
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

SIGILOSO

Processo a ser distribuído por dependência aos autos nº 0503012-
97.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta – homologação de colaboração premiada)

Demais referências:
0502479-41.2017.4.02.5101 – quebra telemática (Operação Fatura Exposta)
0502500-17.2017.4.02.5101 – quebra de sigilos bancário/fiscal 
0503213-89.2017.4.02.5101 – quebra dados telefônicos
0503229-43.2017.4.02.5101 – interceptação 
0503212-07.2017.4.02.5101 – busca e apreensão
0503371-47.2017.4.02.5101 – busca e apreensão complementar
0503435-57.2017.4.02.5101 – inquérito policial (IPL 37/2017)
0506684-16.2017.4.02.5101 – quebra telemática (Caso Philips – Rizzi) 
0506685-98.2017.4.02.5101 – quebra dados telefônicos (Caso Philips – Rizzi) 
0507157-02.2017.4.02.5101 – quebra de sigilos bancário/fiscal (Caso Philips – Rizzi) 
0507498-28.2017.4.02.5101 – quebra de sigilos bancário/fiscal (Capitão Veiga)
0507499-13.2017.4.02.5101 – quebra de dados telefônicos (Capitão Veiga)
0507500-95.2017.4.02.5101 – quebra telemática (Capitão Veiga)
0509784-76.2017.4.02.5101 – interceptação (Caso INTO)
0226863-44.2017.4.02.5101 – quebra telemática/dados telefônicos (Caso INTO)
0070802-24.2018.4.02.5101 – quebra bancária/fiscal (Caso INTO)
0509582-02.2017.4.02.5101 – homologação de acordo de leniência (Per Prima)
0502997-94.2018.4.02.5101 – homologação de colaboração premiada
0060304-63.2018.4.02.5101 – homologação colaboração premiada (Norman)
0073412-62.2018.4.02.5101 – homologação de acordo de leniência (Maquet)
PIC nº 1.30.001.003732/2017-11 – contas no exterior Sérgio Cortes

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  procuradores  da

República signatários, vem, por meio desta, expor e requerer o que segue a respeito dos

fatos narrados abaixo. 
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1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS. ANTECEDENTES (OPERAÇÃO FATURA

EXPOSTA).

A presente medida cautelar é desdobramento da Operação Fatura

Exposta e  das  investigações  realizadas  após  sua  deflagração,  tendo  como  escopo

aprofundar  o desbaratamento da organização criminosa responsável  pela  prática  dos

crimes de corrupção e lavagem de capitais  envolvendo contratos  na  área da saúde

celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e

Ortopedia Jamil Haddad – INTO.

Com efeito,  após exaustiva investigação que contou com medidas

cautelares de quebra de sigilo  bancário,  fiscal,  telefônico e telemático,  as Operações

Calicute e Eficiência conseguiram demonstrar como a organização criminosa comandada

por SÉRGIO CABRAL atuou para praticar atos de corrupção e lavagem que desviaram

mais de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) dos cofres públicos, mediante

engenhoso processo de envio de recursos oriundos de propina para o exterior.

Em  abril  de  2017,  dando  prosseguimento  às  investigações,  foi

deflagrada  a  Operação  Fatura  Exposta que  expôs  como  o  esquema  criminoso

funcionava  dentro  da  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  como  o

empresário  MIGUEL  ISKIN,  com  o  auxílio  de  seu  operador  financeiro  GUSTAVO

ESTELLITA, ambos sócios administradores das empresas OSCAR ISKIN & CIA LTDA. e

SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, pagaram,  ao menos,  R$ 16.260.000,00 ao

ex-governador SÉRGIO CABRAL e seu então Secretário de Saúde SÉRGIO CÔRTES,

por meio dos operadores financeiros CARLOS MIRANDA, LUIZ CARLOS BEZERRA e

CESAR ROMERO.

Dentre as provas reunidas na citada operação estavam anotações

apreendidas na residência de LUIZ CARLOS BEZERRA que demonstravam que pessoa

de alcunha “XERIFE” realizava vultosos aportes mensais no valor de R$ 400.000,00 a R$

500.000,00 a CABRAL, conforme exemplos abaixo.
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O vínculo entre a pessoa de nome “XERIFE” e os empresários  MIGUEL

ISKIN/GUSTAVO  ESTELLITA foi  possível  após  o  encontro  de  mensagens  na  caixa
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postal  de  LUIZ  CARLOS  BEZERRA informando  datas  e  codinomes  (processo  nº

0506602-19.2016.4.02.5101/Quebra telemática). 

Em um dos e-mails, há um compromisso de BEZERRA, em 2014, em sua

agenda eletrônica em que consta: “De Louco / xerife as 14 na Macedo”

A expressão “  na Macedo  ”, por sua vez, é referência à sede da empresa

de  MIGUEL ISKIN,  OSCAR ISKIN LTDA, localizada na Rua  Macedo Sobrinho, nº 65,

Humaitá, Rio de Janeiro. 

Mas não é só.  MIGUEL ISKIN também é sócio da empresa  SHERIFF

SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES (03.131.132/0001-40), em conjunto com seu operador

financeiro  GUSTAVO ESTELLITA, conforme quadro societário  abaixo,  o  que ajuda a

compreender a origem do seu apelido. 
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MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA são, ainda, sócios em mais duas

empresas, conforme rastreamento societário feito abaixo. 

Em outra mensagem de e-mail também de 2014 localizada na caixa de

BEZERRA há novamente menção ao codinome “Xerife” e uma data e hora, a indicar

possível encontro para recolhimento de propina:
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Além das provas documentais (as anotações com os registros contábeis

da  organização  criminosa  e  os  e-mails  citados  acima),  apreendidas  quando  da

deflagração da Operação Calicute (1ª fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro), e

portanto  independentes,  a  Operação  Fatura  Exposta contou  com  as  colaborações

premiadas  do  ex-Subsecretário  de  Saúde  CESAR  ROMERO  e  das  confissões  de

CARLOS MIRANDA1 e LUIZ CARLOS BEZERRA, que admitiram, em sede judicial, os

pagamentos de propina envolvendo a organização criminosa. 

Por  conta  dos  fatos  acima,  MIGUEL  ISKIN e  GUSTAVO  ESTELLITA

foram denunciados por corrupção ativa e pertinência à organização criminosa.  SÉRGIO

CÔRTES, por sua vez, foi denunciado por corrupção passiva e pertinência à organização

criminosa2.

Também  durante  o  curso  da  instrução  do  processo  criminal  que  se

originou  da  Operação  Fatura  Exposta  foi  revelado  que,  além  dos  pagamentos  em

espécie realizados no Brasil, MIGUEL ISKIN também realizou pagamentos no exterior

para SÉRGIO CÔRTES, na Suíça, cujos valores foram devolvidos pela esposa deste,

quando já em curso a ação penal acima referida, conforme diagrama abaixo3 (DOC. 5):

1 Posteriormente ao seu interrogatório judicial, CARLOS MIRANDA também se tornou colaborador,
tendo a sua colaboração premiada sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal, anexo 34, PET 7125.
2 Autos nº 0503608-81.2017.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
3 O citado pagamento de propina no exterior aguarda a resposta a pedido de cooperação jurídica 
internacional com a Suíça para ser denunciado.
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Importante lembrar que o esquema de corrupção idealizado por SÉRGIO

CORTES e MIGUEL ISKIN, relativo às importações de equipamentos médicos tanto da

Secretaria Estadual de Saúde quanto do INTO, gerava o pagamento de propina para a

organização criminosa de SÉRGIO CABRAL, apenas com uma inversão em relação ao

percentual pago a cada um dos agentes públicos. 

Como informado pelo principal operador financeiro de SÉRGIO CABRAL,

o colaborador CARLOS MIRANDA, em declarações prestadas em juízo no autos da ação

penal  retro  mencionada,  nas  importações  da  SES/RJ,  o  ex-governador  SÉRGIO

CABRAL era beneficiado com o pagamento de 70% da propina e  SÉRGIO CORTES,

30%; já nas importações promovidas pelo INTO, o ex-Diretor e Secretário Estadual de

Saúde SÉRGIO CORTES recebia 70% da propina e SÉRGIO CABRAL, 30%. 
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1.2 – DOS VALORES DE PROPINA CONFESSADAMENTE RECEBIDOS POR SÉRGIO

CORTES NO EXTERIOR.

Em  13/07/2017,  conforme  termo  de  depoimento  de  BENEDICTO

JÚNIOR (fl. 19) constante no PIC nº 1.30.001.003732/2017-11 (DOC. 6), o colaborador

afirmou ter  recebido recursos no exterior  de  MIGUEL ISKIN,  cuja  conta  acredita  ser

denominada  “AVALENA”,  em  decorrência  da  locação  de  imóvel  no  condomínio

Portobello.  Ratificando  as  informações,  apresentou  os  documentos  juntados  em

14/08/2017: 1. cópia do contrato de locação entre RONIMAR e MIGUEL ISKIN de imóvel

no condomínio Portobello; 2. explanação do colaborador sobre o fluxo de sua conta; 3.

extrato da conta mantida no exterior pelo colaborador (fls. 19/29).

Posteriormente,  em  novo  depoimento  prestado,  na  sede  desta

Procuradoria,  em  23/08/2017  (fl.  30),  BENEDICTO  JÚNIOR  afirmou  recordar-se  da

transferência de USD 167.000,00 de VERONICA VIANNA / SÉRGIO CORTES para sua

conta,  em razão de dívidas  relativas  a  estadia  no Hotel  Txai  em Itacaré  (BA),  entre

24/12/12 a 02/01/2013, a pagamento de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 e ao

pagamento de vinhos na loja Canto do Vinho. Ademais, a pedido de SÉRGIO CORTES,

em 2013, indicou a conta SIGMA INVESTMENTS, da ODEBRECHT, para custear sua

campanha a Deputado Federal. Contudo, afirmou que este dinheiro nunca fora entregue

a  SÉRGIO CORTES.  Para comprovar o mencionado, juntou-se o extrato bancário fls.

30/32.

Em complementação às declarações alhures, a defesa de BENEDICTO

JÚNIOR, no dia 06/12/2017, protocolou documentos explicativos sobre a movimentação

entre contas mantidas pelo colaborador no exterior e no Brasil e outras de titularidade de

SÉRGIO CORTES:

1.  Quanto  à  conta  internacional,  juntou-se  memorial  explicativo  do

colaborador relativo a conta EDUFER, Banco Credit  Agricole,  Calyon

Suíça e o respectivo extrato bancário, fls. 100/103, já apresentados em
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seus  depoimentos  anteriores,  dos  quais  constam  as  seguintes

transações com documentos comprobatórios:

1.1.  Fatura  000929465,  FIFA  World  Cup  Venda  de  ingressos,  R$

119.080,00  (cento  e  dezenove  mil  e  oitenta  reais) realizada  em

decorrência da venda de ingressos para a copa do mundo FIFA 2014

(fls. 104/105);

1.2.  Transferência  bancária  ao  Txai  Resort  Itacaré/BA  e  e-mails

trocados com o setor de reservas Txai Resort Itacaré/BA, R$70.000,00

(setenta mil reais) em razão de despesas feitas pelas do colaborador e

de SÉRGIO CORTES por  hospedagem conjunta  no Resort  Txai  em

Itacaré/BA, além de  R$15.000,00 (quinze mil reais) para compensar

gastos de alimentação e transporte (fls. 106/108);

2. A respeito de sua conta no Santander, esclarece:

2.1.  Em relação aos R$300.000,00,  tal  valor  seria decorrente de um

contrato  de  locação  de uma casa  no mesmo condomínio  de Sérgio

Cabral,  em Angra dos reis,  tendo SÉRGIO CORTES como locatário.

Este  depositou  toda  a  quantia  dos  alugueres  de  forma  antecipada.

Contudo, o colaborador não tem documentos sobre isso, afirmando que

o acerto de contas ficou em aberto.

2.2. Invoice da aquisição de lote de vinhos em leilão da Sotheby`s e

contrato de câmbio referente ao pagamento,  R$ 193.086,00 (cento e

noventa  e  três  mil  e  oitenta  e  seis  reais) movimentados  em

decorrência dessa aquisição, fls. 117/125;

2.3. Descritivo da aquisição de vinhos na Canto do Vinho, compra de

vinhos conjuntamente com SÉRGIO CORTES na empresa “Canto do

vinho”, no valor total de R$ 84.740,00 (oitenta e quatro mil setecentos e

quarenta reais), correspondendo a parcela de SÉRGIO a quantia de R$

42.370,00 (quarenta e dois mil trezentos e setenta reais).

2.4.  Contrato  de  Compra  e  Venda  da  sala  comercial  localizada  no

edifício Fórum Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, n°351, sala 421) e
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transferência bancária da primeira parcela da respectiva compra,  fls.

128/133.

A  seu  turno,  em  10/08/2017,  conforme  seu  próprio  termo  de

depoimento, SÉRGIO CORTES afirma ter aberto conta no exterior para o recebimento de

valores oriundos de MIGUEL ISKIN, visando ao financiamento de sua campanha política

que  viria  a  ser  lançada  para  as  eleições  municipais  de  2012.  Com  a  ajuda  de

BENEDICTO JÚNIOR da ODEBRECHT, obteve contato com CLAUDIO MIGHALI, tendo

sido aberta uma offshore, cujo provável nome é CASIUS, conta esta mantida no banco

CREDIT AGRICOLE na Suíça. 

Nesta, foram depositados aproximadamente  USD 5.000.000,00 (cinco

milhões de dólares) por MIGUEL ISKIN em maio de 2011. Além de pagamentos de

cartão de crédito, foram feitas duas transferências desta conta: USD 167.000,00 (cento e

sessenta e sete mil dólares) em favor de BENEDICTO JÚNIOR e USD 1.473.027,89

(um milhão quatrocentos e setenta e três mil vinte e sete dólares) para a conta da

SIGMA INVESTMENT FUND, indicada por BENEDICTO JÚNIOR. 

Em 25/01/2016 foi encerrada a conta mantida na Suíça. Anteriormente,

em 01/12/2015, com auxílio de CLÁUDIO MIGHALI, falsificou a assinatura de sua esposa

para abrir offshore no Panamá (CALTEX HOLDING CORP) e conta nas Bahamas (CBH

Bahamas LTD), bem como encerrar a conta da Suíça e transferir os recursos. Por fim, em

julho de 2017 adotou as medidas cabíveis para repatriação de valores (fls. 5/8).

Instruíram o termo de depoimento:

1.  Comprovante de pagamento (fl.  9),  26/07/2017 – transferência de

USD 4.366.450,26 da  CALTEX HOLDING CORP/CBH Bahamas LTD,

em favor de VIVIANE FERNANDES VIANNA.

2.  Solicitação  de  transferência  dos  valores  da  conta  da  Suíça  para

Bahamas, fl. 10, em 25/01/2016.
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3. Solicitação de transferência dos valores da conta de Bahamas para

CEF, fl. 11, em 18/07/2017.

4.  Extrato  da  conta  CALTEX HOLDING  CORP/CBH  Bahamas  LTD,

período de referência 01.12.2015 – 28.07.2017, fls. 12/16.

5. 07/08/2017 – a defesa de SÉRGIO CÔRTES informa a transferência

de  USD 4.366.450,29 (quatro milhões trezentos e sessenta e seis

mil  quatrocentos  e  cinquenta  dólares  e  vinte  e  nove  centavos),

para conta da Caixa Econômica Federal.

No  mesmo  sentido,  no  dia  17/08/2017,  de  acordo  com  termo  de

depoimento  prestado  nesta  procuradoria,  VERONICA  FERNANDES  VIANNA,

resumidamente, declarou somente ter tomado conhecimento da existência de recursos

no exterior em seu nome por meio de seu marido em janeiro de 2017 (fls. 17/19).

Em  13/09/2017,  a  defesa  de  SÉRGIO  CORTES protocolou  petição

juntando documentos referentes a conta bancária que mantinha no exterior, inicialmente

na Suíça e posteriormente nas Bahamas: extrato da conta bancária mantida na Suíça –

valores em dólares (fls. 62/78); extrato da conta bancária mantida na Suíça – valores em

euro (fls. 79/83); comprovante de encerramento da conta bancária mantida na Suíça (fls.

84/85); extrato consolidado da conta mantida nas Bahamas (fls. 86/88); comprovante de

encerramento da conta bancária mantida nas Bahamas (fls. 89/90).

Ciente de tais informações, o MPF, em 22/08/2017, expediu pedido de

cooperação  jurídica  internacional  para  as  autoridades  suíças  visando  a  quebra  dos

sigilos bancário e fiscal  das constas mantidas no banco Crédit  Agrícole (Suísse) SA,

atualmente CA Indosuez (Switzerland), como a AVALENA TRADING LIMITED e demais

contas vinculadas a MIGUEL ISKIN, no período compreendido entre 01/2007 e 08/2017.

Ademais, pugnou pelo envio da documentação correlata, fls. 33/45. 

Na mesma data, foi também elaborado pedido de cooperação jurídica

internacional para as autoridades suíças visando a quebra dos sigilos bancário e fiscal
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das contas mantidas no banco Crédit  Agrícole (Suísse)  SA,  atualmente CA Indosuez

(Switzerland),  em  nome  da  offshore CASIUS  e  de  titularidade  de  VERÔNICA

FERNANDES VIANNA, no período compreendido entre 01/2007 e 08/2017. Pleiteou-se

também pelo envio da documentação correlata, fls. 46/60.

