

3.000,00 (R$ 5.236,04 atualizados), em favor do denunciado Raimundo Vieira da Silva,

além de seis cheques9, durante o período de dezembro de 2007 a junho de 2008, no total

de R$ 25.560,00 (R$ 44.611,07 atualizados),  em favor  do denunciado Oberdan Silva

Almeida (Laudo nº 0942/2017, fls. 1224/1225 e 1228/1229). 

A empresa PORTAL, por sua vez, no período compreendido entre março a

junho do ano 2008, emitiu três cheques10 em favor do denunciado Oberdan Silva Almeida,

no valor toral de R$ 5.500,00 (R$ 9.599,41 atualizados).

As transferências identificadas em favor dos denunciados Raimundo Vieira da

Silva e  Oberdam Silva Almeida  comprovam a  existência  de esquema para  desvio  de

recursos, com participação de funcionários públicos. 

Os  valores  identificados  através  da  quebra  de  sigilo  bancário  não

correspondem ao total do proveito econômico deles com os crimes, pois, dada as posições

de  destaque  no  esquema  criminoso  e  o  montante  desviado,  seguramente  eram

destinatários  de  grande  parte  produto  do  crime,  através  de  transações  em  espécie,

aquisições de bens e/ou recebidos por pessoas interpostas, que não foram identificadas

nas movimentações bancárias.

9 Cheque  nº  100437,  emitido  em  24/12/2007,  no  valor  de  R$  2.500,00;  Cheque  nº  100556,  emitido  em
16/01/2008, no valor de R$ 3.000,00; Cheque nº 100629, emitido em 15/02/2008, no valor de R$ 7.000,00;
Cheque  nº  500716,  emitido  em  31/03/2008,  no  valor  de  R$  1.000,00;  Cheque  nº  100786,  emitido  em
14/04/2008, no valor de R$ 5.000,00; e Cheque nº 100843, emitido em 04/06/2008, no valor de R$ 60,00. 
10 Cheque  nº  99359,  emitido  em  14/04/2008,  no  valor  de  R$  1.500,00;  Cheque  nº  999362,  emitido  em
14/05/2008, no valor de R$ 2.500,00; Cheque nº 999366, emitido em 16/06/2008, no valor de R$ 1.500,00;
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Além disso,  a repetição dos pagamentos efetuados ao denunciado Oberdan

Silva Almeida evidencia que o esquema de fraudes e desvios de recursos foi realizado de

forma continuada e perdurou durante toda a gestão do diretor presidente da fundação

Raimundo  Vieira  da  Silva.  Os  pagamentos  efetuados  aos  servidores  do  hospital  não

deixam dúvidas que as fraudes tinham como único objetivo desviar recursos públicos.

Passamos a descrever as séries criminosas, de acordo com os bens adquiridos.

2  –  Fraude  à  licitação  e  desvio  de  recursos  na  compra  de  gêneros

alimentícios:

Durante os anos de 2007 e 2008, enquanto os denunciados Raimundo Vieira

da Silva e Oberdan Silva Almeida ocupavam funções estratégicas na FASI/Hospital de

Base,  a  empresa  MERCADO  TROPICAL  (Andréa  P  de  Souza  ME,  CNPJ

03.751.726/0001-54) firmou vários contratos para fornecimento de alimentos em valores

vultosos, incompatíveis com sua capacidade e com as necessidades do hospital.

O MERCADO TROPICAL funcionava em imóvel de cerca de 30 a 40 metros

quadrados, com somente 2 empregados, “aparentemente uma mulher na função de caixa

e um homem na função de serviços gerais”, como se observa na Informação policial de

fls.  202/207,  elaborada  em 04/11/2008. Apesar  dessa  estrutura  mínima,  retratada  em

fotografia  à  fl.  202,  a  empresa  venceu  quatro  processos  licitatórios  promovidos  pela

FASI/Hospital de Base.

Em  2007,  o  FASI/Hospital  de  Base  realizou  duas  licitações  para  adquirir

gêneros alimentícios, as quais, somadas, previam a aquisição de R$ 149.101,20. 

No Convite nº 005/2007, realizado em 05/01/2007, primeiro dia da gestão do

denunciado Raimundo Vieira da Silva como diretor presidente da FASI/Hospital de Base,

dos 87 itens licitados, o MERCADO TROPICAL apresentou o melhor preço para 45, no

valor total de R$ 18.139,27. O contrato firmado tinha o prazo de duração de um mês e foi

assinado sem valor especificado. 

No entanto, a relação de notas fiscais emitidas, constantes do Apenso III dos

autos,  demonstra  que,  somente  em  janeiro  de  2007,  foram  faturadas,  em  favor  do

MERCADO TROPICAL, notas fiscais que somaram R$ 29.555,40. Embora o contrato

estipulasse o fornecimento para  apenas um mês,  nos meses subsequentes  – fevereiro,

6



março e abril de 2007 – foram faturadas outras notas fiscais em favor da empresa, que

somaram R$ 34.325,88.  Dessa forma,  com base na licitação  vencida no valor  de R$

18.139,27, o MERCADO TROPICAL recebeu da FASI/Hospital de Base R$ 63.881,28.

Na Tomada de Preços nº 004/2007, realizada em 17/05/2007, foram licitados

93 itens, no valor total de R$ 126.712,86, dos quais o MERCADO TROPICAL ofereceu

melhor preço para 59, que totalizavam R$ 82.732,72. O Contrato nº 41/2007, entretanto,

foi  firmado  com a  empresa  no  valor  de  R$  207.775,12,  montante  muito  superior  ao

descrito na ata de licitação.

Em total descompasso com os certames realizados, o MERCADO TROPICAL

recebeu, em 2007, o total de R$ 343.158,13 da FASI/Hospital de Base, conforme Item

III.2.2 do laudo da perícia contábil da Polícia Federal de fls. 809/831, R$ 646.057,84 em

valores atualizados.

Em  2008,  foram  realizadas  duas  licitações  para  aquisição  de  gêneros

alimentícios, em valores exorbitantes se comparados com o ano anterior. Apesar do alto

valor  licitado,  para  aquisição  de  bens  comuns  fornecidos  por  inúmeros  concorrentes,

apenas o MERCADO TROPICAL participou das licitações, demonstrando a ocorrência

de fraude ao caráter competitivo do certame.

A  Tomada  de  Preços  nº  001/2008 foi  realizada  no  dia  12/02/2008,  e  o

MERCADO TROPICAL, único  concorrente,  cotou preço para  86  itens,  totalizando o

valor global de R$ 563.476,70. O Contrato nº 009/2008 foi assinado nesse valor, com

prazo de 323 dias, ou seja, para cobrir todo o ano de 2008.

Contudo, ainda na vigência do Contrato nº 009/2008, a FASI/Hospital de Base

realizou, em dia 27/06/2008, o Pregão Presencial nº 005/2008, cujo objeto era a aquisição

dos  mesmos  itens  já  licitados  na  Tomada  de  Preços  nº  001/2008,  com  quantidades

distintas e, em alguns casos, com preços unitários também distintos. Mais uma vez, o

MERCADO TROPICAL foi o único participante, sendo declarada vencedora no valor

global de R$ 499.980,6011.

Essas duas licitações realizadas resultaram em contratos no valor total de R$

1.063.457,30. Em  decorrência  desses  contratos,  foi  pago,  em  2008,  o  total  de  R$

969.141,83, ao MERCADO TROPICAL, correspondente a R$ 1.691.488,98 atualizados,

11 Todas essas constatações estão dispostas no Relatório de Auditoria da SESAB, às fls. 119/189, cujos papéis
de trabalho compõem o Apenso I.
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totalmente exorbitante quando comparado com as aquisições do ano anterior, bem como

pelo porte da empresa contratada, que não possuía estrutura física e humana mínima para

fornecimento dessa quantidade de bens.

A simples comparação dos valores fornecidos já indica a existência de grande

esquema de desvio de recursos, pois, enquanto a FASI/Hospital de Base, no ano de 2007,

licitou  R$  283.669,68  para  gêneros  alimentícios,  resultando  no  pagamento  de  R$

343.158,13  ao  MERCADO  TROPICAL,  no  ano  seguinte,  licitou  R$  1.063.457,30  e

pagou R$ 969.141,83 para a mesma empresa, sem nenhum acréscimo substancial  nos

atendimentos  médicos,  permanência  dos  pacientes  ou  no  número de funcionários  que

justificasse a diferença, como se vê na tabela abaixo:

Ano Procedimento Licitatório Valor vencido pelo
Mercado Topical

Valor Pago ao
Mercado Tropical

2007
Convite nº 005/2007 R$ 18.139,27

R$ 343.158,13
Tomada de Preços nº 004/2007 R$ 82.732,72

2008 Tomada de Preços nº 001/2008 R$ 563.476,70
R$ 969.141,83

Pregão Presencial nº 05/2008 R$ 499.980,60

Como pontuado  no Laudo  Pericial  nº  094/2014 (fl.  830),  não  foi  possível

quantificar com exatidão o total desviado, devido à fragilidade dos controles internos do

hospital. No entanto, realizando um cálculo conservador, é possível obter o valor mínimo

desviado, usando como referencial o valor licitado pela FASI/Hospital de Base em 2007,

de  283.669,68,  suficiente para atender as necessidades do estabelecimento durante um

ano.

Considerando esse referencial, em 2007 e 2008 eram necessários gastos de R$

567.339,36  em gêneros  alimentícios  (R$  283.669,68  por  ano).  Contudo,  foi  pago  ao

MERCADO TROPICAL, no mesmo período, R$ 1.312.299.96, resultando na diferença

de  R$ 744.960,60  (R$ 1.253.558,31 atualizados), que corresponde ao valor mínimo

desviado. Esse valor é conservador, pois nada confirma que o valor licitado em 2007 não

era superior às necessidades do hospital.