Posteriormente,  no  dia  28/08/2017,  houve  a  instauração  de

procedimento investigativo criminal (PIC) para aguardar resposta das autoridades suíças

em cooperação jurídica internacional solicitada a fim de elucidar os crimes correlatos às

contas  no  exterior  mantidas  em  nome de  VERONICA VIANNA,  esposa  de  SÉRGIO

CÔRTES (fls. 2/3).

A esse respeito, em 02/10/2017 – ofício nº 2774/2017/ALJ/SCI/PGR e

2773/2017/ALJ/SCI/PGR  comunicando  o  envio  do  pedido  de  cooperação  jurídica

internacional, sobre a AVALENA TRADING LIMITED -  MIGUEL ISKIN, ao DRCI, órgão

vinculado ao Ministério da Justiça, responsável pelas tratativas com o país destinatário

(fls.  91/94).  Na  sequência,  em  03/10/2017,  foram  recebidos  os  ofícios  nº

2781/2017/ALJ/SCI/PGR e 2780/2017/ALJ/SCI/PGR comunicando o envio do pedido de

cooperação jurídica internacional, sobre a VERÔNICA FERNANDES VIANNA,  ao DRCI

(fls. 91/94).

1.3 – DOS DESDOBRAMENTOS DA OPERAÇÃO FATURA EXPOSTA.

Após  a  deflagração  da  fase  ostensiva  da  citada  Operação,  que

redundou nas prisões de MIGUEL ISKIN,  GUSTAVO ESTELLITA e do ex-Secretário de

Saúde do Estado do Rio de Janeiro SÉRGIO CÔRTES, ocorreram avanços significativos

nas investigações, em razão do trabalho organizado de diversos órgãos de controle: 

 o Conselho de Defesa Administrativa Econômica (CADE); 

 o Tribunal de Contas da União (TCU); e

 a Controladoria-Geral da União (CGU). 
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Como será detalhado adiante, o CADE celebrou acordo de leniência

com uma das empresas participantes do cartel de empresas da área da saúde, tendo

produzido extenso material probatório. 

Segundo revelado no acordo de leniência firmado com a empresa

PER PRIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, o  cartel de fornecedores que

atuou ao longo de mais de 20 anos perante o INTO era controlado pela “líder” Oscar Iskin

e  contava  com  as  seguintes  integrantes,  entre  empresas  secundárias,  laranjas  e

fornecedoras:

Além do trabalho produzido pelo  órgão concorrencial,  o  TCU e a

CGU se debruçaram sobre procedimentos licitatórios do INTO e da Secretaria Estadual

de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), a fim de analisar a regularidade das licitações e
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comprovar as declarações do colaborador CESAR ROMERO, a respeito das fraudes nas

contratações das empresas do “clube do pregão internacional”4.

Importante registrar que as conclusões alcançadas pelos três órgãos

de controle se complementam, uma vez que as análises realizadas pelas equipes do

TCU e da CGU vieram a corroborar, de forma independente, as diversas evidências de

manipulação  dos  procedimentos  licitatórios  relatadas  no  acordo  de  leniência  firmado

perante o CADE.

Paralelamente  às  análises  realizadas  pelos  citados  órgãos  de

controle,  o  MPF  também  continuou  as  apurações,  ajuizando  medidas  cautelares  e

celebrando acordos de colaboração premiada e de leniência que revelaram detalhes do

funcionamento  da  organização  criminosa  e  permitiram compreender  a  dimensão  dos

crimes praticados por seus integrantes.

O resultado do trabalho dos órgãos de controle, em conjunto com as

medidas investigatórias  adotadas pelo Ministério  Público  Federal  após a deflagração,

demonstrou que a extensão e complexidade do esquema de corrupção instalado no

INTO e na SES/RJ eram muito maiores do que os fatos  inicialmente revelados na

Operação Fatura Exposta, em abril de 2017.

Com efeito,  além das vantagens indevidas pagas  em espécie no

Brasil ao ex-governador SÉRGIO CABRAL e em contas no exterior ao ex-Secretário de

Saúde SÉRGIO CORTES, o esquema criminoso envolveu a participação de dezenas de

empresas que, por meio de  cartel,  fraudaram por décadas procedimentos licitatórios,

lesando a concorrência e superfaturando preços de insumos médicos. 

4 Segundo  termo  de  colaboração  nº  02:  “QUE  as  empresas  que  participavam  desse  "clube  do  pregão
internacional"  eram  as  seguintes:  RIZZI,  M.D.  INTERNACIONAL,  AKA  TRADE,  INDUMED,  PER  PRIMA,  COMERCIAL
MÉDICA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V., DBS3 COMERCIAL CIENTÍFICA, DRAGER, HELO MED, MAQUET,
DIXTAL, NEW SERVICE, ULTRA IMAGEM, M&M LOPES, STRYKER, MACROMED, MULTIMEDIC, AGA MED, SIEMENS; QUE a
existência desse arranjo entre as empresas foi comunicado ao COLABORADOR por SÉRGIO CÔRTES e MIGUEL ISKIN;”
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As  investigações  também  revelaram  a  participação  de  diversos

funcionários  públicos  do  INTO  e  da  SES/RJ  que  agiam  de  forma  coordenada  em

benefício das empresas integrantes do grupo criminoso, de modo a permitir a máxima

arrecadação de recursos pelas empresas cartelizadas e a reversão de parte significativa

desses contratos a título de propina para servidores públicos dos mais diversos órgãos e

escalões.

Consoante  apurado,  as  fraudes  a  licitações,  a  cartelização  e  o

pagamento de propina envolviam não só os contratos de aquisição de equipamentos

médicos importados de alta complexidade, como também os contratos de aquisição de

órteses, próteses e materiais especiais (OPME).

As  atividades  de  empresários  e  funcionários  públicos  envolvidos

nessa grande teia criminosa eram coordenadas por MIGUEL ISKIN e SÉRGIO CÔRTES,

responsáveis  por  angariar  grandes  fabricantes  mundialmente  reconhecidas  e  obter

liberação  orçamentária  para  as  contratações  em  valores  estratosféricos,  as  quais,

segundo dados do TCU5 atingiram mais 1,5 BILHÃO DE REAIS apenas no âmbito das

contratações do INTO, no período de 2006 a 2017. 

Para o alcance dos seus propósitos ilícitos, MIGUEL ISKIN contava

com a  atuação  de  seu  sócio  e  principal  comparsa,  GUSTAVO ESTELLITA,  a  quem

incumbia gerenciar a cobrança e arrecadação de percentuais de contratos das empresas

cartelizadas, bem como controlar a distribuição de propina aos funcionários públicos.

Com o avanço das investigações, foi possível identificar que o núcleo

operacional deste braço da organização criminosa também contava com funcionários de

confiança da empresa Oscar Iskin, cujas atribuições dentro da estruturada divisão de

tarefas  pôde  ser  delineada,  tais  como  GAETANO  SIGNORINI (Diretor  Comercial);

5 Conforme dados do Relatório de Monitoramento do TCU, TC 014.858/2017-7, fiscalização nº 189/2017:  
“verificou-se que valor total homologado nas licitações realizadas pelo INTO, no período de 2006 a 2017, foi de R$ 
1.528.276.274,81 (peça 330); o somatório do valor homologado de todas as instituições de saúde federais do Rio de 
Janeiro, exceto o INTO, foi de R$ 198.973.754,83 (peça 330); e o total contratado pela SES com recursos das fontes 12, 
13 e 25 no mesmo período foi de aproximadamente R$ 149 milhões. Assim, ficou evidenciada a materialidade das 
contratações feitas pelo INTO, justificando a definição do escopo desta fiscalização apenas nesses contratos.”
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MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA (Diretor Comercial); MARCUS

VINÍCIUS  GUIMARÃES  DUARTE  DE  ALMEIDA (Gerente  de  vendas);  e  MÁRCIA

CUNHA (Secretária). 

Esse  núcleo  operacional  era  o  responsável  por  fazer  as  ligações

entre  o  setor  público  (núcleo  administrativo-político)  e  os  empresários  cartelizados

(núcleo  econômico),  por  meio  de  atividades  que  envolviam,  em apertada  síntese,  o

direcionamento das  demandas públicas (especificação de insumos médicos a serem

adquiridos e cotação de preços fraudada) e o direcionamento das contratações públicas

(mediante ilícita desclassificação de concorrentes que não faziam parte do cartel). 

Esses  atos  de  ofício  eram  comprados  com  o  pagamento  de

vantagens indevidas milionárias, as quais eram custeadas com base na arrecadação de

valores com as empresas beneficiárias das licitações, seja por meio de pagamento de

“comissões” no exterior (correspondentes a cerca de 40% dos contratos), seja por meio

do recolhimento no Brasil  de valores entre 10% e 13% dos contratos firmados pelas

empresas do cartel, estratégia que gerava um “grande caixa de propina” administrado por

MIGUEL ISKIN de  forma a  retroalimentar  o  sistema e  permitir  a  sua hegemonia  no

mercado da saúde pública durante décadas.

O núcleo  administrativo  da  organização criminosa  contava  com a

atuação  de  JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA,  vulgo  “Coronel  Veiga”,  que  era  o

responsável  por  controlar  de  fato  as  licitações  tanto  no  Instituto  Nacional  de

Traumatologia e Ortopedia – INTO quanto na Secretaria Estadual de Saúde. Também

participavam da organização criminosa diversos médicos do INTO, que eram chefes dos

setores estratégicos do hospital e tinham o papel de assinar os descritivos técnicos de

materiais para serem adquiridos e dar assistência à coordenação administrativa acerca

de julgamento de recursos apresentados por empresas concorrentes em procedimentos

licitatórios. Dentro desse núcleo, foi identificado, por exemplo, o médico  ANDRÉ LUIZ
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LOYELO  BARCELLOS,  o  qual  atuou  como  Chefe  do  Setor  de  Coluna,  o  principal

orçamento dentro do instituto e atualmente exerce o cargo de Diretor Geral6.

Por  outro  lado,  no  núcleo  econômico,  agiam  os  principais

executivos das mais diversas fabricantes multinacionais de equipamentos médicos, tais

como  MAQUET,  DRAGER,  PHILIPS/DIXTAL  e  STRYKER,  dentre  outras,  as  quais

ajustavam  as  vitórias  nos  procedimentos  licitatórios  em  troca  do  pagamento  de

“comissões” exorbitantes a MIGUEL ISKIN no exterior, por intermédio de offshores como

CHICALE,  AVALENA,  MOSES TRADING, BECKFELL, LIFE CARGO, LIFE GROUP e

SOBIGOLD.  Ao  longo  do  tempo,  a  dinâmica  dos  pagamentos  dessas  comissões

milionárias  foi  sendo  alterado  e  chegou  a  contemplar  transferências  para  a  MIK

PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMERCIAL,  empresa  de  MIGUEL

ISKIN sediada em Rio Bonito/RJ.

Também integravam o  núcleo  econômico  os  sócios  de  empresas

intermediárias,  que  atuavam  no  cartel  vendendo  produtos  fabricados  por  terceiros,

devendo a  MIGUEL ISKIN um percentual de 13% sobre cada contrato, bem como os

sócios das empresas “laranjas”  as quais  apenas participavam das licitações para dar

aparência de legalidade às contratações, tais como RIZZI, MEDLOPES e AGAMED, as

quais retinham uma pequena parte dos valores a título de “comissão” e repassavam a

quase totalidade das vendas para os grandes fabricantes.

As investigações também revelaram que grande parte dos recursos

públicos repassados às empresas contratadas pelo INTO e pela Secretaria Estadual de

Saúde  retornavam  para  outros  integrantes  da  organização  criminosa  mediante

transferências  para  as  empresas  de  consultoria  MAAPA,  de  MARCO  ANTÔNIO  DE

ALMEIDA, MULTIPLUS, de GAETANO SIGNORINI, e LOGON, de MARCUS VINICIUS.

Esses núcleos da organização criminosa ora desvendados podem

ser ilustrados na forma do diagrama a seguir:

6 Nomeado em 23/03/2018, conforme Portaria 717 do Ministro da Saúde, publicada no DOU, p. 36, seção 2, de 
23/03/2018.
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Não bastasse a  revelação de toda essa teia criminosa,  as  novas

provas colhidas a partir  da celebração de acordo de leniência demonstraram que os

proveitos econômicos obtidos por  MIGUEL ISKIN e  seus comparsas por meio dessa

gigantesca “fábrica” de fraudes licitatórias ultrapassaram, em muito, os valores pagos a

título de propina até então rastreados.

De acordo com as investigações internas realizadas por uma das

principais contratantes com o Poder Público ao longo desses anos, apenas a título de

“comissões”, que alimentavam o caixa da propina, pelas vendas da MAQUET a órgãos

públicos  brasileiros,  MIGUEL  ISKIN faturou  as  astronômicas  quantias  de  USD

53.896.990,42 e de EUR 23.268.620,587, correspondentes a cerca de 40% do total das

vendas da empresa nas licitações que participou:

7 Valores históricos os quais, somados e convertidos pelo câmbio atual, equivalem a R$ 317.001,231,10.
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Como será demonstrado ao longo desta petição, para o recebimento

e  ocultação  de  tais  valores  oriundos  de  crimes  de  fraudes  a  licitação,  cartel  e

organização criminosa,  MIGUEL ISKIN idealizou uma complexa rede de lavagem de

dinheiro, com a utilização de offshores em diversos países e também algumas pessoas

jurídicas no Brasil. 

Uma  das  principais  tipologias  utilizadas  pelo  empresário  para

dificultar a detecção desses pagamentos milionários pode ser assim esquematizada:
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Recentemente,  o  empresário  MIGUEL  ISKIN e  seu  principal

operador financeiro GUSTAVO ESTELLITA aderiram ao regime especial de repatriação,

tendo  declarado  à  Receita  Federal  parcela  desses  valores  no  exterior,  como  sendo

oriundos do recebimento de “comissões” por negócios na área da saúde. No entanto, as

provas ora colhidas demonstram que esta tratou-se de mais uma estratégia criminosa

para dar aparência de legalidade aos milionários recursos ilícitos recebidos no exterior, a

demonstrar a gravidade em concreto dos atos praticados e a necessidade da adoção das

medidas ora requeridas.

Todos  esses  achados  são  comprovados  por  extenso  material

probatório, de fontes independentes, que revelam um sofisticado esquema de corrupção

numa das áreas mais sensíveis do Estado: a saúde pública.

1.4 -  DOS IMPACTOS DA CORRUPÇÃO NA CIDADANIA: O ESTADO DE COISAS

INCONSTITUCIONAL DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA

Conforme mencionado, um dos mais sensíveis serviços prestados

pelo Estado é o serviço de saúde pública. Tanto que a Constituição Federal dedicou uma

seção inteira para discipliná-lo, iniciando pelo óbvio: a saúde é direito de todos e dever

do Estado. Um pouco mais adiante, a Constituição também estipula que a segurança

pública é igualmente dever do Estado e direito e responsabilidade de todos.

Quando o Estado não cumpre com seus deveres surge um vácuo,

que  é  sentido  sempre  que  se  precisa  dos  serviços  não  prestados.  Mas  quando  o

descumprimento decorre de corrupção, a gravidade de suas consequências se amplifica,

atingindo  não  apenas  momentaneamente  aqueles  que  precisam,  mas  alterando

significativamente os alicerces da própria sociedade.

Não  é  necessário  um  estudo  do  direito  comparado  para

compreender, por exemplo, que a violência urbana possui raízes muito mais profundas
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do que as balas de calibres diversos que perfuram os crânios e abreviam as vidas dos

cidadãos.  O problema,  obviamente percorre  longo caminho até  chegar  aos presídios

superlotados.  E  ignorar  o  papel  da  corrupção  nesse  perverso  sistema  significa

compactuar com a sua renovação.

A saúde pública, ao lado da educação, possui papel fundamental

na concretização da cidadania. Em sentido diametralmente oposto, a violência é reflexo

imediato justamente da falta da cidadania. Aí residem portanto os pontos de encontro e

desencontro dos direitos fundamentais da saúde e educação: cidadania e corrupção.

Vale  dizer,  quando  a  perspectiva  de  recebimento  de  vantagens

indevidas compromete a escolha do agente responsável pela implementação de políticas

públicas, seja na área da saúde, da educação ou da segurança pública, a própria política

pública resta comprometida e a sociedade sofre as suas consequências mais nefastas,

uma vez que os recursos públicos são limitados. 

Ao  longo  dessa  petição,  são  apresentados  exemplos  concretos

desse comprometimento da política pública que, malgrado alardeada pelos investigados

sob o manto de “modernização” das unidades de saúde do Estado, estava – como ainda

permanece – voltada a exponenciar os ganhos ilícitos da organização criminosa, com a

aquisição dos equipamentos mais custosos das empresas alinhadas com o grupo para o

pagamento de vantagens milionárias.

Os reflexos dessa corrupção ainda presente em nosso sistema são

sentidos na pele de quem adoece e não pode pagar por serviços privados.

O Ministério  Público  e  o Poder  Judiciário  não podem fechar  os

olhos para os impactos da corrupção na vida dos cidadãos,  dentre os quais  merece

destaque,  sobretudo  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a  violência.  Nas  palavras  do

excelentíssimo  Ministro  Gilmar  Mendes,  em  recente  entrevista  concedida  ao  jornal

Estadão8: 

8 https://brasil.estadao.com.br/blogs/mario-vitor-rodrigues/entrevista-gilmar-mendes/ acesso em 12/06/2018.
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“Nós temos no Rio de Janeiro um milhão de pessoas nos chamados

territórios  ocupados.  Dominados.  E  quem  está  cuidando  disto?

Todas essas organizações, milícia, PCC… é preciso olhar isto com

esta perspectiva, quer dizer, como que se cuida deste poder? É um

grande  desafio  e  acho  que  o  Ministério  Público  e  o  Judiciário

deveriam voltar os olhos também para isto. Acho que é fundamental.

[…] Eu tenho uma visão, Mario, que é a seguinte: no que diz respeito

à  segurança  pública,  eu  tenho  falado  isto,  não  dá  para  fazer

qualquer discurso consistente sobre segurança pública sem falar no

Judiciário. Porque é o Judiciário que prende e que solta. O Judiciário

é que condena. E nós temos o hábito de discutir toda essa questão

na perspectiva policial. “Ah, vamos reforçar o aparato policial”… é

importante,  obviamente,  mas  se  nós  não  trouxermos  o  Judiciário

para  dentro  disto… é  por  isso  que  é  preciso  ter  uma estratégia.

Precisamos envolver, é claro, a Polícia, mas o Ministério Público, o

Judiciário… nós temos todo esse quadro de Babel”. 

De  fato,  conforme  demonstrado  na  presente  peça  e  nas

investigações que se iniciaram a partir da Operação Calicute, o Rio de Janeiro possui

não  apenas  "territórios  ocupados"  como  também  "orgãos  públicos  inteiramente

ocupados" por agentes corruptos, contribuindo para o atual estágio de total desgoverno

que ora se instalou no estado.

Como já comprovado de maneira bastante consistente em fases

anteriores,  a  Lava  Jato  no  Rio  de  Janeiro  revelou  a  existência  da  mais  poderosa

organização criminosa já identificada no estado, da qual faziam parte o seu governador,

os presidentes da Assembleia Legislativa, seis do sete membros do Tribunal de Contas

do Estado, todas as secretarias de estado, entre outros órgãos ainda em investigação

sigilosa. 
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Como tentar combater atuação de milícias armadas que controlam

territórios inteiros se a burocracia estatal está capturada e trabalha com os olhos voltados

apenas para a apropriação de recursos públicos para fins privados? Conforme ressaltou

o eminente Ministro, sem a atuação firme do Poder Judiciário, o Estado do Rio de Janeiro

não conseguirá virar essa página triste de sua história que afeta milhões e milhões de

pessoas,  sendo  imprescindível  expurgar  tais  pessoas  da  administração  pública  com

medidas proporcionais à gravidade da atual situação.

Diante desse estado de coisas inconstitucional9 em que chegou a

segurança pública e, claro, a saúde pública no Brasil,  necessária se faz a adoção de

medidas estruturais para o enfrentamento da questão. E não há mudança estrutural sem

o combate efetivo à corrupção, que retira a cidadania da população.

2  –  DO  ESQUEMA DE  FRAUDES  A LICITAÇÕES  E  CORRUPÇÃO  NO  INTO.  Da

Colaboração  Premiada  de  Leandro  Rosa  Camargo  (Per  Prima  Comércio  e

Representações Ltda).

Logo após a deflagração da Operação Fatura Exposta, o empresário

LEANDRO  ROSA  CAMARGO,  intimado  pelo  Ministério  Público  Federal  a  prestar

esclarecimentos sobre os fatos em investigação, apresentou a intenção de relatar uma

série de atos ilícitos dos quais participou e teve conhecimento ao longo de décadas no

âmbito do INTO.

A  partir  dos  relatos  e  provas  trazidos,  foi  firmado  acordo  de

colaboração  premiada  com  a  Procuradoria-Geral  da  República  e  homologado  no

Supremo Tribunal Federal, nos autos da PET 7244, sob relatoria do Ministro Dias Toffolli.

9 Segundo já reconhecido pelo STF na ADPF 347, para se reconhecer o estado de coisas inconstitucional,
exige-se que estejam presentes as seguintes condições:
a) vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas;
b) prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia e promoção dos
direitos;
c) a superação das violações de direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de
órgãos, envolvendo mudanças estruturais, que podem depender da alocação de recursos públicos, correção
das políticas públicas existentes ou formulação de novas políticas, dentre outras medidas; e
d)  potencialidade  de  congestionamento  da  justiça,  se  todos  os  que  tiverem  os  seus  direitos  violados
acorrerem individualmente ao Poder Judiciário.
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O acordo foi desmembrado e os anexos relativos aos agentes sem foro por prerrogativa

de função vieram para a 7ª Vara Federal Criminal, dando origem aos autos nº 0502997-

94.2018.4.02.5101.

O  empresário  é  sócio-administrador  da  sociedade  PER  PRIMA

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, a qual já havia sido citada pelo colaborador

CESAR ROMERO como integrante do “clube do pregão internacional”.

Os relatos apresentados por LEANDRO CAMARGO confirmaram a

existência do complexo esquema de fraudes a licitações e corrupção generalizada no

âmbito  do  INTO  e  trouxeram  mais  detalhes  acerca  da  estrutura  da  organização

criminosa,  especialmente  dos agentes  públicos  e  empresários  envolvidos,  bem como

sobre o modus operandi dos inúmeros crimes praticados.

Segundo narrado no anexo 02 do termo de colaboração premiada de

LEANDRO CAMARGO, o domínio de MIGUEL ISKIN sobre o orçamento e licitações do

INTO era evidenciado da seguinte maneira:

QUE recebeu de seu pai a orientação de que deveria dar sequência ao
atendimento do hospital  INTO; QUE seu pai  relatou como as coisas
funcionavam por lá; QUE seu pai explicou que quem “dava as cartas” lá
era a Oscar Iskin, que existia uma “dupla regra no negócio” para ser
possível vender lá no INTO e, especialmente, que não existia amizade
nesse caso, mas duas obrigações: pagar 13% (treze por cento) do total
recebido dos empenhos da Per Prima ao GUSTAVO ESTELLITA, como
uma  espécie  de  “pedágio”  para  se  poder  vender  no  hospital;  e
colaborar, sempre que solicitado, para as licitações acontecerem; QUE
as licitações de próteses no INTO são basicamente divididas em dois
grandes  blocos:  o  primeiro  referente  aos  “grandes  grupos”  (joelho,
quadril, ombro, coluna e trauma), para os quais são destinados cerca
de 80% do dinheiro, o segundo grupo se referia às próteses de grupos
menores: pé, mão, bucomaxilo,  de menor valor; QUE o cumprimento
dessa regra garantia que a Per Prima não seria impedida de vender no
hospital, e teria o pagamento garantido;  QUE o argumento dado era
de que o “dinheiro que vinha de Brasília”, era captado e trazido
pelo MIGUEL ISKIN por meio de seus contatos políticos na capital,
e que o dinheiro, portanto, pertencia a ele, e, por esta razão, seria
dele  a  manobra  sobre  esta  verba,  e  o  maior  percentual  desta
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quantia (em torno de 80% do total da verba); QUE o resto (20% da
verba) era dividido entre as outras empresas; QUE todos deveriam
pagar o “pedágio” em cima de suas vendas, pois os acertos com
Brasília eram calculados em cima do total de dinheiro que estava
disponível para compra de implantes; (…) QUE esta ascendência da
Oscar Iskin se comprovava facilmente e era extremamente claro o
domínio  da  empresa  sobre  todos  os  funcionários  do  hospital,
médicos  e  administrativos,  e  sobre  todos  os  processos
administrativos  no  hospital;  QUE  o  controle  se  dava  desde  o
diretor até o faxineiro; QUE mandavam e desmandavam em todos
os médicos, Chefes de Clínica e Chefias de Direção, e funcionários
dos  setores  que  participavam  diretamente  das  licitações; QUE
existia uma ordem de preferência entre as empresas para distribuição
da verba,  e que nesta hierarquia a Per Prima era a menor;  QUE a
primeira era a Oscar Iskin, depois a WM (World Medical), de Estuércio
Amora Júnior, depois a NOVUM, da Cristina Seixas, e, por último, a Per
Prima; QUE essas três primeiras empresas usavam mais de um CNPJ
no esquema. (Exemplo: Oscar Iskin usava a AGA MED, MED LOPES,
HELO  MED,  LÓGICA,  NEW  SERVICE,  LEVFORT;  A WM  usava  a
INTERHOSPITALAR,  BAUMER,  ARTROTECH  (já  encerrada  há  um
tempo); A NOVUM usava a DABASONS, RENALTEC E ZEIKI); QUE
em relação à empresa RIZZI, o MIGUEL ISKIN também tinha controle;
QUE MIGUEL ISKIN tem o controle dessas empresas, mas não tem
nenhuma participação societária nessas empresas;

Acerca  da  forma de  controlar  o  direcionamento  das  licitações  no

INTO, o relato do colaborador LEANDRO CAMARGO é revelador:

QUE  o  controle  das  licitações  começava  no  descritivo  dos
produtos  de  forma  a  diminuir  o  número  possível  de
participantes  para  evitar  muita  concorrência  e  possível
problema na hora de licitar  o produto (Exemplo: existem dez
fabricantes  de  prótese  de  joelho,  mas  apenas  dois  ou  três
capazes de atender o que estava pedido no Anexo I – Termo de
Referência do edital); QUE essa descrição era feita e ajustada com
o chefe do serviço, e o fornecedor apontava as características que
seu produto tinha e que a concorrência não teria, ou poucos teriam,
e  colocava  estas  características  no  pedido  do  médico,  como
direcionamento daquele produto;  QUE outra forma de restringir a
licitação  era  licitar  por  conjunto,  quando  era  um sistema de
vários componentes destinados a uma cirurgia específica, pois
isto traria a questão de compatibilidade dos itens de materiais
entre si, de forma a ser possível sua utilização na cirurgia sem
haver intercorrências; QUE depois de concluída a relação dos
materiais  com  o  descritivo  que  fora  combinado,  era  feita  a
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pesquisa de preço de mercado (ESTIMATIVA); QUE neste ponto
havia uma combinação de preços pré-estabelecida, pois cada
empresa que participava já sabia qual era o preço final pelo qual
seria vendido seu produto na licitação; QUE a empresa que seria
a  vencedora  do  processo  já  passava  o  preço  estimado,  com  o
objetivo  de pedir  cotação a  estas  empresas que participavam da
cobertura,  e  todas  davam  seus  preços  para  que  fosse  possível
fechar as pesquisas de mercado, dentro do valor um pouco acima do
aproximado,  que  era  objetivo  da  venda;  QUE  existe  uma
determinação legal de que se não houver um número mínimo de
empresas cotando o processo, ele não pode seguir para a próxima
etapa da licitação e que por isso,  muitas vezes, o hospital pedia
cotação  para  empresas  que  não  vendiam  aquele  produto
específico, apenas para possibilitar o fechamento da pesquisa
de mercado; QUE também recebiam cotações de empresas fora do
esquema, mas quando davam preços que não agradavam a Oscar
Iskin,  eles  eliminavam  aquela  estimativa  do  processo,  para  não
haver  um  preço  estimado  muito  alto  ou  muito  baixo;  QUE  a
estimativa muito baixa era o maior problema, pois puxava a média
de  preços  para  baixo;  Que  as  propostas  muito  baixas  eram
eliminadas; QUE não eram muito comum aparecer uma estimativa
muito baixa; 

Sobre a participação dos funcionários da Oscar Iskin no esquema

criminoso, foram apresentados detalhes acerca da constante comunicação para o ajuste

de preços e apresentação de propostas cobertura, sempre por canais de comunicação

velados, como a função “rascunho” de um endereço de e-mail em comum ou arquivos

entregues em pendrive:

QUE estas coordenadas eram feitas e controladas pela Oscar
Iskin, a mando de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA; QUE
MARCO ANTONIO GUIMARÃES DE ALMEIDA, Diretor Comercial,
era responsável por ajustar todos os preços juntamente a sua
equipe de licitação; QUE a pessoa com quem o declarante se
comunicava  para  saber  dos  preços  era  MARCIA  CUNHA,
funcionária de MARCO ANTÔNIO e também com LUIZ SÉRGIO
BRAGA  RODRIGUES,  funcionário  da  Oscar  Iskin; QUE  o
declarante  reconhece  MARCIA  CUNHA  na  foto  que  consta  no
documento  anexo  a  esse  termo  de  colaboração;  QUE  MARCIA
CUNHA mandava as cotações por intermédio de motoboy com um
pendrive que continha os preços que deveriam seguir, ou um e-mail
“fake”  criado  no  gmail,  que  ambos  tinham  a  senha  para  se
comunicar  através  da  aba  RASCUNHOS;  QUE  para  passar
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informações  além  dos  e-mails  diretos  impressos  nos  anexos,
também  havia  uma  forma  de  comunicação  com  a  Sra.  MARCIA
CUNHA,  que  era  o  e-mail:  marcialeticiacoimbra@gmail.com;  QUE
por  este  e-mail  se  podia  acessar  no  bloco  de  rascunho  os
documentos  que  eram necessários  às  confecções  de  estimativas
que eles mandavam para serem feitas; QUE ambos os lados tinham
a senha de acesso ao e-mail e era possível fazer o login para pegar
a informação;  QUE normalmente  ela  avisava  por  mensagem que
tinha algo lá,  e algumas vezes, enviava um e-mail direto por este
endereço,  já  com o que era  pra  fazer;  QUE outro  e-mail  que foi
utilizado  foi  brpescador@gmail.com com  a  senha  de  acesso
NOVOCOMECO2016  de  forma  a  facilitar  a  passagem  de
documentos entre o declarante e o senhor SERGIO BRAGA; QUE
os  e-mails  apresentados  em  anexos  constam  na  máquina  do
colaborador,  que  foram  impressos  e  entregues  voluntariamente;
QUE cada empresa que vendia recebia também uma ajuda das
empresas da Oscar Iskin para arrumar mais cotações, além de
ter  que  arrumar  suas  próprias  cotações  extras  para  seus
processos, quando o número de estimativas não era suficiente;
QUE após a fase de pesquisa, o processo ia para análise jurídica de
uma comissão fora do INTO que era da AGU ou CGU, e retornava
para que se agendasse a data do pregão após aprovação desta
comissão; QUE, algumas vezes voltava para ser respondido algum
questionamento  desta  mesma  comissão;  QUE  em  alguns
processos usavam algumas empresas como meros figurantes
para dar lance de preço falso; QUE, nestes casos, já havia um
limite  de  parada  combinado  previamente  entre  as  empresas
participantes;  QUE  esse  esquema  gerava  uma  quantidade
satisfatória de lances, mas não colocava em risco o preço final
de venda do produto; QUE isso era feito apenas para haver um
histórico de lances no processo,  que se apenas uma empresa
participasse, o controle do pregão ficaria muito exposto; (Termo de
Colaboração nº 02)

A  fim  de  corroborar  suas  declarações,  LEANDRO  CAMARGO

apresentou uma série de e-mails trocados com MÁRCIA CUNHA, Secretária de MIGUEL

ISKIN, e também um pendrive recebido de portador da Oscar Iskin. Os e-mails serão

reproduzidos no capítulo a seguir, relativo ao acordo de leniência firmado no CADE.

Já  no  pendrive  entregue  pelo  colaborador  é  possível  visualizar

arquivos que contêm propostas de cotações de preços, com metadados que indicam sua

criação na empresa Oscar Iskin, em datas contemporâneas aos fatos:
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O documento de texto de nome “PP sl intel pesquisa.doc” apresenta

conteúdo referente à cotação de preços para a aquisição de equipamentos para sala

inteligente de telemedicina da Secretaria de Saúde do Maranhão, datado de 17/10/2012:
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Observa-se  que  a  cotação  se  refere  a  equipamentos  que  nem

mesmo fazem parte do catálogo de materiais comercializados pela empresa PER PRIMA

COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA,  que  atua  basicamente  com  órteses  e

próteses.  Além disso,  o  colaborador  indicou  que  o  logotipo  constante  no  documento

estava desatualizado e não correspondia ao utilizado pela empresa à época.