A fraude foi confirmada pela auditoria realizada pela SESAB, que constatou a

aquisição desproporcional de produtos do gênero alimentício no período de julho de 2007

a junho de 2008, enquanto vigoraram os contratos de fornecimento de alimentos com a

empresa  MERCADO  TROPICAL,  sem  incremento  substancial  de  atendimentos,
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permanência  de  pacientes  ou  do  quadro  de  funcionários  do  hospital,  que  justificasse

tamanho acréscimo.

A equipe  de  fiscalização,  ao  analisar  os  processos  de  pagamentos  e  notas

fiscais emitidas pela empresa MERCADO TROPICAL, no período de julho de 2007 a

junho  de  2008,  referente  ao  fornecimento  específico  de  carnes  e  polpas  de  frutas,

constatou que as  notas fiscais apresentavam um volume de compras de 63.675 kg de

carne (R$ 394.301,40) e 5.310 kg de polpas (R$ 16.759,80).

Com base nestes números, o consumo médio diário de carne apurado para o

período seria de 174,45 kg, superior em 287,66% ao valor médio diário de consumo de

carne estimado pela nutricionista do hospital (45 kg/dia). O mesmo cenário foi observado

no consumo de polpas de frutas, em que foi aferido um consumo médio diário de 14,54

kg, valor 45,40% superior ao consumo estimado pela nutricionista do hospital (10 kg/dia).

As  aquisições  de produtos  alimentícios  em quantidades  superiores  às  reais

necessidades do hospital, e com preços superfaturados, também são descritas no Laudo nº

094/2014 – SETEC/SR/DPF/BA, da Polícia Federal (fls. 809/831):

No entanto, para as aquisições de produtos alimentícios, frigoríficos e

estocáveis,  os  exames  demonstraram  que  houve  um  crescimento

significativo nas quantidades adquiridas de alguns produtos nos anos de

2005 a 2008, conforme detalhado no item 'III.2.4 – compras efetuadas e

consumo'.

O  consumo  recente  apurado  fornecido  pelo  Setor  de  Nutrição  do

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães também apresenta números

inferiores  às  aquisições  do  período  em  questão  (Tabelas  04  e  05).

Quando comparados o número de permanências de pacientes e o número

de refeições fornecidas aos funcionários nos anos de 2005 a 2008 (vide

tabela 07 e 08), não se encontra justificativa para estes acréscimos. A

tabela 07 mostra que houve decréscimo de permanência de pacientes no

ano de 2007 em relação a 2006 e,  no ano de 2008, volta  ao mesmo

patamar  de  permanências  do  ano  de  2006.  A tabela  08  mostra  as

refeições  fornecidas  a  funcionários,  que  demonstram  que  não  houve

mudanças relevantes no quantitativo de pessoal.
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Tais  constatações  são  indícios  de  superfaturamento  nas  aquisições

efetuadas  pelo  FASI/Hospital  de  Base  de  produtos  alimentícios,

frigoríficos e estocáveis descritos na Tabela 05, no período de 2005 a

2008 (fls. 829/830). 

A empresa MERCADO TROPICAL,  durante  os  anos  de 2007 e  2008,  foi

responsável  por  emitir  uma grande quantidade de notas  fiscais  correspondentes  a  um

imenso volume de venda de carne para o hospital, totalmente desproporcional em relação

às reais necessidades, conforme depoimento prestado pelo chefe do setor de compras do

FASI/Hospital de Base, William Evangelista Costa (fls. 665/666).

Para a prática dos crimes, o denunciado Raimundo Vieira da Silva coagia a

encarregada  pelos  serviços  de  nutrição  da  FASI/Hospital  de  Base  de  Itabuna/BA,

Margareth Lima Oliveira, a relacionar alguns itens alimentícios cuja aquisição não era

necessária naquele momento, tendo em vista a quantidade em estoque.  Conforme seu

depoimento, por se sentir coagida, a testemunha refazia a lista para inserir os produtos

exigidos pelo denunciado (fls. 1117/1118).

O  denunciado  Manoel  Simões  (o  “Mané  Cem”),  sócio  do  MERCADO

TROPICAL, era o responsável por efetuar as entregas de materiais à FASI/Hospital de

Base,  em  quantidades  inferiores  ao  contido  nas  notas  fiscais,  e  colher,  junto  ao

denunciado Oberdan Silva Almeida, o atesto de que as mercadorias haviam sido entregues

em sua totalidade. 

Após o denunciado Oberdan Silva Almeida deixar  a função,  o  denunciado

Manoel Simões tentou manter o esquema com os outros funcionários que passaram a

receber as mercadorias. Em razão da negativa em assinar atestos em mercadorias não

entregues,  o  denunciado  Manoel  Simões  Marques  ameaçou  de  morte  os  funcionários

Thiago Fraga Habib e Willian Evangelista Costa (conforme depoimentos de fls. 83/87 e

655/656), resultando no registro do boletim de ocorrência de fl. 108.

A denunciada Andrea Pessoa de Souza exercia, pessoalmente, a gerência do

MERCADO TROPICAL,  e  como ela  mesmo afirmou em seu  depoimento  na  Polícia

Federal, na ausência de Manoel Simões Marques, era a própria denunciada que efetuava a

entrega  dos  materiais  para  o  FASI/Hospital  de  Base,  detendo,  portanto,  pleno

conhecimento das fraudes e participando dos crimes. 
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Como visto acima, foi comprovado por meio de quebra de siligo bancário que

parte  dos  recursos  desviados  foram  repassados  pelo  MERCADO  TROPICAL  aos

denunciados Raimundo Vieira da Silva e Oberdan Silva Almeida.

Esses crimes de fraude à licitação (art.  90 da Lei  nº 8.666/93),  por  quatro

vezes,  em  continuidade  delitiva,  e  de  peculato  (art.  312  do  Código  Penal),  em

continuidade delitiva por 2 anos, foram praticados pelos denunciados Raimundo Vieira da

Silva e Oberdan Silva Almeida, que se valeram da condição de diretor presidente e chefe

do setor de almoxarifado da FASI/Hospital de Base, para desviar o valor atualizado de R$

1.253.558,31, bem como pelos denunciados Manoel Simões Marques e Andréa Pessoa de

Souza, proprietários e administradores do MERCADO TROPICAL, que participaram das

fraudes  à  licitação  e  se  beneficiaram  com  os  pagamentos  indevidos  por  bens  não

entregues.

3  –  Fraude  à  licitação  e  desvio  de  recursos  na aquisição  de  produtos

hospitalares:

O esquema criminoso se repetiu na compra de materiais hospitalares para a

FASI/Hospital de Base. 

No total, de 2007 para 2008, o valor gasto na aquisição de material hospitalar

pela FASI/Hospital  de Base passou de R$ 973.640,03 para R$ 2.577.865,14, sem que

tivesse havido aumento substancial na quantidade de procedimentos médicos realizados

no período.

A perícia contábil da Polícia Federal constatou um incremento substancial nos

pagamentos em favor das empresas participantes do esquema, entre os anos de 2007 e

2008 (Laudo nº 504/2016, fls. 986/1015). A COBAHIA vendeu para a FASI/Hospital de

Base,  em 2007,  o  valor  de R$ 168.847,26,  e,  no ano seguinte,  em 2008,  vendeu R$

1.113.763,07. Por sua vez, a PORTAL vendeu à FASI/Hospital de Base, em 2007, o valor

de R$ 41.500,31 e, em 2008, o valor de R$ 584.724,57.

O acréscimo na quantidade adquirida de um ano pra outro é exorbitante, conforme

tabela anexa:

Ano
Empresa

2007 2008 Diferença (%)

COBAHIA R$ 168.847,26 R$ 1.113.763,07 R$ 944.915,81 (560%)
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PORTAL R$ 41.500,31 R$ 584.724,57 R$ 543.224,26  (1.309%)

Total por Ano R$ 210.347,57 R$ 1.698.487,64 R$ 1.488.140,07 (707%)

O acréscimo nos valores pagos,  entre os anos de 2007 e 2008, foi,  para a

empresa COBAHIA, de R$ 944.915,81, equivalente a 560%, e para a empresa PORTAL,

de R$ 543.224,26, equivalente a 1.309%. No total, houve acréscimo de R$ 1.488.140,07,

equivalente 707%, nas aquisições de materiais hospitalares no período, sem que tivesse

havido incremento substancial no número de pacientes internados, ou nos procedimentos

realizados  no  período,  conforme  detalhado  às  fls.  1002/1004,  no  Laudo  de  Perícia

Contábil nº 504/2016, da Polícia Federal.

A entrega  em quantidades  inferiores  ao  que  era  descrito  nas  notas  fiscais

acarretava a falta constante de material  no hospital,  chegando a ocasionar  a morte de

pacientes  internados,  conforme  relatado  no  depoimento  da  testemunha  Thiago  Fraga

Habib, que exercia a função de encarregado de almoxarifado (fls. 83/87).

Além  do  não  fornecimento  integral,  entre  2007  e  2008,  os  materiais

hospitalares eram adquiridos por preços superfaturados, tendo ficado acima da média dos

preços registrados no Banco de Preços da Saúde e do Portal de Compras do Governo

Federal (ver Laudo de Perícia Federal nº 504/2016, às fls. 983/1016).