Contudo,  chama ainda  mais  atenção  a  informação  constante  nas

propriedades do arquivo, a indicar que foi criado pela Oscar Iskin:

A organização criminosa também agia de forma coordenada para

blindar  as  licitações  e  impedir  que  empresas  de  fora  do  esquema  vencessem  os

certames,  sendo  certo  que  muitas  vezes  os  próprios  funcionários  das  empresas  já
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marcadas para vencer o certame faziam a análise das propostas dos concorrentes e

apontavam “erros” para declassificá-los:

QUE  quando  aparecia  uma  empresa  inesperada,  de
“paraquedas”,  ou  seja,  que  não  estava  sendo  esperada  ou
prevista na licitação, existiam várias maneiras de excluí-la do
certame por desclassificação; QUE essa exclusão poderia ser na
fase de aceitação da proposta ou depois da fase de lances; QUE o
esquema funcionava neste ponto por meio da desclassificação
do proponente pela impossibilidade do produto em atender as
especificações  técnicas  do  edital;  QUE  quem  determinava
essas especificações técnicas eram o médico responsável pelo
pedido  e  o  Capitão  Veiga;  QUE  as  desclassificações  podiam
ocorrer por falta de atendimento às exigências do edital, pois muitas
empresas realmente não o leem corretamente,  e erram,  em suas
propostas, o que está sendo solicitado;  QUE em muitas ocasiões
quem  fazia  a  análise  e  apontava  os  erros  dos  concorrentes
eram os próprios funcionários das empresas já marcadas para
ganhar, que eram as interessadas no certame; QUE o esquema
todo funcionava da seguinte forma: o pregão estava agendado para
determinada data e hora, o pregoeiro abria a sessão no Comprasnet;
QUE em seguida,  esperava algum tempo para que o Capitão
Veiga visse se havia entrado alguma empresa fora do planejado,
e,  em caso  positivo,  logo  em seguida  o  pregoeiro  dizia  que
suspenderia a sessão para análise das propostas, e remarcava
de reabrir o certame dois ou três dias depois; QUE um exemplo
de  empresa de “fora”  é  a  GM REIS,  uma empresa  nacional  que
vende mais para o setor privado; QUE algumas “pegadinhas” dos
editais  são,  por  exemplo,  registro  da  ANVISA do  produto  e  do
instrumental,  validade  da  proposta  de  30  dias,  descrever  o
instrumental  da  prótese,  entre  outros  detalhes  do  edital;  QUE  o
licitante  desconhecido  era  normalmente  desclassificado  por  faltar
com  alguma  dessas  exigências  detalhadas  do  edital;  QUE  o
declarante,  junto  com  SÉRGIO  BRAGA,  fazia  essa  análise
técnica dos materiais dos concorrentes; QUE deste modo daria
tempo  de  analisar  tudo; QUE,  neste  momento,  o  pessoal  da
empresa já começava seu “dever de casa”, ou seja, a fazer a análise
de propostas  do concorrente,  e  depois  apontar  ao Capitão Veiga
onde estariam os erros, quer fossem técnicos do material ou erros
editalícios da proposta; QUE o Capitão Veiga chamava o chefe de
clínica e perguntava se estava coerente o que a empresa estava
passando para ele, e o médico endossava ou não, e finalizava a
desclassificação do proponente pelo parecer técnico; QUE essa
análise técnica era feita apenas para dar aparência de licitude à
desclassificação da empresa; QUE quando o erro era editalício
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o próprio Capitão Veiga desclassificava a empresa apontando
para o pregoeiro o item do edital onde estava este erro; QUE
quando  o  pregoeiro  reabria  a  sessão,  já  avisava  que  estaria
desclassificando as empresas que não atendiam o certame; QUE
isso ocorreu com muita frequência nestes últimos quatro anos; QUE
o  pessoal  da  Oscar  Iskin  já  sabia  quais  seriam  estas  empresas
desclassificadas,  pois  o  Capitão  Veiga  os  informava;  QUE havia
claramente uma ascendência do Capitão Veiga sobre o time de
pregoeiros que fazia tudo o que ele mandava; QUE além do fato
de ter sido ele que elaborou o novo conteúdo dos editais e sua
formatação, o Capitão Veiga detinha um domínio muito grande
sobre  o  tema  licitações; QUE  um  exemplo,  a  J&J  uma  vez
conseguiu passar e foi  desclassificada porque apresentou registro
da ANVISA de outro Estado; QUE era muito raro alguma empresa
de fora conseguir  passar e chegar à fase de lances;  QUE se
esse terceiro porventura conseguisse ganhar uma licitação de
um grande grupo, não conseguiria empenho no INTO e depois
abririam uma nova licitação; (Termo de colaboração nº 2)

Além da fase de licitações, o controle de  MIGUEL ISKIN sobre o

orçamento do INTO também se evidenciava na fase dos empenhos, que eram feitos de

acordo  com as  prioridades  de  venda  da  Oscar  Iskin  e  não  de  compras  do  hospital

público, situação que por vezes gerava desperdício de próteses:

QUE  na  fase  dos  empenhos  também  evidenciado  o  controle  de
MIGUEL ISKIN  sobre  o  INTO;  QUE depois  que  homologava  o
pregão, os pedidos de empenhos dos grandes grupos joelho,
quadril, coluna, trauma e ombro, eram feitos de acordo com a
necessidade de venda da Oscar Iskin, e não de compra do INTO,
e que isso causava sobra de estoque; QUE o colaborador soube
que essa sobre era tão significativa que foram incinerados dois
containers de próteses vencidas no velho INTO; QUE um outro
fator de sobra de produtos é que eles trocavam as marcas das linhas
de  fornecimento  dentro  do  hospital,  assim  como  trocavam  na
empresa;  QUE fizeram isso,  por  exemplo,  com a Stryker,  há  um
tempo com material de trauma; QUE a Oscar Iskin deixou de ser
representante  da  Stryker,  por  algum  motivo  que  o  colaborador
desconhece;  QUE,  em  razão  dessa  perda,  o  novo  fabricante
contratado  pela  Oscar  Iskin  era  BIOMET;  QUE em 2015,  com a
“máfia das próteses” a Oscar Iskin perdeu a J&J, Orthofix, BIOMET;
QUE pelo histórico de compras do INTO é possível  verificar  que,
após a perda de representatividade pela Oscar Iskin,  o fabricante
sofria uma drástica redução nas vendas no INTO; QUE, nesse caso,
ficava uma grande quantidade de produto sucateado no estoque,
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visto  que  sobravam as pontas  não  usadas,  pois  não  tinha  como
efetuar trocas para ter o conjunto completo e, assim, fazer a cirurgia;
QUE para os outros grupos a ordem era comprar de acordo com sua
necessidade de planejamento versus o dinheiro que sobrava para
estes grupos dividirem; QUE não havia participação da Oscar Iskin
nas vendas para estes grupos, pois eram vendas pequenas e não
interessavam; QUE a prioridade de verba sempre foram os pedidos
da Oscar Iskin: primeiro empenhava o deles, depois o do restante;
(Termo de Colaboração nº 2)

Não bastasse,  MIGUEL ISKIN também tinha completa ascendência

sobre a quantidade de material  a  ser  comprado pelos hospitais,  incluindo o Hospital

Estadual Dona Lindu, em Paraíba do Sul/RJ, cujas licitações eram realizadas pelo INTO:

QUE  Miguel  Iskin  e  Gustavo  Estellita  tinham  conhecimento  de
quanto a empresa teria como empenho e cobravam o pagamento de
13% sobre o valor do empenho; QUE após a “máfia das próteses”
houve  uma  perda  de  representatividade  da  Oscar  Iskin  e  as
empresas parceiras buscaram ocupar esse espaço, sempre com a
obrigação  de  pagar  13%  sobre  o  valor  do  empenho;  QUE  o
colaborador participou desse esquema de cartel até 2010 até os dias
atuais, mas tem conhecimento de que isso existe pelo menos desde
1996; QUE o planejamento para as compras no INTO era feito com
base na previsão de crescimento em relação às cirurgias do ano
anterior;  QUE  com  esse  planejamento  era  feita  a  estimativa  de
compra, mas essa estimativa passou a ser deturpada nos últimos
oito anos, quando o INTO passou a comprar material  para vários
outros hospitais, no chamado “projeto suporte”, como por exemplo o
Hospital  Dona  Lindu,  em Paraíba  do  Sul/RJ;  QUE apesar  desse
hospital ser estadual, as licitações eram feitas no próprio INTO; QUE
quando é consumado o registro de preços, o médico chefe da clínica
é quem vai fazendo os pedidos, de acordo com a necessidade; QUE
em relação aos grupos grandes, era a Oscar Iskin que ditava a
quantidade de próteses que deveriam ser compradas, mesmo
que  acima  das  necessidades  do  hospital.  (Termo  de
Colaboração nº 2)

Sobre a cobrança do “pedágio” de 13% devido à Oscar Iskin, para

assegurar que a organização criminosa deixasse a empresa continuar a contratar com o

INTO, o colaborador LEANDRO CAMARGO esclarece que:
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(…) após superada a fase da licitação, empenhados os valores e
entregue o material, em um prazo de 30 (trinta) a 40 (quarenta) dias
a nota era paga, a cobrança da Oscar Iskin em cima das empresas
já começava; QUE aqueles que não pagassem eram ameaçados
pela Oscar Iskin, por intermédio do GUSTAVO ESTELLITA, de
não mais vender no hospital; QUE se houvesse outro empenho
que  escapasse  ao  bloqueio  deles,  a  mercadoria  deveria  ser
entregue e o pagamento de nota era bloqueado até a quitação
do débito;  QUE também não deixavam mais empenhar nada para
empresa que devia o pedágio;  QUE, inicialmente,  o pagamento
dos  13%  (treze)  era  cobrado  sempre  em  espécie;  QUE  para
viabilizar  os  pagamentos,  a empresa fazia  transferências  para  as
contas  dos  sócios,  contabilizada  como distribuição  antecipada  de
lucros para cada um dos sócios; QUE então os sócios sacavam de
suas contas-correntes, pessoas físicas, para saldar a dívida com a
Oscar  Iskin;  QUE  os  saques  eram  feitos  e  este  dinheiro  era
levado  pelo  declarante  à  sede  da  empresa  Oscar  Iskin  no
Humaitá, e entregue ao GUSTAVO ESTELLITA em uma “salinha”
de reunião no primeiro andar do prédio, saindo do elevador para
a direita; QUE esta era uma sala de reunião, era a segunda sala no
corredor da primeira esquerda, e que ele controlava os pagamentos
em uma anotação de folhas  de papel  A4 (ofício),  onde conforme
fossem pagando a parte da dívida, ele ia anotando os abatimentos;
QUE às  vezes,  por  conta  do  volume de  recursos,  o  colaborador
levava de forma parcelada;  QUE as entregas sempre eram feitas
pelo colaborador, pessoalmente, para o GUSTAVO ESTELLITA;
QUE sempre em janeiro GUSTAVO ESTELLITA fechava a conta,
pois ele recebia de dentro do INTO uma folha com a relação de
todos os empenhos pagos que a empresa teve naquele ano que
passou;  QUE nos  últimos  anos  quem dava  esta  folha  era  o
Capitão Veiga; QUE era uma folha impressa do próprio sistema
SIAFI, onde o GUSTAVO ESTELLITA fazia os cálculos de tudo que
havia sido vendido,  abatia  o que já  havia sido pago e cobrava o
restante;  QUE o cálculo era em cima do valor total  recebido pela
empresa, e que o hospital já depositava com o valor dos impostos
retidos  na  fonte;  QUE  se  houvesse  atraso  nos  pagamentos,
GUSTAVO ESTELLITA cobrava e dizia que avisaria ao MIGUEL
ISKIN e  que haveria  retaliação;  QUE por  duas vezes em que
houve  o  atraso,  foram retidos  os  empenhos  do  colaborador,
mesmo após a entrega dos produtos; QUE essa era a forma de
coação utilizada por MIGUEL ISKIN para garantir o pagamento
desse  percentual; QUE  o  colaborador  tinha  um  controle  dos
empenhos  e  marcava  aqueles  que  já  haviam  sido  pagos  ao
GUSTAVO ESTELLITA; QUE a alegação para justificar o pagamento
desses valores era a dívida de acertos com “Brasília”.  (Termo de
Colaboração nº 3)
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Chama  a  atenção  que,  mesmo  após  o  conhecido  escândalo  da

“Máfia das Próteses”, a organização criminosa continuou a agir em prol dos interesses

econômicos de  MIGUEL ISKIN,  ainda que isso representasse queda de qualidade do

material utilizado nas cirurgias do INTO.

Um exemplo  concreto  da atuação da organização  criminosa para

beneficiar a empresa de MIGUEL ISKIN diz respeito ao ocorrido no Pregão nº 149/2014

do  INTO,  o  qual  foi  cancelado  e  deu  lugar  ao Pregão  de  nº  60/2015,  vencido  pela

empresa LÓGICA, indicada por MIGUEL ISKIN. 

Segundo  relatado  por  LEANDRO  CAMARGO,  por  falha  na

confecção  da  proposta  da  empresa  indicada  por  MIGUEL  ISKIN,  a  empresa  do

colaborador (PER PRIMA) acabou se sagrando vencedora da licitação de material para

cirurgia de coluna. No entanto,  JAIR VEIGA desclassificou a empresa do colaborador

pois a vitória seria uma afronta a  MIGUEL ISKIN,  abrindo em seguida, outra licitação

idêntica  que  foi  efetivamente  vencida  pela  empresa  LÓGICA,  a  qual  atendia  aos

interesses da organização criminosa:

QUE no pregão 149/2014 realizado no dia 19/05/2015 de material
para a Clínica da Coluna, QUE esse pregão foi realizado após a
divulgação do escandalo da máfia das próteses, então a Oscar
Iskin já havia perdido a representação da J&J; QUE não poderia
entrar com esse produto, que era referência no mercado; QUE
então a Oscar Iskin entrou na licitação, por meio da empresa
LOGICA, de Brasília, para licitar em seu nome, com um produto
da marca francesa SPINEWAY, de qualidade muito inferior ao
material  americano  da  marca  ALPHATEC,  vendido  pela  PER
PRIMA e inferior também ao material da J&J que a própria Oscar
Iskin vendia anteriormente;  QUE o descritivo deste produto foi
alterado a pedido da própria Oscar Iskin, apesar de ter sido feito
pelo mesmo médico, chefe da Clínica de Coluna, André Loyello,
de modo a atender o material  da SPINEWAY; QUE do mesmo
modo da dinâmica narrada no Anexo 03, na fase da estimativa de
preços,  houve  a  atuação  de MARCO ANTONIO,  inclusive  com a
intermediação  com  a  empresa  SPINEWAY;  QUE  houve  também
atuação da MARCIA CUNHA; QUE a Per Prima entrou na licitação,
sem  informar  à  Oscar  Iskin,  com  o  preço  bem  alto,  para  evitar
qualquer  tipo  de problema ou retaliação  deles,  mas apenas  para
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poder acompanhar, em tempo real,  os acontecimentos, sem muita
pretensão de ganhar, visto que o pregão já era deles; QUE a própria
J&J  participou  do  certame,  por  conta  própria,  oferecendo  o
mesmo produto que era vendido anteriormente pela Oscar Iskin,
com  material  superior  e  que  atenderia  ao  estoque  que  o
Hospital  já  possuía;  QUE  como  havia  muitas  empresas
participando,  o  pregão  foi  suspenso  para  que  pudessem  ser
analisadas as propostas e formas de impedir que empresas de fora
vencessem;  QUE  nesse  momento  o  colaborador  se  reuniu  com
SÉRGIO  BRAGA  para  analisarem  as  propostas;  QUE  por
infelicidade  deles  a  pessoa  que  fez  o  cadastro  da  proposta
deles pela LOGICA errou a descrição de 7 (sete) dos 9 (nove)
itens  do  grupo  3  licitado,  que  era  para  eles  ganharem,  só
acertou  a  descrição  dos  dois  primeiros  itens; QUE  por  esta
razão,  toda  a  licitação,  e  todos  os  conjuntos  da  licitação,  não
somente o grupo 3 foram cancelados a mando do Capitão VEIGA,
para  que  fosse  refeito  todo  o  processo  e  remarcado  com  outro
número  posteriormente,  do  mesmo  modo  narrado  no  ANEXO  3;
QUE  a  J&J  foi  desclassificada  por  não  atender  às  medidas  do
parafuso ou barra, que o colaborador não se recorda exatamente o
motivo; QUE a proposta da Per Prima era a única que não possuía
erro,  mas  ao  consultar  o  processo  no  Comprasnet  aparece  uma
mensagem10 no  item,  em  que  declara  que  o  pregoeiro  que
desclassificou  e  que  o  licitante  não  descreveu  o  instrumental  de
colocação;  QUE o  que  de  fato  ocorreu,  nesse  caso,  é  que  o
declarante estava com a proposta totalmente correta e que ele
ficaria  sozinho  neste  grupo,  pois  todas  as  outras  empresas
erraram nas  suas  propostas,  inclusive  a  LOGICA da  OSCAR
ISKIN; QUE no mesmo dia o colaborador já estava no INTO e foi
chamado  à  sala  do  Capitão  VEIGA para  receber  a  seguinte
informação: que iria desclassificar a Per Prima, pois a licitação
seria da Oscar Iskin e a vitória da Per Prima seria uma afronta
ao MIGUEL ISKIN; QUE VEIGA pediu para o colaborador dizer
algum motivo para desclassificar  a  proposta da PER PRIMA;
QUE  o  declarante  respondeu  que  a  única  coisa  que  não
escreveu  era  a  tampa  da  caixa,  que  não  é  considerado  um
instrumental;  QUE o Capitão VEIGA usou esse motivo para o
desclassificar,  justificando  que  não  teria  sido  descrito  o
instrumental  corretamente;  QUE  provavelmente  no  processo
administrativo  existe  um  despacho  de  desclassificação
assinado  pelo  Chefe  da  Clínica,  André  Loyello,  com  a
justificativa “técnica” para a desclassificação;  QUE o Capitão
VEIGA remarcou um novo processo de coluna 20 dias depois já
com novo número de pregão 60/2015 no dia 09/06/20152; QUE o
edital foi exatamente igual ao anterior, tendo sido vencido pela