A discrepância nos valores praticados pela COBAHIA na venda de produtos

hospitalares também foi confirmada pelo depoimento de José de Oliveira Matos, chefe do

setor de licitações da FASI/Hospital de Base (fls. 14/17):

QUE muitas compras de material médico-hospitalar são realizadas sem

licitação; QUE como exemplo pode citar a aquisição de SURGICEL (fio

cirúrgico para  operação craniana),  da empresa COBAHIA, vez que o

Hospital utiliza uma caixa – contendo dez unidades – desse material por

mês,  contudo,  foram  adquiridas  96  caixas  do  produto  no  mês  de

dez/2007;  QUE cada caixa desse material  custa aproximadamente R$

220,00; QUE do dia 06/dez a 11/dez do ano de 2007, consta no extrato

de itens analíticos do controle de estoque do hospital  a baixa de sete

caixas de SURGICEL; QUE é impossível tal quantidade de material ser

consumida em período tão curto; QUE provavelmente, esse material nem

chegou a ser entregue pela COBAHIA, tendo o pagamento sido realizado
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indevidamente; QUE o pagamento era autorizado pelo diretor-presidente

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA; QUE o responsável pelo recebimento

do  material  é  OBERDAN  SILVA ALMEIDA,  sobrinho  do  diretor-

presidente RAIMUNDO; (…) QUE o declarante também tem ciência de

que foi realizada a compra de papel graffit da empresa COBAHIA, pelo

valor de R$ 180,00 a bobina, o que se deu no dia 03/dez/2007; QUE

nesse mesmo dia, verifica-se no extrato de itens analíticos a saída de

papel graffit no valor de R$ 78,36 a unidade; QUE esse papel não pode

ser armazenado por muito tempo sob o risco de apresentar mofo, bem

como pelo  seu  volume,  sendo  significativa  e  suspeita  a  diferença  de

valor da sua entrada/saída; QUE sabe ainda que a FASI/Hospital de Base

adquiriu da COBAHIA em dez/2007 1.500 ampolas de soro glicosado

10%  ao  valor  unitário  de  R$  3,80,  enquanto  na  cotação  pessoal  o

declarante obteve da empresa HALEX ISTAR o valor de R$ 1,15 por

ampola. 

A testemunha  Thiago  Fraga  Habib,  encarregado  de  almoxarifado,  também

relatou  à  Polícia  Federal  a  ocorrência  de  compra  superfaturada  de  materiais  junto  à

empresa  PORTAL,  citando  a  aquisição  de  fio  de  soltura  pelo  valor  de  R$  650,00,

enquanto o mesmo material era fornecido a outros hospitais, como a Maternidade Ester

Gomes, pelo preço de R$ 45,00 (fls. 83/87).

As irregularidades acima relatadas deixam claro que a denunciada  Bárbara

Leal  Gonçalves  Benevides,  na  condição  de  sócia  e  administradora  da  empresa

COBAHIA, e os denunciados Paulo César dos Passos de Almeida e Jorge Luiz Rocha do

Nascimento, na condição de sócios e administradores da empresa PORTAL, participaram

das  fraudes  e  se  beneficiaram  diretamente  com  o  recebimento  indevido  de  recursos

públicos, em razão da venda de materiais ao hospital sem a correspondente entrega e em

valores superfaturados.

Como  visto  acima,  a  quebra  de  sigilo  bancário  comprovou  que  parte  dos

recursos pagos indevidamente as empresas COBAHIA e PORTAL foram destinados aos

denunciados Raimundo Vieira da Silva e Oberdan Silva Almeida, não deixando dúvidas

da participação dolosa dos sócios-administradores das empresas.
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Levando em conta o acréscimo nos pagamentos feitos as empresas COBAHIA

e  PORTAL,  o  valor  desviado  foi  de  R$  1.488.140,07.  Esse  cálculo  é  extremamente

conservador, pois é certo que já existiam pagamentos indevidos no ano de 2007, dado o

envolvimento das empresas com os denunciados Raimundo Vieira da Silva e Oberdan

Silva Almeida.

Os denunciados Raimundo Vieira da Silva e Oberdan Silva Almeida, que se

valeram  da  condição  de  diretor  presidente  e  chefe  do  setor  de  almoxarifado  da

FASI/Hospital de Base, para desviar o valor histórico de R$ 1.488.140,07, praticaram os

crimes de dispensar indevidamente licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93), por 4 vezes, em

continuidade delitiva, e de peculato (art. 312 do Código Penal), em continuidade delitiva

por 2 anos.

A denunciada  Bárbara  Leal  Gonçalves  Benevides,  sócia-administradora  da

empresa  COBAHIA, praticou os crimes  de dispensar indevidamente licitação (art.  89,

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93), por 2 vezes, em continuidade delitiva, e de peculato

(art.  312 do Código Penal),  em continuidade delitiva por  2 anos,  concorrendo para o

desvio de R$ 944.915,81, que atualizados alcança a cifra de R$ 1.649.206,16.

Os  denunciados  Paulo  César  dos  Passos  de  Almeida  e  Jorge  Luiz  Rocha,

sócios  e  administradores  da  empresa  PORTAL,  praticaram  os  crimes  de  dispensar

indevidamente licitação (art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93), por 2 vezes, em

continuidade delitiva, e de peculato (art. 312 do Código Penal), em continuidade delitiva

por 2 anos, concorrendo para o desvio de R$ 543.224,26, que atualizados corresponde ao

valor de R$  948.114,94.