10 Proposta desclassif. pelo pregoeiro 22/05/2015 11:33:16 Desclassificação da proposta de R$ 3.540,0000. A 
proposta está desclassificada por contrariar o subitem 5.6.7, não descreveu o instrumental de colocação.
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LOGICA; QUE no ano seguinte, em 2016, como forma de eliminar a
concorrência da J&J, o edital juntou o conjunto anterior e mais um
item  relativo  à  escoliose  infantil,  que  quase  nenhuma  empresa
possui; QUE a empresa vencedora novamente foi a LOGICA; QUE
todo esse histórico fica registrado no site comprasnet, desde 2007.
(Termo de Colaboração nº 4)

Outro  exemplo  ainda  mais  recente  diz  respeito  ao  Pregão  nº

122/2016, em que a organização criminosa deixou registros da manipulação dos preços

no procedimento licitatório, uma vez que o material estava sendo homologado por preço

superior ao valor de produtos importados de melhor qualidade. Assim, JAIR VEIGA agiu

para alterar unilateralmente o último preço da proposta da empresa vencedora (Oscar

Iskin), mesmo essa tendo informado que não daria mais qualquer desconto. Confira-se o

teor do termo de colaboração nº 15 de LEANDRO CAMARGO:

QUE em complemento ao relatado nos Anexos 02 e 03, que tratam
do esquema de direcionamento de licitações e de total ingerência de
MIGUEL  ISKIN  sobre  as  contratações  do  INTO,  o  colaborador
esclarece que já houve pregão no INTO em que um produto nacional
foi  cotado  em  valor  mais  alto  do  que  o  similar  importado,  de
qualidade superior;  QUE tal  fato  ocorreu no pregão nº  122/2016;
QUE o processo apresentado na Tabela 01 refere-se aos implantes
da Clínica de Trauma, chefiada pelo Dr. TITO ROCHA, que se divide
em três conjuntos do pregão 122/2016; QUE o conjunto 1 trata de
material de uso comum da rotina do trauma que é comercializado
nos hospitais da prefeitura no valor determinado pela tabela SUS, ou
seja,  de  baixo  custo  e  de  baixa  qualidade,  de  uso  rotineiro  na
ortopedia;  QUE  esse  material  sempre  foi  vendido  no  INTO  pela
empresa  AGA MED,  a  mesma empresa  que  vendia  este  mesmo
material, deste mesmo fabricante HEXAGON, para a SES-RJ; QUE
o conjunto 2 trata de material mais específico (hastes intramedulares
bloqueadas) que eram vendidas pela Oscar Iskin da marca BIOMET
(importada) até a exibição no programa da Rede Globo, Fantástico,
de matéria a respeito da “Máfia das Próteses em janeiro de 2015”,
quando eles perderem a marca; QUE o conjunto 3 contemplava um
material ainda mais elaborado, de valor mais alto; QUE no ano de
2015,  no pregão 150/2015 de 18/12/2015,  a AGA MED venceu o
conjunto 1, a Per Prima ganhou o conjunto 2 (hastes da ORTHOFIX
– importada) e a J&J venceu o conjunto 3; QUE no ano seguinte, no
pregão nº 122/2016, o conjunto 1 foi vendido pela empresa LOGICA;
QUE no pregão nº 122/2016, a Oscar Iskin entrou no certame nos
grupos 2 e 3, nos quais havia maior orçamento previsto,  cotando
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material  nacional  da  empresa  NEOORTHO,  em  parceria  e
intermédio  da  IMPLAMED,  por  um  preço  acima  do  produto
importado  da  ORTHOFIX  vendido  um  ano  antes;  QUE  também
ganhou o grupo 3 com produtos da marca NEOORTHO (nacional),
mesmo sabendo que o produto não atendia à especificação técnica
do termo de referência do edital;  QUE essa especificação não foi
atendida nem no grupo 2 nem no grupo3, porque o edital previa um
descritivo  técnico  que  os  produtos  não  possuíam;  QUE  a
NEOORTHO nem mesmo fabrica alguns produtos em sua linha de
produção;  QUE,  como  se  não  fosse  suficiente  seu  domínio,
ainda  desclassificou  a  PER  PRIMA por  motivo  pelo  qual  ela
OSCAR ISKIN deveria ter sido desclassificada, ou seja, por não
possuir todos os produtos; QUE esse fato foi acobertado pelo
CAPITÃO VEIGA e pelo Dr. TITO ROCHA, Chefe da Clínica do
Trauma,  que  mesmo  após  as  alegações  do  declarante
mantiveram a  Oscar  Iskin  como vencedora;  QUE o  Dr.  TITO,
inclusive,  foi  alertado pelo  declarante  para  o  fato  de  que  os
preços  do  produto  nacional  estavam  acima  do  importado
vendido  em  agosto  de  2016; QUE  esta  foi  a  data  em  que  foi
entregue o único empenho feito do material ORTHOFIX, pois não
empenhavam o produto uma vez que o GUSTAVO ESTELLITA dizia
que  o  declarante  estava devendo e,  por  isso,  não  poderia  haver
empenho  para  a  Per  Prima;  QUE  outro  fato  importante  a  ser
ressaltado o alerta feito pelo Dr. TITO ao pessoal da Oscar Iskin
sobre o preço exagerado, conforme Chat do Pregoeiro 01; QUE
no referido chat, o pregoeiro pede desconto à empresa LOGICA,
que  concede  de  imediato  um  desconto  em  proposta  a  ser
submetida, no mesmo dia (26/12/2016); QUE, por outro lado, a
empresa  Oscar  Iskin  diz  ser  impossível  dar  qualquer  tipo de
desconto nos grupos 2 e 3, e mantém firme sua posição quanto
a isso; QUE, ainda assim, são aceitos pelo pregoeiro os preços
altos  acima  do  produto  importado  comprado  cinco  meses
antes;  QUE,  na  sequência  percebe-se  facilmente  que  não  há
nenhum tipo de negociação ou chamada do pregoeiro para a
Oscar  Iskin,  mas  simplesmente  do  nada,  aparecem  no  dia
28/12/2016,  depois  das  17  horas,  sucessivos  descontos
espontâneos na proposta para o grupo 2, baixando o valor das
hastes  para  o  R$  3.900,00  (três  mil  e  novecentos  reais),
conforme Tabela 02; QUE após o aceite pelo pregoeiro, alguém
reabre  a  sessão  e  não  chama  a  empresa  para  negociação,
apenas altera o valor; QUE isso mostra o trabalho para o qual o
CAPITÃO  VEIGA foi  nomeado  e  era  bem  pago,  por  meio  de
remuneração mensal entregue por MIGUEL ISKIN (chat oficial
do  pregoeiro  Chat  do  Pregoeiro  02);  QUE  não  houve
negociação; QUE  o  colaborador  conversou  com  o  Dr.  TITO  e
esclareceu que no ano anterior  o INTO havia adquirido o mesmo
material,  mas  de  qualidade  superior  por  ser  produto  importado
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(ORTHOFIX),  em valor  mais  baixo  do que estaria  sendo vendido
pela Oscar Iskin (NEOORTHO) no ano de 2016;  QUE após essa
conversa  do  colaborador  com  o  Dr.  TITO,  o  médico  avisou  ao
CAPITÃO VEIGA para baixar o preço, senão poderia dar problema
um  material  nacional  mais  caro  que  o  importado;  QUE  então  o
CAPITÃO VEIGA entrou no sistema Comprasnet e sem convocar
os licitantes, reduziu os preços, apenas um dia após a Oscar
Iskin  afirmar  no  site  que  não  poderia  dar  mais  nenhum
desconto; QUE no privado a empresa ZEIKI vende esse material
nacional da NEOORTHO, por um valor muito inferior ao que foi
vendido  pela  Oscar  Iskin  no  INTO,  mesmo  após  todos  os
descontos.

Outra forma de privilegiar as empresas de MIGUEL ISKIN e retaliar

empresas  que  não  participassem  do  esquema  criminosa  era  o  remanejamento  de

empenhos do INTO, operacionalizado por JAIR VEIGA em conjunto com o funcionário da

Oscar Iskin  MARCO ANTONIO e os médicos  TITO ROCHA e  NAASON CAVANELLAS

(Diretor Geral à época). Veja-se o termo de colaboração nº 14 de LEANDRO CAMARGO:

QUE normalmente o INTO fazia todas as licitações no final do
ano;  QUE era  recorrente  que  MARCO  ANTONIO ALMEIDA se
reunia  com  o  Capitão  Veiga,  no  mês  de  dezembro,  para
remanejar a verba, de forma a terem um saldo maior de dinheiro
disponível  em  tela  no  sistema  SIAFI  para  poderem  fazer  os
empenhos de final de ano; QUE essa manobra tinha o objetivo
de  puxar  o  máximo  de  dinheiro  possível  para  custear  os
implantes,  deixando  de  pagar  fornecedores  de  serviços,  por
exemplo; QUE quando não havia dinheiro suficiente na tela para
empenhar, eles cancelavam outros empenhos de outras empresas –
normalmente, as empresas de serviços que eram preteridas – e esta
dívida era, então, empurrada para Janeiro do ano seguinte; QUE no
final do ano de 2016 ficaram reunidos em uma sala de reunião
no 9º andar da Direção do INTO, o CAPITÃO VEIGA, o MARCO
ANTONIO, o Dr. TITO ROCHA, era o Chefe do Trauma do INTO, e
o Dr. NAASON (Diretor Geral), fazendo os empenhos de última
hora do hospital para fechar o orçamento do ano; QUE nessa
época o VEIGA já não era mais Diretor do INTO, estava no DGH,
que  a  Diretora  Administrativa  era  a  RENATA  QUINTANILHA,
contudo  quem  participou  da  reunião  foi  o  VEIGA  e  não  a
RENATA; QUE isso pode ser comprovado ao se verificar que o
CAPITÃO  VEIGA  mesmo  não  sendo  mais  Diretor  do  INTO,
utilizou o Sistema SIAFI, e cancelou vários empenhos de outras
empresas  de  despesas  (como  serviços  terceirizados),  para,
assim,  conseguir  mais  dinheiro  disponível  em  tela  do
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orçamento para empenhar implantes da empresa Oscar Iskin, e
“empurrar com a barriga” estes serviços para janeiro; QUE o
colaborador  presenciou  o  CAPITÃO  VEIGA  acessando  o
sistema, mas não sabe se o acesso foi com o próprio login ou
se utilizou o login de algum funcionário; QUE, deste modo, ele
teria  que  usar  o  orçamento  já  do  ano  seguinte  e  poderia  dar  a
desculpa que teria que esperar o orçamento do ano novo chegar
para pagar estas empresas; QUE no meio do ano CAPITÃO VEIGA
costumava fazer empenhos fictícios, para segurar o dinheiro do
orçamento e depois redirecioná-lo em favor da Oscar Iskin; QUE
esses empenhos eram feitos por exemplo com base em alguma ata
de registro de preços que estivesse válida, mas sem a aquisição de
todos os itens; QUE nestes últimos dias de dezembro houve vários
empenhos  cancelados  e  redirecionados  para  implantes,  inclusive
usando as verbas que vieram de outros estados do Projeto Suporte;
QUE isso se comprova, pois era a soma de vários saldos de dinheiro
(por exemplo: se Tocantins tinha de dinheiro na tela R$ 1 milhão, e
eles  tinham que  empenhar  R$  2  milhões,  eles  faziam empenhos
menores que R$ 1 milhão, perto de R$ 970 mil e buscavam mais
verba em dinheiro de outro estado para completar os R$ 2 milhões);
QUE  nessa  manobra  o  Capitão  Veiga  chegou  até  a  cancelar
equivocadamente  um  empenho,  em  nome  da  empresa  NEW
SERVICE, mas que esse empenho era, na verdade, da própria
Oscar Iskin (relativo a material para o Quadril), e que quando foi
entregue pela NEW SERVICE, meses depois,  viram que havia
sido  cancelado;  QUE  isso  ocorreu  já  na  gestão  da  diretora
Renata, que teve que conseguir empenhar de novo para poder
receber  o  material; QUE  a  Per  Prima  já  teve  os  empenhos
fracionados por conta dessas manobras, no ano de 2016, foram dois
empenhos  de  cerca  de  R$1milhão  e  R$2milhões  cada  um,  que
foram concedidos por MIGUEL ISKIN pelo fato de o colaborador ter
sido um bom parceiro ao longo do ano.
 

O  pagamento  do  “pedágio”  de 13% para  MIGUEL ISKIN era,  na

maioria das vezes, pago em espécie, por meio de saques em valores fracionados das

contas-correntes  dos  sócios  da  empresa  PER  PRIMA,  de  forma  a  dificultar  o

rastreamento do dinheiro, como já relatado acima e demonstrado pela apresentação dos

extratos bancários dos sócios.

No entanto, com o aumento dos riscos envolvidos na movimentação

de  altas  quantias  em  dinheiro,  inclusive  com  um  assalto  sofrido  pelo  colaborador

LEANDRO  CAMARGO,  a  organização  criminosa  concebeu  outras  formas  para  o
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pagamento dos valores ilícitos, como por exemplo, a celebração de contrato fictício de

consultoria da empresa PER PRIMA com a empresa GEP, de  GUSTAVO ESTELLITA

PESSOA, no valor de R$ 400.000,00. Nesse sentido, confira-se o Termo de Colaboração

nº 8, de LEANDRO CAMARGO:

QUE  em  complemento  relatado  no  Anexo  03,  que  descreve  o
esquema de direcionamento de licitações e exigência de pagamento
de um percentual de 13% sobre cada empenho, para MIGUEL ISKIN
repassar a título de propina para agentes públicos,  o colaborador
pode afirmar que o repasse deste dinheiro também foi feito por
meio da emissão de Nota Fiscal de consultoria, da empresa GEP
pertencente a GUSTAVO ESTELLITA,  sócio de MIGUEL ISKIN;
QUE na época o pai do colaborador, Sr. Marco Aurélio, estava a
frente dos negócios,  emitida no dia 07/04/2010 e paga no dia
08/04/2010; QUE o colaborador descobriu essa nota fiscal após
um levantamento nos arquivos da empresa; QUE a nota contém
a menção ao valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil
reais) por serviços prestados de intermediação e consultoria,
mas  tais  serviços  nunca  ocorreram  de  fato,  pois  não  foi
encontrado nenhum laudo ou trabalho de consultoria vinculado
a esta nota nos arquivos da empresa; QUE o colaborador acredita
que  esta  nota  foi  usada  para  servir  de  repasse de dinheiro  para
MIGUEL  ISKIN  e  GUSTAVO  ESTELLITA;  QUE  o  colaborador
acredita que essa forma de pagamento tenha sido solicitada pelo
próprio  pai  do  declarante,  para  evitar  a  descrição  do  saque  em
espécie  na  contabilidade;  QUE o colaborador  nunca tinha  ouvido
falar  dessa empresa GEP;  QUE no ano de 2010 o faturamento
anual  da  empresa  foi  de  R$  11.000.000,00  (onze  milhões  de
reais), sendo R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil
reais) referentes às vendas no INTO; QUE seria, portanto, um
contrassenso pagar  uma consultoria neste  valor;  QUE a nota
fiscal está apresentada em anexo.

De  fato,  o  pagamento  realizado  pela  PER  PRIMA em  favor  da

empresa GEP, de GUSTAVO ESTELLITA, havia sido detectado pela Receita Federal na

IPEI nº RJ20170021 (DOC. 17), o que corrobora os relatos do colaborador:
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Outro  caso  de  contrato  fictício  celebrado  para  o  pagamento  do

“pedágio” de 13% para MIGUEL ISKIN envolveu a compra de materiais sucateados, em

desuso, com prazo de validade vencido e de linhas sem autorização para representação,

no valor de R$ 629.900,00 repassados pela PER PRIMA para a empresa LÓGICA. Veja-

se o teor do Termo de Colaboração nº 9 de LEANDRO CAMARGO:

QUE  GUSTAVO  ESTELLITA  sugeriu  a  utilização  da  empresa
LÓGICA; QUE por meio de três notas fiscais de faturamento da
empresa Lógica contra a Per Prima em Janeiro de 2014; QUE as
notas  foram  enviadas  pelo  senhor  PEDRO  MARQUES,
administrador  da  empresa  LOGICA,  nos  valores  de  R$
188.926,76 (cento e oitenta e oito mil e novecentos e vinte e seis
reais e setenta e seis centavos);  R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) e R$ 240.973,24 (duzentos e quarenta mil novecentos e
setenta e três reais  e vinte e quatro centavos),  totalizando o
valor  de  R$  629.900,00  (seiscentos  e  vinte  e  nove  mil  e
novecentos reais), referentes à compra de mercadorias em desuso
e algumas até com o prazo de validade vencido,  além de alguns
instrumentais sucata;  QUE estas mercadorias eram de linhas de
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distribuição de fabricantes com quem a Per Prima nunca teve
contrato  ou  mesmo  autorização  de  comercialização  na
empresa; QUE estes produtos não poderiam ser vendidos pela
Per  Prima  por  questões  contratuais,  que  a  empresa  não  era
credenciada como distribuidora dessas marcas Ex: Prótese de
Joelho Scorpion da Stryker. QUE os materiais não formavam um
conjunto que possibilitasse a venda para órgãos públicos; QUE
esses  materiais  eram  sobras  dessa  empresa  LÓGICA,  que
foram apenas faturadas para simular um negócio jurídico; QUE
os pagamentos foram feitos por meio de transferências para a conta
da  empresa  LOGICA;  QUE  o  colaborador  apresenta  extrato
bancária; QUE o colaborador possui um relatório que indica a data
de  entrada  do  produto  e  a  data  de  validade,  que  demonstra  a
inviabilidade do negócio, que fere inclusive uma norma interna da
empresa,  de  não  aceitar  produtos  com  menos  de  um  ano  de
validade;  QUE  o  colaborador  se  compromete  a  apresentar  esse
levantamento.

Como já dito, esses valores eram utilizados por MIGUEL ISKIN para

irrigar  as relações com os órgãos públicos,  pagando mesadas para comprar atos de

ofícios  dos  funcionários  dos  mais  diversos  escalões  do  INTO  e  até  mesmo  para

conseguir a liberação de verba orçamentária para o hospital, linhas de investigação ainda

em andamento nesta Procuradoria da República. 

De  toda  forma,  como  já  revelado  pelas  provas  colhidas  até  o

momento, parcela desses recursos foram destinados ao pagamento de propina de mais

de  R$ 16 milhões para SÉRGIO CABRAL e mais de  USD 4 milhões para  SÉRGIO

CORTES.

O esquema de corrupção milionário idealizado por MIGUEL ISKIN e

SÉRGIO  CORTES era  alimentado  pelo  grande  caixa  de  “pedágios”  e  “comissões”

gerenciado por GUSTAVO ESTELLITA, o qual por sua vez era abastecido por inúmeras

empresas, tanto fabricantes quanto intermediárias que se uniram em verdadeiro  cartel

instituído para dominar as licitações do INTO. 

3  –  DO  ACORDO  DE  LENIÊNCIA  FIRMADO  COM  O  CADE.  DO  CARTEL  DE

FORNECEDORES DO INTO.
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Paralelamente  ao acordo de colaboração firmado com LEANDRO

CAMARGO, foram levadas ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE as

informações acerca das diversas práticas anticoncorrenciais perpetradas pelas empresas

fornecedoras de insumos médicos para o INTO ao longo de mais de 20 anos, material

que ensejou a assinatura do Acordo de Leniência Parcial nº 20/2017, firmado com as

sociedades empresárias PER PRIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ

40.179.558/0001-09) e ENDOSCIENTIFIC COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

EIRELI (CNPJ 12.594.429/0001-33).

De acordo com o relato da empresa, foram, pelo menos, 37 (trinta e

sete) empresas participantes da conduta que podem ser organizadas em quatro grupos,

que atuaram durante toda a duração do cartel, conforme abaixo:

1. Empresa Líder: (i) (Oscar Iskin & Cia Ltda);

2. Empresas  Secundárias: (H.  Strattner  &  Cia  Ltda.

(“Strattner”); (iii) Helo-Med 1993 Materiais, Equipamentos e Servicos Hospitalares Ltda.

(“Helo Med”); (iv) Lang Instrumentais e Cirurgias (“Lang”)1; (v) Med Lopes Comercio de

Material  Medico Hospitalar Ltda. (“Med Lopes”);  (vi)  Novum Salutaris Hospitalar Ltda.

(“Novum”);  (vii)  Ortospine  Comercio  Importação  e  Exportação  de  Material  Hospitalar

Ltda.  –  ME  (“Ortospine”);  (viii)  Per  Prima  Comércio  e  Representações  Ltda.  (“Per

Prima”); (ix) Rizzi Comércio e Representações Ltda. (“Rizzi”); (x) Technicare Instrumental

Cirúrgico  Ltda.  (“Technicare”);  (xi)  Tellus  Comercio  Importação  e  Exportação  Ltda.

(“Tellus SP”) (xii) Tellus Rio Comércio, Importação e Exportação Ltda (“Tellus RJ”); e

(xiii) WM – World Medical Importação e Exportação Ltda. (“WM”).;

3. Empresas  “Laranjas”: (xiv)  Aga  Med  Comércio

Representação e Assistência Técnica Médico-Hospitalar Ltda. (“Aga Med”); (xv) Arterial

Life Serviços e Comércio Ltda. (“Arterial Life”); (xvi) Artrotech Importação e Exportação

Ltda. (“Artrotech”); (xvii)  C. M. Cirurgica Industria e Comercio Ltda Epp (“C.M.”); (xviii)

Dabasons Importação Exportação e Comércio Ltda. (“Dabasons”); (xix) Endo Scientific
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Comercio  de  Materiais  Hospitalares  Eireli  (“Endoscientific/Involve”)11;  (xx)

Interhospitalar Servicos Medicos Ltda. – ME (“Interhospitalar”); (xxi) Levfort Comércio e

Tecnologia  Médica  Ltda.  (“Levfort”);  (xxii)  Lógica  Administração  e  Serviços  Ltda.

(“Lógica”); (xxiii) Maxcare Instrumental Hospitalar Ltda. (“Maxcare”); (xxiv) New Service -

Comércio e Serviços de Equipamento Médicos Hospitalar – EPP (“New Service”);  (xxv)

Renal  Tec  Industria  Comercio  e  Serviços  Ltda.  (“Renaltec”);  e  (xxvi)  Zeiki  Medical

Produtos Médicos Ltda. (“Zeiki”)

4. Empresas Fornecedoras: (xxvii) Baumer S.A. (“Baumer);

(xxviii)  Biomet  3I  do  Brasil  Ltda  (“Biomet/Zimmer”); (xxix)  De  Soutter  Medical  (“De

Soutter”); (xxx)  Drager  Safety  do  Brasil  Ltda.  (“Dräger”)12; (xxxi)  Grupo  Implamed

(“Implamed”); (xxxii)  Johnson & Johnson do Brasil  Indústria e Comércio de Produtos

Para  Saúde  Ltda.  (“Johnson  &  Johnson”); (xxxiii)  Maquet  do  Brasil  Equipamentos

Médicos Ltda. (“Maquet”); (xxxiv) Microport (“Microport”); (xxxv) Orthofix do Brasil Ltda.

(“Orthofix”);  (xxxvi)  Stryker  do Brasil  Ltda.  (“Stryker”)  e  (xxxvii)  Venkuri  Indústria  de

Produtos Médicos Ltda. (“Venkuri”)13.

De acordo com a signatária do acordo de leniência, o cartel pode ser

dividido em quatro fases (DOC. 10) :

1. Início  do  Cartel  (1996-2001)  –  A “Empresa  Líder”,  Oscar  Iskin14,  passou  a

determinar a divisão do mercado entre as empresas que já forneciam materiais ao

INTO,  controlando  também  os  preços  que  eram praticados.  O  esquema viria

desde 1996,  quando era possível  fazer compras emergenciais  e utilizar-se de

recursos  como  a  dispensa  de  licitação.  Para  estabelecer  a  divisão  do

fornecimento  de  órteses  e  próteses  de  traumatologia  e  ortopedia,  envolvendo

sobretudo  licitações  de  equipamentos,  dispositivos  médicos  implantáveis  e

11 Os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  informaram  que  a  Endoscientific  também  é
conhecida como Involve Medical (“Endoscientific/Involve”), citada ao longo do Histórico da Conduta.
12 Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo, a “Empresa Fornecedora” Drager é filial
da Drager GmbH, fabricante alemã que pagava comissão fora do país à Oscar Iskin.
13 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, “Empresa Fornecedora” Venkuri é
um fabricante nacional de roupas cirúrgicas descartáveis, e pertencente ao grupo de empresas da Oscar
Iskin.
14 Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo, a Oscar Iskin já atuava no INTO desde
1975.
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instrumentais  cirúrgicos  correlatos  deste  mercado  (OPME),  as  empresas

participantes  nessa  Fase  I  utilizavam-se  de  uma  segmentação  por  clínicas

médicas15. Também foi nesta Fase I que se iniciou a participação das “Empresas

Secundárias”, “Empresas Fornecedoras” e “Empresas Laranjas” de empresas do

cartel;

2. Consolidação  do  Cartel  (2002  –  2006) –  os  contatos  e  acordos  entre

concorrentes tornaram-se mais intensos. A operacionalização do cartel continuava

a  cargo  da  “Empresa  Líder”,  Oscar  Iskin,  que  inclusive  cobrava  das  suas

concorrentes um percentual de 13% (treze por cento) do valor total do contrato

com o INTO para  realizar  essa “concessão”16 para  o  fornecimento  ao  cliente.

Nesta Fase II continuou a participação das “Empresas Secundárias”, “Empresas

Fornecedoras” e “Empresas Laranjas” de empresas do cartel.

3. Ampliação do Cartel (2007 – 2014) -  as empresas participantes nessa Fase III

teriam  atuado  no  controle  total  das  licitações,  inclusive  influenciando  o

descritivo/especificações técnicas dos produtos no edital  do INTO, de modo a

restringir o número de participantes na concorrência pública. Nesta fase III houve

a ampliação para  incluir  equipamentos  nas licitações do INTO que pudessem

equipar a Nova Sede do INTO, construída nesta época.  Nesta Fase III  houve

também a ampliação da participação das “Empresas Secundárias”,  “Empresas

Fornecedoras” e “Empresas Laranjas” de empresas do cartel.

4. Adaptação e Fim do Cartel (2015 a abril de 2017) - mesmo após a reportagem

“Máfia das Próteses” do Fantástico, da Rede Globo17, as empresas participantes

15 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que os segmentos de clínicas médicas
do INTO afetados pela conduta anticompetitiva foram, pelo menos, os seguintes, pertencentes ao chamado
“Grandes Grupos”: Joelho, Quadril,  Coluna, Ombro, Medicina Esportiva e Trauma Ortopédico. De acordo
com os funcionários da empresa signatária do acordo também havia participação das empresas integrantes
do cartel nas concorrências para os “Pequenos Grupos” (pé, mão, infantil, buco-maxilo, tumor, microcirurgia),
mas eram vendas pequenas e que não interessavam à Oscar Iskin, que era quem coordenava o acordo
anticompetitivo.
16 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, “concessão” se justifica uma vez
que a Oscar Iskin cobrava um percentual para permitir que as outras empresas do cartel  participassem do
esquema licitatório no INTO com real possibilidade de vencer. A Oscar Iskin só dava a oportunidade para que
outras  empresas  atuassem no  mercado  quando  não  houvesse  interesse  econômico  por  parte  dela.  O
percentual cobrado  não  era  mera  comissão  decorrente  de  intermediação  de  negócios,  segundo  os
funcionários da empresa signatária do acordo, mas uma imposição que deixava claro  às outras empresas
quem é que dominava o mercado.
17 Reportagem  disponível  em:  http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/mafia-das-proteses-
coloca-vidas-em-risco-com-cirurgias-desnecessarias.html. Acesso em 28 dez 2017.
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mantiveram o cartel voltado para as licitações públicas do INTO, e, possivelmente

também para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Nesta fase,

tendo em vista a maior exposição da mídia, os participantes do cartel utilizaram-

se ainda mais intensamente das “Empresas Laranjas”, a fim de forjarem sua real

identidade  enquanto  participantes  das  concorrências  públicas.  As  “Empresas

Secundárias” e as “Empresas Fornecedoras” também atuaram nesta Fase IV.

 

As  fases  do  cartel  podem  ser  esquematizadas  de  acordo  com a

seguinte representação gráfica da sua linha do tempo:

A empresa signatária do acordo de leniência com o CADE apresentou o

quadro  abaixo,  que  demonstra  a  participação  das  empresas  do  cartel  por  fases  da

conduta anticompetitiva:

47/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

QUADRO 1. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS POR FASES DA CONDUTA

EMPRESAS FASE I FASE II FASE III FASE IV

LÍDER Oscar Iskin SIM SIM SIM SIM

“E
M

P
R

E
S

A
S

 S
E

C
U

N
D

Á
R

IA
S

”

H. Strattner NÃO SIM SIM NÃO 

Helomed NÃO SIM SIM SIM

Lang Ortopedia NÃO NÃO SIM SIM

Med Lopes NÃO SIM SIM SIM

Novum SIM SIM SIM SIM

Ortospine NÃO NÃO SIM SIM

Per Prima SIM SIM SIM SIM

Rizzi NÃO SIM SIM SIM

Technicare NÃO SIM SIM SIM

Tellus RJ NÃO NÃO SIM SIM

Tellus SP NÃO SIM SIM SIM

Wm World Medical SIM SIM SIM NÃO

“E
M

P
R

E
S

A
S

  L
A

R
A

N
J

A
S

”

Aga Med NÃO SIM SIM SIM

Arterial Life NÃO NÃO SIM SIM

Artrotech SIM SIM NÃO NÃO

C.M.Cirurgica NÃO NÃO SIM SIM

Dabasons SIM SIM SIM NÃO

Endoscientific/Invol NÃO NÃO NÃO SIM

Interhospitalar SIM SIM SIM NÃO

Levfort NÃO SIM SIM SIM

Logica NÃO SIM SIM SIM

Maxcare NÃO NÃO SIM SIM

New Service NÃO SIM SIM SIM

Renaltec SIM SIM SIM NÃO

Zeiki Medical NÃO NÃO SIM SIM

   
 “ Baumer SIM SIM SIM NÃO
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E
M

P
R

E
S

A
S

F
O

R
N

E
C

E
D

O
R

A
S

”

Biomet/Zimmer SIM18 NÃO SIM NÃO

De Soutter NÃO NÃO SIM SIM

Drager NÃO SIM SIM NÃO

Implamed NÃO NÃO NÃO SIM

Jonhson & Johnson SIM SIM SIM NÃO

Maquet do Brasil NÃO SIM SIM SIM

Microport NÃO NÃO NÃO SIM

Orthofix NÃO SIM SIM NÃO

Stryker Do Brasil NÃO SIM SIM NÃO

Venkuri NÃO NÃO SIM SIM

O  acordo  de  leniência  firmado  com  o  CADE  revelou  condutas

anticompetitivas  no  mercado  de  órteses  e  próteses  de  traumatologia  e  ortopedia,

envolvendo sobretudo licitações de equipamentos, dispositivos médicos implantáveis e

instrumentais  cirúrgicos  correlatos  deste  mercado  (OPME),  licitadas  pelo  Instituto

Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO por outros órgãos licitantes

de todo o Brasil19 (por meio do "Projeto Suporte", de Acordos de Cooperação Técnica e

de Atas de Registro de Preço), bem como pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de

Janeiro ("SES-RJ") e pela Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de

Janeiro ("SEDEC-RJ"), entre, pelo menos, 1996 e abril de 2017.

Foram  produzidas  evidências  de  condutas  anticompetitivas

consistentes em acordos de:

18 De  acordo  com  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo,  apenas  a  empresa  Zimmer
participou da conduta nesta Fase I autonomamente, como “Empresa Fornecedora”. Segundo os funcionários
da empresa signatária do acordo sua fusão com a Biomet se deu apenas no ano de 2006, no fim da Fase II,
quando não participava da conduta anticompetitiva, vindo, a partir da Fase III, a participar como “Empresa
Fornecedora” Biomet/Zimmer.

19 Dentre  os  outros  órgãos  afetados  pelo  "Projeto  Suporte",  pelo  menos  os  seguintes:  Fundação
Benjamin Guimaraes ("Hospital da Baleia"); Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto
Lucena; Associação Congregação de Santa Catarina ("Hospital de Trauma-Ortopedia Dona Lindu"); Instituto
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual;  Hospital  Naval Marcilio Dias; Hospital  de Forca Aérea
do Galeão; Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
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(i) fixação  de  preços,  condições  e  vantagens  em  licitação

pública; 

(ii) divisão  de  mercado  entre  os  concorrentes  por  meio  da

apresentação de propostas de cobertura, manipulação de editais e

de  propostas  de  preços,  determinação  da  empresa  vencedora,

padrões de lances e fixação de preços de produtos nacionais mais

caros que os importados; e 

(iii) troca  de  informações  concorrenciais  sensíveis,  com  a

finalidade de restringir o número de concorrentes.

Foram relacionadas,  exemplificativamente,  70  licitações do  INTO

afetadas  pelo  cartel,  como  descrito  na  Seção  VI.6  do  Histórico  da  Conduta.  Os

funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  do  acordo  de  leniência  apresentaram

provas robustas de como o cartel  manipulava as pesquisas de preços,  os editais  de

licitação e  as  fases de lances (com a apresentação de propostas  de cobertura)  dos

procedimentos licitatórios. 

Revelou-se, ainda, a dinâmica do relacionamento entre as empresas

integrantes do cartel nas suas diferentes classes (empresa líder, empresas secundárias,

empresas laranjas e empresas fornecedoras) e como os integrantes do cartel promoviam

a exclusão de empresas não participantes.