4 –  Fraude  à  licitação  e  desvio  de  recursos  na compra  de  aparelho

tomógrafo usado.

No ano de 2007, a FASI/Hospital de Base adquiriu o aparelho de tomografia

computadorizada  da  empresa  RGR  Serviços  Médicos  Ltda.,  de  propriedade  do

denunciado Ricardo Sérgio Balduíno12, que exercia a função de coordenador médico do

mesmo hospital, pelo valor de R$ 195.000,00.

A função ocupada pelo denunciado Ricardo Sérgio já demonstra a falta de

impessoalidade nessa aquisição. Além disso, as investigações comprovaram que a compra

12Contrato social às fls. 135/148 do Anexo II.
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se deu com a prática de crime de fraude à licitação e por valor superfaturado, com a

finalidade de desviar recursos públicos.

O  denunciado  Ricardo  Sérgio  Balduíno  da  Silva  Rosas  decidiu  vender  o

aparelho tomógrafo de sua empresa, que se encontrava instalado no Hospital da COTEF

em  Itabuna/BA,  em  razão  do  alto  custo  de  manutenção.  Segundo  depoimento  do

denunciado, ao saberem de sua intenção, Fernando Gomes de Oliveira, então prefeito,

José  Henrique,  então  secretário  de  saúde,  e  João  Antônio  de  Carvalho,  então  diretor

médico do Hospital de Base, o convenceram a vender o aparelho ao FASI/Hospital de

Base, sendo que antes “a empresa RGR deveria participar de um processo licitatório”,

conforme suas declarações prestadas à Polícia Federal (fls. 466/468). Esse ajuste prévio

não deixa dúvidas que a  licitação foi  apenas  um simulacro para  permitir  a  alienação

superfaturada do bem e o desvio de recursos públicos.

Ou seja, ao resolver se desfazer do tomógrafo computadorizado, em razão dos

altos custos decorrentes do precário estado de conservação, o denunciado Ricardo Sérgio

Balduíno  da  Silva  Rosas  acertou  com funcionários  da  Prefeitura  de  Itabuna/BA para

“empurrar” o aparelho para a FASI/Hospital de Base, por valor superfaturado.

Realizada  a  licitação  Tomada  de  Preços  nº  008/2007,  para  adquirir  o

tomógrafo computadorizado, a empresa RGR Serviços Médicos Ltda. foi inabilitada, por

não apresentar os documentos exigidos, nos termos da ata de julgamento de fls. 72/73.

Consta da ata que foi dado prazo de 20 dias para a empresa apresentar a documentação

faltante, o que nunca aconteceu.

Apesar da inabilitação na licitação, em 14/09/2007, foi assinado o contrato de

fls.  524/525,  pelo  denunciado  Raimundo  Vieira  da  Silva,  na  condição  de  diretor

presidente da FASI/Hospital de Base, e o denunciado Ricardo Sérgio Balduíno da Silva

Rosas,  proprietário  e  representante  da  RGR Serviços  Médicos  Ltda.,  no  valor  de  R$

195.000,00.

O pagamento foi efetuado em quatro parcelas, nos valores de R$ 19.500,00,

em 22/10/2007 (fls. 530/538), R$ 19.500,00 em 19/11/2007 (fls. 539/847), R$ 82.613,35

em 16/04/2008 (fls. 548/557) e R$ 73.386,65 em 24/03/2009 (fls. 550/566).

O presidente da comissão de licitação, José de Oliveira Matos, ao ser ouvido

na  Polícia  Federal,  confirmou  a  fraude  no  procedimento  para  compra  do  aparelho

15



tomógrafo  computadorizado,  pois  a  empresa  foi  inabilitada,  o  que  não  impediu  o

denunciado Raimundo Vieira da Silva de assinar o contrato com a RGR Serviços Médicos

Ltda., “sem anuência da comissão licitatória” (fls. 14/15).

A empresa RGR Serviços Médicos Ltda. foi inabilitada na licitação por não

apresentar os documentos exigidos no instrumento editalício, mas ainda assim celebrou o

contrato no valor de R$ 195.000,00. A garantia do aparelho contra eventuais defeitos de

funcionamento estipulada no contrato, bem como a garantia prevista na nota fiscal de

aquisição, eram inferiores a garantia exigida no edital. Além disso, a empresa não possuía

a aptidão técnica exigida no edital, já que não apresentava o registro como atividade de

comércio  no  ramo  atacadista  de  máquina  e  equipamento  hospitalares.  Todas  essas

irregularidades, que configuram o crime de fraude à licitação, foram minunciosamente

descritas  no  Laudo  da  Perícia  Contábil  da  Polícia  Federal  nº  407/2013  –

SETEC/SR/DPF/BA (fls. 790/801).

Ademais, conforme constatado na auditoria da SESAB, “Através do contrato

firmado entre a empresa RGR Serviços Médicos Ltda. e a FASE/FASI/Hospital de Base,

datado  de  14  de  setembro  de  2007,  verificamos  que  o  Tomógrafo  vendido  por  esta

empresa  era  usado,  contrariando  o  Edital  de  Licitação  que  não  especificava  esta

característica” (fls. 170/173).