Os  indícios  de  atuação  do  cartel  em  licitações  do  INTO  foram

concretamente apontados e exemplificados com provas disponíveis nas fontes abertas

(portal  de  compras  Comprasnet)  e  no  vasto  material  apresentado  pelas  empresas

signatárias  dos  acordos  de leniência,  tais  como trocas de  e-mails  e  mensagens  em

celular, que evidenciaram a atuação do cartel por meio de padrões de lances (Pregão

Eletrônico  nº  52/2007);  da  definição  da  empresa  vencedora para  a  venda  de

determinado  material  (mediante  cancelamento  do  Pregão  nº  149/2014  e  abertura  do

Pregão nº 60/2015) e licitação na qual estaria evidenciada a venda de produto nacional

por preço superior ao similar importado (Pregão nº 122/2016).
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3.1.  Da  estrutura  do  cartel:  Empresa  Líder;  Empresas  Secundárias;  Empresas

Laranjas e Empresas Fornecedoras.

Fundada na década de 40, a empresa líder do cartel,  Oscar Iskin

começou a fornecer material para o HTO – Hospital de Traumato Ortopedia, antecessor

do INTO, ainda em 1975. O domínio da Oscar Iskin sobre todas as licitações do INTO foi

detalhadamente relatado ao longo de todo o histórico da conduta apresentado ao CADE,

com a descrição do controle direto da maior fatia do mercado (80% do orçamento), dos

mecanismos  utilizados  para  determinar  quais  empresas  poderiam vender  no  hospital

público e a cobrança do “pedágio” de 13% sobre o valor recebido por cada empresa que

vendesse ao INTO. 

Segundo  relatado,  dentro  da  estrutura  da  empresa  Oscar  Iskin,

funcionários dos mais diversos escalões atuavam para perpetuar as condutas ilícitas e

manter a liderança do cartel: MIGUEL ISKIN (Sócio Presidente), GUSTAVO ESTELLITA

CAVALCANTI  PESSOA (Diretor  Operacional),  MARCO  ANTÔNIO  GUIMARAES

DUARTE  DE  ALMEIDA (Diretor  Comercial),  André  Luiz  Bergqvist  Rocha  (Diretor

Financeiro),  LUIZ SÉRGIO BRAGA RODRIGUES (Vendedor),  MARCIA DE ANDRADE

OLIVEIRA CUNHA TRAVASSOS (Secretária), GAETANO SIGNORINI (Gerente), Daniel

Adão Da Silva  (Vendedor),  Felipe Souza Gonçalves (Assistente),  Leonardo Dallalana

(Auxiliar  de Contabilidade da Oscar  Iskin),  Rafaela Faroni  Ganem (Diretora Jurídica),

Marcela  Cerqueira  Pacobahyba  (Farmacêutica  da  Oscar  Iskin),  MARCUS  VINICIUS

GUIMARÃES  DUARTE  DE  ALMEIDA (Vendedor  da  Oscar  Iskin),  Leandro  da  Silva

Ferreira (Assistente) e vendedor identificado apenas como “Márcio”.

O domínio da  Oscar Iskin sobre o mercado foi se fortalecendo ao

longo  do  tempo,  especialmente  com  captação  de  empresas  parceiras  de  vendas,

(“Empresas  Secundárias”  e  “Empresas  Fornecedoras”),  e  utilização  de  “Empresas

Laranjas”.
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As  denominadas  “Empresas  secundárias”  eram  aquelas  que

possuíam material de boa qualidade, de interesse dos médicos do INTO na sua rotina de

atendimento.  Essas  empresas  eram  “parceiras”  da  Oscar  Iskin:  se  utilizavam  da

estrutura  do  cartel  para  vender  os  seus  produtos  no  INTO,  com  relação  à  fatia  de

mercado que era “concedida” pela empresa líder Oscar Iskin.

O  grupo  de  “empresas  laranjas”,  por  sua  vez,  abrange  aquelas

menores,  “de fachada”,  utilizadas pelas “empresa líder”  e “empresas secundárias”  do

cartel  para  finalidades  como: i) venda  de  produtos  fabricados  por  fornecedores  não

abrangidos em contrato de exclusividade das empresas principais;  ii) apresentação de

cotações de preços para alimentar as licitações no interesse do cartel; iii) apresentação

de propostas de cobertura e iv) formulação de lances para simular competitividade nas

licitações previamente direcionadas.

Por  fim,  o  grupo  de  “empresas  fornecedoras”  compreende

fabricantes e  distribuidores de  equipamentos,  dispositivos  médicos  implantáveis  e

instrumentais cirúrgicos correlatos do mercado de órteses e próteses de traumatologia e

ortopedia (OPME). Além de fornecer para “empresas laranjas” do cartel que não tinham

contrato com elas, essas empresas fornecedoras também participaram diretamente de

algumas  licitações  do  INTO,  especialmente  aquelas  de  importação  direta  de

equipamentos, fazendo parte do conluio e da divisão de mercado organizada pela Oscar

Iskin. 

Segundo  relatado  pelos  funcionários  da  empresa  signatária  do

acordo, cada fabricante estabelecia um distribuidor exclusivo para atender no Estado do

Rio de Janeiro, o que facilitava as relações comerciais e o acordo anticompetitivo. Muitas

vezes, porém, a empresa líder Oscar Iskin exigia que a fabricante entrasse diretamente

na licitação e honrasse com sua parcela monetária do acordo anticompetitivo fora do

Brasil.
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3.2. Da dinâmica do cartel ao longo do tempo. Início (1996 a 2001); Consolidação

(2002 a 2006); Ampliação (2007 a 2014); e Adaptação e fim do cartel (2015 a 2017).

Quanto ao histórico de atuação do cartel, foi revelado que em sua

fase  inicial  –  FASE  I –  no  período  de  1996  a  2001,  a  empresa  líder  Oscar  Iskin

estabeleceu  a  divisão  do  mercado  entre  as  empresas  de  acordo  com a divisão  por

especialidades/segmento de Clínicas Ortopédicas do INTO20. 

Essa divisão consistia em (1) equipamentos como torres de vídeo e

motores, auto-claves etc para a Oscar Iskin, e (2)  próteses e materiais implantáveis de

altíssimo custo como, por  exemplo,  vídeo artroscopia e próteses,  para a Oscar Iskin

(maior fatia), WM, Novum (menor fatia das próteses), e Per Prima (trauma). Além disso,

nessa  fase  do  cartel,  as  “Empresas  Laranjas”  Artrotech,  Dabasons,  Interhospitalar  e

Renaltech  e  as  “Empresas  Fornecedoras”  Baumer  e  Johnson  &  Johnson,  atuaram

apresentando propostas de cobertura.

IMAGEM 2 – Esquema da divisão de mercado na FASE I21

20 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que os segmentos de clínicas médicas
do INTO afetados pela conduta anticompetitiva foram, pelo menos, os seguintes, pertencentes ao chamado 
“Grande Grupo”: Joelho, Quadril, Coluna, Ombro, Medicina Esportiva e Trauma Ortopédico. De acordo com 
os funcionários da empresa signatária do acordo também havia participação das empresas integrantes do 
cartel nas concorrências para estes “Pequenos Grupos” (pé, mão, infantil, buco-maxilo, tumor, microcirurgia), 
mas eram vendas pequenas e que não interessavam à Oscar Iskin, que era quem coordenava o acordo 
anticompetitivo
21 A representação (2) não é literal ao representar partes iguais, uma vez que, conforme informaram os
funcionários da empresa signatária do acordo, a Oscar Iskin detinha uma fatia maior em relação à WM,
Novum e Per Prima.
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A utilização  de  empresas  laranjas  pelas  empresas  secundárias  e

fornecedoras nessa fase do cartel pode ser sintetizada conforme tabela a seguir:

“Empresa Líder” e 
“Empresas Secundárias”

PARTICIPANTES

“Empresas Laranjas”
RELACIONADAS

“Empresas Fornecedoras”
RELACIONADAS

Novum
Dabasons
Renaltec

Zimmer22

Oscar Iskin - Johnson & Johnson
Per Prima -23 -

WM
Artrotech

Interhospitalar
Baumer

Relativamente  à  FASE  II,  de  consolidação  do  cartel  (de  2002  a

2006), o acordo de leniência revelou que SÉRGIO CORTES fora indicado por MIGUEL

ISKIN para ser o novo Diretor do INTO e dar continuidade à “parceria” e tomar decisões

favoráveis ao grande empresário, beneficiando-se, assim, dos seus contatos políticos.

22 De  acordo  com  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo,  apenas  a  empresa  Zimmer
participou da conduta nesta Fase I autonomamente, como “Empresa Fornecedora”. Segundo os funcionários
da empresa signatária do acordo sua fusão com a Biomet se deu apenas no ano de 2006, no fim da Fase II,
quando não participava da conduta anticompetitiva, vindo, a partir da Fase III, a participar como “Empresa
Fornecedora” Biomet/Zimmer.
23 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, a Per Prima não possuía “Empresas Laranjas”
relacionadas, pois era pequena em faturamento, o que não justificava uma divisão de vendas. Os funcionários da 
empresa signatária do acordo informaram que a Per Prima vendia em media R$ 400 mil por ano nas licitações do INTO 
na Fase I.
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Assim como na  FASE I,  nesta fase também existia a  divisão do mercado entre as

empresas de acordo com as especialidades/segmentos de Clínicas Ortopédicas do

INTO: cada empresa vendia os seus produtos de acordo com a solicitação do médico

chefe da clínica ortopédica solicitante. Essa divisão do mercado determinava o produto a

ser  vendido  por  cada  empresa  integrante  do  cartel.  Por  exemplo:  duas  empresas

venderiam as próteses de joelho, mas uma venderia apenas próteses de base fixa e a

outra venderia as próteses de base móvel24.

Em  decorrência  da  organização  do  cartel  pela  Oscar  Iskin,  a

empresa  Per  Prima deveria  pagar  13% do  total  de  empenhos  recebidos  do  INTO25.

Assim, nos processos de compra no mercado de órteses e próteses de traumatologia e

ortopedia,  envolvendo  sobretudo  licitações  de  equipamentos,  dispositivos  médicos

implantáveis e instrumentais cirúrgicos correlatos deste mercado (OPME) vencidos pela

Per Prima, deveria ser pago à Oscar Iskin, na maioria das vezes à pessoa de GUSTAVO

ESTELLITA (Diretor  Administrativo  da  Oscar  Iskin),  uma espécie  de  “pedágio”,  para

poder vender e permanecer vendendo no INTO. Os funcionários da empresa signatária

do acordo informaram que esse “pedágio”´começou a ser cobrado já desde a FASE I da

conduta  anticompetitiva,  tendo  permanecido  nessa  FASE  II.  De  acordo  com  os

funcionários, esse “pedágio” também era cobrado pela Oscar Iskin das outras empresas

participantes do cartel,  mas os funcionários não souberam informar se sob a mesma

porcentagem de 13% (treze por cento) para todas as empresas. Afirmaram, entretanto,

que  o mesmo percentual de 13% cobrado da Per Prima era também cobrado das

“Empresas Secundárias” WM e Novum e de suas “Empresas Laranjas” Artrotech e

Interhospitalar; Dabasons, Renaltec e Zeiki, respectivamente. 

24 A respeito, os funcionários da empresa signatária do acordo informaram, ainda, que era possível que duas 
empresas vendessem próteses de joelho de base fixa, como ocorria com Oscar Iskin e Renaltec, por exemplo. Mas era
dada a justificativa de que técnicas cirúrgicas diferentes eram usadas. Na verdade, os funcionários da empresa 
signatária do acordo informaram que o procedimento cirúrgico era o mesmo.
25  Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que o pagamento deste percentual de 13% 
(treze por cento) garantia que a Per Prima não seria impedida de vender ao INTO, e que também teriam o pagamento 
garantido dos produtos vendidos ao hospital. Era argumentado que “o dinheiro que vinha de Brasília era trazido e 
conseguido por Miguel Iskin por meio de seus contatos políticos na capital do país, e que o dinheiro pertencia a ele”.
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O  fundamento  alegado  para  a  cobrança  do  “pedágio”  era  que  a

verba do INTO para aquisições seria de MIGUEL ISKIN pois ele trazia, por intermédio de

seus contatos políticos em Brasília um montante de dinheiro superior ao estimado pelo

planejamento anual. Deste modo, o maior percentual do montante,  aproximadamente

70 a 80% (setenta a oitenta por cento), era destinado à sua empresa, a Oscar Iskin.

Os 20% (vinte por cento) restantes eram, então, divididos entre as outras empresas

– WM, Novum e Per Prima, lembrando que estas empresas dividiam seu quinhão com

suas “Empresas Laranjas”, para não ficar evidente o domínio do cartel.

Com a consolidação do cartel nessa  FASE II se estabeleceu uma

hierarquia  das  empresas  participantes.  De  acordo  com  os  funcionários  da  empresa,

nesta hierarquia das empresas que participavam do cartel,  a maior beneficiada era a

Oscar Iskin, seguida por WM World Medical, Novum, e por último a Per Prima, com o

menor quinhão, conforme indicado na figura abaixo:

ORDEM DE IMPORTÂNCIA/HIERARQUIA DAS EMPRESAS SECUNDÁRIAS

PARTICIPANTES DO CARTEL NA FASE II
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Apesar  de  não  retratadas  na  imagem  acima,  outras  “Empresas

Secundárias” Helomed, Med Lopes, Rizzi, Technicare e Tellus SP e outras “Empresas

Laranjas” Aga Med e Levfort também foram beneficiadas pelo cartel nesta fase. 

De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo,

além dessa  hierarquia,  as  três  primeiras  empresas  –  Oscar  Iskin,  WM e  Novum –

usavam mais de um CNPJ na organização do cartel  para  simular multiplicidade de

players e  dividir  os  ganhos  do  cartel  em  seus  grupos  econômicos.  A

operacionalização  se  dava  pela  participação  das  “Empresas  Laranjas”,  conforme

indicado no quadro abaixo: 

“Empresa Líder” e 
“Empresas Secundárias”

PARTICIPANTES

“Empresas Laranjas”
RELACIONADAS

“Empresas
Fornecedoras”

RELACIONADAS
Helomed Vendia seus produtos por intermedio da Oscar Iskin

H. Strattner - -
Med Lopes Vendia seus produtos por intermedio da Oscar Iskin

Novum
Dabasons
Renaltec

-

Oscar Iskin26

Aga Med
Levfort 27

Logica
New Service

Drager
Johnson & Johnson

Maquet
Orthofix

Per Prima -28

Rizzi - -
Technicare Vendia seus produtos por intermedio da Oscar Iskin
Tellus SP29 Vendia seus produtos por intermedio da Per Prima

WM
Artrotech

Interhospitalar
Baumer

26 Segundo informaram os funcionários da empresa signatária do acordo, as “Empresas Fonecedoras”
Drager, Johnson & Johnson, Maquet e Orthofix tinham contratos comerciais com a Oscar Iskin e ofereciam
seus produtos às “Empresas Laranjas” determinadas pela Oscar Iskin. Além disso, elas participavam dos
pregões internacionais e pagavam comissão dos ganhos para as contas de Miguel Iskin no exterior.
27 Os funcionários da empresa signatária do acordo não souberam indicar com certeza se nesta Fase
II,  a Oscar Iskin já usava a  “E  mpresa   Laranja” Levfort, alegando que naquela época, era MAAC (Sócio e
Diretor Comercial - falecido) quem atendia o INTO. 
28 De  acordo  com  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo,  a Per  Prima  nao  possuía
“Empresas Laranjas” relacionadas, pois era pequena em faturamento, o que não justificava uma divisão de
vendas. Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que a Per Prima vendia em media R$
400 mil por ano nas licitações do INTO.
29 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta Fase II a Tellus RJ aninda
não havia sido constituída.
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A  relação  societária  entre  a  “Empresa  Líder”  e  as  “Empresas

Secundárias”  com suas  “Empresas  Laranjas”  era  verificada  de  duas  formas: (1) por

vezes, a “Empresa Líder” ou as “Empresas Secundárias” eram sócias diretas ou sócias

ocultas  das  “Empresas  Laranjas”;  ou  (2) a  “Empresa  Líder”  ou  as  “Empresas

Secundárias” não eram sócias das “Empresas Laranjas”, porém havia um acordo entre

os  donos  das  empresas  envolvidas  para  que  a  “Empresa  Laranja”  fosse  usada  em

licitações do INTO sempre que fosse do interesse da “Empresa Líder” ou das “Empresas

Secundárias”,  em  troca  de  receber  uma  comissão  das  vendas  realizadas,  definida

bilateralmente entre as empresas.

Consoante  relatado,  na  prática,  o  controle  era  exercido  pela

“Empresa Líder” ou pelas “Empresas Secundárias” por intermédio de seus Diretores, que

mandavam a documentação pronta das propostas que deveriam ser apresentadas

pelas “Empresas Laranjas” nas licitações do INTO. Os Diretores da “Empresa Líder” ou

das “Empresas Secundárias” também davam as diretrizes do mercado conforme fosse do

interesse do cartel, determinando, por exemplo, qual o  preço a ser estimado, qual o

valor do lance vencedor do pregão, qual o processo a “Empresa Laranja” ganharia

ou perderia, e também em quais deveria ou não participar apresentando proposta de

cobertura.