Além de usado, o tomógrafo foi adquirido por valores muito superiores ao de

mercado, permitindo o desvio de recursos públicos federais do SUS, além de ter gerado

custos  adicionais  com manutenções  constantes,  pois  o  aparelho  não apresentava boas

condições de uso.

No Laudo da Perícia Contábil da Polícia Federal nº 407/2013 (fls. 790/801),

foi  comprovado  o  superfaturamento  da  aquisição  do  aparelho  de  tomografia

computadorizado. 

Quanto à data de fabricação do aparelho, a perícia constatou que o Gantry foi

fabricado em 1994, a Mesa de Comando em 1994 e a Câmara Laser em 1992. De acordo

com  o  documento  de  fl.  511,  o  aparelho  foi  adquirido  pela  empresa  RGR Serviços

Médicos Ltda. em 19/07/2000, com poucos anos de uso, ao custo total de R$ 194.015,85,

incluindo imposto de importação, IPI e computados os valores da conversão do dólar,

considerando a cotação do dólar a R$ 1,80 ao tempo. 
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Após mais  de 7 anos  de uso,  em outubro de 2007,  o  mesmo aparelho  foi

repassado para a FASI/Hospital de Base pelo valor de R$ 195.000,00, com o dólar a R$

1,83, “praticamente o mesmo preço pago quando da sua aquisição”.

Embora no laudo não tenha sido possível aferir o preço médio de um aparelho

tomógrafo usado com as mesmas especificações do que foi adquirido pela FASI/Hospital

de Base no ano de 2007, apurou-se que o valor de um aparelho tomógrafo usado no ano

de 2013 [data da perícia] era de U$ 35.000,0013. Com base nisso, o perito concluiu que “o

referido aparelho deveria ter sofrido depreciação desde a aquisição no ano de 2000 pela

empresa RGR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA até a data da venda para a FASI/Hospital de

Base em 2007, e que seu valor deveria ser intermediário entre o valor pago em 2000 e o

valor  atual  em  2013  [data  da  perícia],  em  decorrência  do  uso  e  da  defasagem

tecnológica” (fl. 799). 

Dessa forma, a perícia conclui, à fl. 800, que o valor de mercado na época era

“um  valor  intermediário  entre  US$  100.000,00  e  US$  35.000,00”,  ou  seja,  US$

67.500,00, correspondente a R$ 123.525,00, aplicando a cotação do dólar de R$ 1,83 na

data da aquisição pela FASI/Hospital de Base.

Com isso, a diferença entre o valor pago pela FASI/Hospital de Base e o valor

aproximado de mercado foi de R$ 71.475,00. Contudo, para elaborar o cálculo, a perícia

considerou o valor de mercado de um aparelho de tomografia em boas condições de uso.

Todavia, o tomógrafo foi entregue ao hospital em 15/10/2007 (fl. 532), e já

21/11/2007 foi realizado empenho para reparo em módulo ótico da câmara laser 3M-952,

não havendo dúvidas que foi adquirido avariado.

No item III.6 do Laudo de Perícia Contábil da Polícia Federal nº 094/2014-

SETEC/SR/DPF/BA (fls. 797/798), são detalhados todos os reparos no aparelho, sendo

que, já no ano de 2008, quando da realização da auditoria pela SESAB, foi constatado que

o aparelho tomógrafo estava quebrado e sem funcionamento há “cerca de quatro meses

por problemas na ampola”, conforme relatório de auditoria, às fls. 132/133 e item III.5

do Laudo Pericial nº 407/2013, às fls. 795/796.

Apenas  no  ano  de  2008,  foram  realizadas  6  manutenções  no  aparelho,

conforme tabela abaixo, copiada do laudo pericial à fl. 798:

13 Considerando que o dólar estava cotado, na época, no valor de R$ 1,83, os valores convertidos em reais
correspondem a R$ 64.050,00. 
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PROCESSO DE
PAGAMENTO

NOTA DE
EMPENHO

FORNECEDOR/PAGAMENTO (Informações no
Processo) (Banco do Brasil – Conta: 6009-7)

Nº DATA VALOR Nº DATA DATA FORNECEDOR/HISTÓRICO VALOR

404 FEV/2008 R$ 3.000,00 283 30/01/2008 27/02/2008 HERACLITO Cheque 201040 3.000,00

405 FEV/2008 R$ 7.500,00 284 21/02/2008 27/02/2008 HERACLITO Cheque 201040 7.500,00

740 ABR/2008 R$ 4.900,00 570 10/04/2008 11/04/2008 HERACLITO Cheque 201237 4.900,00

939 MAI/2008 R$ 5.000,00 785 05/05/2008 12/05/2008 HERACLITO Cheque 201378 5.000,00

181 JAN/2008 R$ 2.200,00 2155 21/11/2007 17/01/2008 JP Cheque 201002 2.200,00

836 ABR/2008 R$ 2.260,00 652 15/04/2008 02/04/2008 JP Cheque 201329 2.260,00

TOTAL R$ 24.860,00 24.860,00

Considerando que essas manutenções foram realizadas logo após a compra do

aparelho, pode-se concluir que foi vendido danificado. Assim, o aparelho teria valor de

mercado muito inferior ao de R$ 123.525,00, apurado pela perícia contábil  da Polícia

Federal para um tomógrafo computadorizado semelhante, em boas condições.

Ou seja,  além do valor  desviado de R$ 71.475,00,  o  Hospital  de Base de

Itabuna sofreu o prejuízo de R$ 24.860,00, que seria gasto para o aparelho estivesse em

condições de uso e  alcançasse o valor  de mercado calculado pela  perícia contábil  da

Polícia Federal. 

Dessa forma, a vantagem econômica decorrente desse crime de peculato foi de

R$ 96.335,00, que, atualizado, corresponde à R$ 179.990,44.

O  péssimo  estado  de  conservação  do  aparelho  tomógrafo  impediu  a  sua

regular utilização pelo hospital, pois, como visto, o mesmo sempre apresentava defeito,

ficando  grande  parte  do  tempo  parado  para  manutenção.  Os  prejuízos,  portanto,

extrapolam a esfera financeira, já que a compra do tomógrafo usado e em péssimo estado

de conservação não se constituiu em efetiva utilidade para a população que deveria ser

destinatária dos serviços.

Esses crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93) e de peculato

(art. 312 do Código Penal) foram praticados pelos denunciados Raimundo Vieira da Silva

e  Ricardo  Sérgio  Balduíno  da  Silva  Rosas,  que  se  valeram  da  condição  de  diretor

presidente e de diretor médico da FASI/Hospital de Base, respectivamente, para desviar e

o valor atualizado de R$ 179.990,44.
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4. Capitulação penal:

O  farto  acervo  probatório  constante  dos  autos  revela  também  que  os

denunciados, concertadamente,  e valendo-se da condição de funcionários públicos dos

dois primeiros, fizeram funcionar um esquema de fraude a licitações e desvio de recursos

públicos  no  Hospital  de Base  de  Itabuna.  Os  denunciados  atuaram em comunhão  de

desígnios, para desviar, em proveito próprio e alheio, recursos públicos federais do SUS

no total de R$ 2.329.435,67, em valores históricos.

Assim procedendo,  de forma livre  e  consciente,  e  na forma do art.  29 do

Código Penal: 

a) Raimundo Vieira da Silva  se encontra incurso nas penas do art. 89, por

duas vezes, e art. 90, por cinco vezes, ambos da Lei nº 8.666/93, e art. 312, do Código

Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva por 2 anos (art. 71, do CP); 

b) Oberdan Silva Almeida se encontra incurso nas penas do art. 89, por duas

vezes, e art. 90, por quatro vezes, ambos da Lei nº 8.666/93, e art. 312, do Código Penal,

por três vezes, em continuidade delitiva por 2 anos (art. 71, do CP);

c)  Manoel  Simões  Marques  e Andréa  Pessoa  de  Souza  se  encontram

incursos nas penas do art. 90, por quatro vezes, da Lei nº 8.666/93 e art. 312, do Código

Penal, em continuidade delitiva por 2 anos (art. 71, do CP);

d) Paulo César dos Passos de Almeida e Jorge Luiz Rocha do Nascimento

se encontram incursos nas penas do art. 89, da Lei nº 8.666/93, por duas vezes, e art. 312,

do Código Penal, em continuidade delitiva por 2 anos (art. 71, do CP); 

e) Bárbara Leal Gonçalves Benevides se encontra incursa nas penas do art.

90, da Lei nº 8.666/93, por duas vezes, e art. 312, do Código Penal, em continuidade

delitiva por 2 anos (art. 71, do CP); e

f) Ricardo Sérgio Balduíno da Silva Rosas, se encontra incurso nas penas do

art. 90, da Lei nº 8.666/93 e art. 312, do Código Penal.

 Por tal razão, o Ministério Público Federal requer o recebimento da presente

denúncia  e  instauração  da  competente  ação  penal,  citando-se  os  denunciados  para

apresentação  de  defesa  e  demais  atos  do  processo,  até  final  sentença  condenatória,

ouvindo-se, no curso da instrução, as testemunhas adiante arroladas.
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O MPF também requer a fixação, na sentença, do valor mínimo do prejuízo

ao erário,  no montante histórico de  R$  2.329.435,67,  que,  corrigido monetariamente,

corresponde ao valor de R$ 4.030.869,85, para reparação do dano (art. 387, inciso IV, do

Código de Processo Penal). 

Rol de Testemunhas*:
Ilhéus/BA, 09 de novembro de 2018. 

Gabriel Pimenta Alves
Procurador da República

*  Dados  pessoais  dos  denunciados  e  nomes  das  testemunhas  otimidos  para  fins  de

publicação.
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