Quanto  à  Oscar  Iskin,  é  possível  verificar  que  seus  sócios  não

aparecem  como  sócios  de  nenhuma  de  suas  “Empresas  Laranjas”  e  “Empresas

Secundárias” relacionadas, de maneira a dificultar a correlação entre as integrantes do

cartel. Nota-se, ainda, que em algumas “empresas laranjas” a Oscar iskin colocava um

funcionário de confiança como sócio, como, por exemplo, na “Empresa Laranja” Levfort

onde o sócio formal era ALY COELHO BAPTISTA, mas o dono da empresa era MIGUEL

ISKIN (Sócio Presidente da Oscar Iskin),  o que ficou evidenciado com o ingresso de

GUSTAVO ESTELLITA (Diretor da Oscar Iskin) no quadro societário da Levfort. 

Em relação à “Empresa Secundária”  Novum, foi informado que ela

se utilizava da “Empresa Fornecedora” Dabasons pois (i) ela é sua principal fornecedora
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de  produtos,  e  (ii) ELI  DABBAH (Sócio  da Dabasons)  também é sócio  da empresa

Novum. Quanto à “Empresa Laranja” Renaltec, os funcionários da empresa signatária do

acordo informaram que CRISTINA SEIXAS30 (Sócia da Renaltec)  também é sócia da

empresa Novum, indicando haver uma relação de parceria destas empresas e vínculos

diretos de seus sócios. 

Já  no  caso  da  “Empresa  Secundária”  WM,  verificou-se  que

STUESSEL WELLINGTON DE BARROS AMORA (Sócio da WM)31, também é sócio da

Interhospitalar e  da  Artrotech.  Em  relação  à  “Empresa  Fornecedora”  Baumer,

STUESSEL WELLINGTON DE BARROS AMORA é um dos mais antigos distribuidores, e

tem relação bem próxima com a fábrica. 

Quanto à empresa Tellus SP, foi informado que a empresa vendia os

produtos  da  marca  Arthrex  pois  era  uma determinação  do  cartel,  para  atender  a

solicitação do então Médico Chefe da Clínica de Joelho do INTO que exigia que o

material fosse desta marca. Como a Oscar Iskin não poderia vender estes mesmos

produtos em razão do contrato com a “Empresa Fornecedora”, a fabricante Johnson &

Johnson, MIGUEL ISKIN (Sócio e Presidente da Oscar Iskin) determinou que a “Empresa

Secundária”  Per  Prima – com a qual mantinha relações mais estreitas – passasse a

vender os produtos da também “Empresa Secundária” Tellus SP – da marca Arthrex –

para atender à solicitação do Médico.

Por meio de reuniões no próprio hospital, muitas delas na Sala de

Reuniões da Direção Geral, e outras na sede da Oscar Iskin32, os participantes da FASE

II faziam combinações de preços, definiam quais as empresas a vencer as licitações

determinadas, e quais seriam as empresas que apresentariam propostas de cobertura –

30  De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, Cristina Seixas (Sócia da 
Renaltec e da Novum) fundou a empresa Zeiki durante a Fase III, e colocou como sócios sua filha Marcia 
Seixas e Victor Dabbah - filho de Eli Dabbah (Sócio da Dabasons e da Novum).
31  Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo, Stuessel Wellington de Barros Amora 
(Sócio da WM) recentemente colocou a empresa no nome dos seus dois filhos Mariana Garcez de Barros 
Amora e Stuessel Wellington de Barros Amora Júnior.
32 Conforme relatado, a Sede da Oscar Iskin era, nessa fase, localizada R. do Rezende, 156 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
20230-024.
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ou seja, que participariam apenas para gerar o número mínimo de lances necessários a

simular a competitividade no processo de compras públicas.

Com relação à  terceira fase do cartel,  com a sua ampliação,  no

período de 2007 a 2014, as “empresas laranjas” experimentaram um aumento em sua

atuação, uma vez que, além de compras de dispositivos médicos implantáveis (OPME),

passaram a ocorrer licitações para a compra de  equipamentos, de modo a atender à

instalação da nova sede do INTO, bem como a atender às demandas de adesão de Atas

de Registro de Preços para todo o país. 

A  divisão  do  mercado  prosseguia,  ainda  com  o  pagamento  do

pedágio de 13%:

IMAGEM 4 – DIVISÃO DO TOTAL DOS CONTRATOS DO INTO

Ademais, nesta Fase III, verificou-se que o militar do Exército JAIR

VINNICIUS  RAMOS  DA VEIGA (“Capitão  Veiga”)  (à  época  funcionário  do  INTO33)

exerceu  papel  de  destaque  no  arranjo  anticompetitivo,  pois  era  responsável  pela

33 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, Capitão Veiga exerceu funções 
administrativas no INTO desde 2012, tendo sido nomeado Chefe do Setor da Divisão de Traumato-Ortopedia 
em 22.02.2013 e, logo em seguida, o de Coordenador Geral do INTO em 20.03.2013. Neste mesmo ano de 
2012 aposentou-se pelo Exército, onde chegou à patente de Major. Ele continuou atuando no INTO até 
30.06.2016, quando foi nomeado Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro
da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde a convite do então Ministro da Saúde Ricardo 
Barros.
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elaboração dos editais dos processos licitatórios e também aquele que exercia o controle

sobre os pregoeiros do INTO e comandava o certame em si. Os funcionários da empresa

signatária do acordo informaram que o CAPITÃO VEIGA tinha sua atuação alinhada com

a Oscar Iskin34 e que isso já ocorria antes de ele se tornar Diretor Administrativo do INTO

(em 2012), quando já atuava como “consultor oculto”35 da Oscar Skin.

A ampliação das compras para abranger equipamentos nesta FASE

III se dá sob o comando de  MARCO ANTÔNIO GUIMARAES DUARTE DE ALMEIDA

(Diretor  Comercial  da  Oscar  Iskin),  que  ditava  as  ordens  de  conduta  da  “Empresa

Laranja” New Service36. A “Empresa Laranja”  New Service foi utilizada pelo cartel para

aumentar  o  número  de  estimativas  em cada  processo  de  estimativas  de  preço  e  o

número de participantes em licitações, apresentando também proposta de cobertura. A

orientação do Capitão VEIGA era de que deveria haver no mínimo 5 (cinco) estimativas

para cada pesquisa de preços realizada e, ao menos 3 (três) empresas participando de

cada certame, o que justifica o aumento de empresas participantes nesta Fase III.

“Empresa Líder” e 
“Empresas Secundárias”

PARTICIPANTES

“Empresas Laranjas”
RELACIONADAS

“Empresas
Fornecedoras”

RELACIONADAS
Helomed Vendia seus produtos por intermedio da Oscar Iskin

H. Strattner - -
Lang C.M. Cirúrgica -

34 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que ainda enquanto militar da ativa, 
Capitão Veiga analisava todos os editais do INTO minuciosamente, e demonstrava um domínio muito grande 
na Lei nº 8.666/1993, fazendo alterações direcionadas benefício das empresas que formavam o Cartel 
liderado pela Oscar Iskin. 
35 De acordo com o informado pelos funcionários da empresa signatária do acordo, o marco inicial da
participação do Capitão Veiga no cartel foi em 2008, quando ele deu uma palestra sobre licitações no 
próprio INTO, demonstrando grande conhecimento e domínio do tema, tendo chamado a atenção de 
MIGUEL ISKIN (Sócio Presidente da Oscar Iskin). Após a palestra, MARCO ANTÔNIO GUIMARAES 
DUARTE DE ALMEIDA (Diretor Comercial da Oscar Iskin), por ordem de Miguel Iskin, fez contato com 
Capitão Veiga e o convidou a trabalhar como “Consultor Oculto” para a empresa Oscar Iskin. Os funcionários
da empresa signatária do acordo informaram que a intenção dessa “Consultoria Oculta” era formular editais
para as licitações do INTO que fossem blindados contra o TCU e contra os concorrentes que não 
participavam do cartel. Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que havia claramente 
uma ascendência do Capitão Veiga sobre os pregoeiros do INTO, que faziam tudo o que ele mandava. 
Ademais, foi o Capitão Veiga que elaborou o novo conteúdo dos editais e sua nova formatação, por deter um 
domínio muito grande sobre o tema de licitações, intimidava os pregoeiros.
36 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES
DUARTE DE ALMEIDA (Diretor Comercial da Oscar Iskin) apesar de ser funcionário da Oscar Iskin, também 
ditava as ordens para a participação na conduta anticompetitiva das “Empresas Laranjas” Aga Med, Lógica e 
New Service, e da “Empresa Secundária” Med Lopes.
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Med Lopes Vendia seus produtos por intermedio da Oscar Iskin

Novum
Dabasons
Renaltec

Zeiki

Dabasons
Renaltec

Oscar Iskin

Aga Med
Levfort
Lógica

New Service

Biomet/Zimmer
De Soutter

Drager
Johnson & Johnson

Maquet
Orthofix

Ortospine
Stryker
Venkuri

Per Prima -37 -
Rizzi - -

Technicare
Arterial Life

Maxcare
-

Tellus RJ Vendia seus produtos por intermedio da Per Prima
Tellus SP Vendia seus produtos por intermedio da Per Prima

WM Interhospitalar Baumer

O mecanismo de manutenção do cartel era organizado de modo a

atuar  no  controle  total  das  licitações,  desde  o  descritivo  dos  produtos,  na

preparação dos editais até a celebração do contrato e empenhos.  Na preparação

dos editais, as especificações técnicas eram elaboradas de forma a restringir o número

de participantes que conseguissem atender as especificações técnicas do edital,  para

assim  evitar  que  muitas  empresas  participassem  da  concorrência  e  empresas  não

alinhadas ao cartel viessem a disputar uma licitação. 

A atuação  do  cartel  ocorria  na  maioria  das  etapas  do  processo

licitatório no INTO, esquematizadas na imagem a seguir:

IMAGEM 5 - ETAPAS DO PROCESSO LICITATÓRIO NO INTO

37 De  acordo  com  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo,  a Per  Prima  nao  possuía
“E  mpresas   L  aranjas” relacionadas. Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que a Per
Prima vendia em média R$ 400 mil por ano nas licitações do INTO na Fase II, tendo esse número aumentado
para R$ 2 milhões e chegado a R$ 10 milhões no fim da Fase III.

62/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

 Também na Fase III, houve a expansão das vendas no mercado de

órteses e próteses de traumatologia e ortopedia, envolvendo sobretudo equipamentos,

dispositivos médicos implantáveis  e instrumentais cirúrgicos correlatos deste mercado

(OPME),  por  meio  de  três  tipos  diferentes  de  Modalidades  de  Venda,  que

possibilitaram uma atuação mais ampla do cartel durante esse período: 

(1) Projeto Suporte

(2) Acordos de Cooperação Técnica; e

(3) Atas de Registro de Preços

O  Projeto  Suporte,  foi  um  modo  de  aumentar  a  demanda  por

materiais, pois a estrutura do INTO era levada para outros estados com a finalidade de

viabilizar cirurgias nos hospitais de regiões que não tinham condições de realizá-las por

conta própria. Tratou-se de uma maneira indireta de se expandir a atuação e os ganhos

das empresas que integravam o cartel, pois as licitações realizadas no INTO deveriam

dar conta de abastecer não apenas o INTO e suas clínicas, como também os hospitais

de estados carentes da federação atendidos pelo Projeto Suporte. 

A segunda Modalidade de Venda ocorria por meio dos Acordos de

Cooperação Técnica que o INTO celebrava e desempenhava com algumas unidades

63/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

hospitalares  pelo  Brasil.  Nesses  contratos,  o  INTO  comprava  os  equipamentos,

instrumentais  cirúrgicos  e  dispositivos  médicos  implantáveis  (OPME),  do mercado de

órteses e próteses e  doava para  essas unidades usarem em seus pacientes.  Essas

cirurgias  realizadas  em  outros  hospitais  por  Acordos  de  Cooperação  Técnica  eram

computadas  como cirurgias  realizadas pelo  INTO e,  portanto,  ajudavam o  hospital  a

alcançar sua meta anual de cirurgias.

Os funcionários da empresa signatária do acordo informam que, pelo

menos,  as  seguintes  unidades  hospitalares  receberam  material  do  INTO  mediante

Acordos de Cooperação Técnica: A)  Hospital Estadual Dona Lindu HTO, em Paraíba

do Sul/RJ; B)  Hospital da Baleia, em Belo Horizonte/MG; e C)  Hospital Regional de

Emergência e Trauma, em Campina Grande/PB.

A terceira modalidade de expansão do mercado dominado pelo cartel

foi a fixação de Atas de Registro de Preço para que outros hospitais do país pudessem

se utilizar dos pregões já realizados pelo INTO e comprar o mesmo produto, da mesma

empresa – em sua maioria integrantes do cartel – por preço idêntico ao vendido para o

INTO, onde originalmente se realizou a licitação.

Não bastasse,  entre 2007 e 2014 (Fase III), foram licitados muitos

equipamentos no INTO, pois além do Projeto Suporte, havia a  aquisição de todos os

equipamentos para a Nova Sede do INTO que foi inaugurada em 2011. Essas Atas de

Registro  de  Preço  para  a  aquisição  de  equipamentos,  instrumentais  cirúrgicos  e

dispositivos  médicos  implantáveis  (OPME),  do mercado  de  órteses e  próteses foram

usadas por hospitais do Brasil todo.

Finalmente, a  FASE IV,  de adaptação e fim do cartel,  ocorrida no

período de 2015 a abril de 2017, teve seu início marcado pela divulgação da reportagem

“Máfia das Próteses”, exibida em 04/01/2015, no programa Fantástico, da Rede Globo,

fato relevante que abalou a credibilidade da empresa Oscar Iskin no mercado. Após a

reportagem,  a empresa líder perdeu a representação de todas as suas linhas de
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produtos implantáveis e passou a fazer  uso expressivo de “empresas laranjas”

para continuar a vender no INTO.

Essa ruptura gerou evidências concretas do domínio exercido pela

Oscar Iskin sobre as licitações do hospital federal, uma vez que desde a  FASE III do

cartel as licitações se repetiam por anos sem modificação, de modo que as empresas

que venciam cada certame também se repetiam. Para ilustrar tal cenário, os funcionários

da empresa signatária  do acordo do acordo de leniência  apresentaram ao CADE os

Documentos  62,  74,  116  e  233,  referentes  aos  processos  licitatórios  da  Clínica

Especializada de Joelho do INTO (integrante do “grande grupo” de cirurgias).

É possível  verificar  que até 2014,  a empresa  Oscar Iskin vendia

para o INTO diretamente produtos fabricados pela Johnson & Johnson. No entanto, a

partir de 2015, quando a Oscar Iskin perdeu a representação daquela fornecedora, os

produtos até então vendidos ao INTO passam a ser substituídos pela linha da fabricante

ImpantCast,  vendidos pela “empresa laranja”  Lógica, de Brasília/DF, que passa a ter

maioria de vendas no setor.

Nessa fase do cartel, a Oscar Iskin perdeu a representação de suas

mais  importantes  fabricantes  de  equipamentos  e  OPME:  A)  Biomet/Zimmer38 B)

Johnson  &  Johnson39;  C)  Maquet40;  e  D)  Orthofix41.  Segundo  os  funcionários  da

38Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que a Biomet/Zimmer é uma empresa de
grande porte materiais de ortopedia e  traumas ortopédicos, que recentemente foi adquirida por outra grande
no  setor,  a  Zimmer,  dando  origem à  Zimmer-Biomet/Zimmer.  Ainda  foi  informado  pelos  funcionários  da
empresa signatária do acordo que esta empresa celebrou, em junho de 2017, acordo de leniência nos EUA
por corrupção no Brasil e no México.
39 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo a “Empresa Fornecedora” Johnson
& Johnson fornecia a maior parte linha de produtos da Oscar Iskin, e fornecia materiais ao INTO desde a
década de 90. De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, em reunião ocorrida no
primeiro semestre de 2015, Miguel Iskin (Sócio da Oscar Iskin) contou a LRC (Sócio e Diretor Comercial da
Per Prima) que tentava resgatar a relação comercial da Oscar Iskin com a Johnson & Johnson e que, para
tanto, teria chegado a contratar auditorias internacionais com o intuito de provar a licitude de suas atividades
comerciais. No entanto, de acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, a Oscar Iskin não
obteve sucesso, pois sua relação com a Johnson & Johnson não foi restabelecida.
40 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, a Maquet faz parte do Getting
Group, e é a maior fabricante no mundo de equipamentos, instrumentais cirúrgicos e dispositivos médicos
implantáveis (OPME), do mercado de órteses e próteses, mundialmente reconhecida como líder de mercado
neste segmento.
41 Segundo  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  a  “Empresa  Fornecedora”Orthofix
fornecia a linha de fixadores externos da Oscar Iskin, e é a líder mundial neste segmento. Os funcionários da
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empresa signatária do acordo, apenas a “Empresa Fornecedora” De Soutter não rompeu

as  relações  comerciais  com  a  Oscar  Iskin.  Desse  modo,  com  os  rompimentos

comerciais, a Oscar Iskin chegou a ficar sem materiais para vender.42 

No entanto, MIGUEL ISKIN não admitiria ficar sem vender nada para

o INTO durante o ano de 2015.  Assim, por meio da atuação do funcionário  MARCO

ANTÔNIO DE ALMEIDA (Diretor Comercial da Oscar Iskin), a empresa fez alianças para

restabelecer seus negócios no INTO, por meio das seguintes empresas: A) “Empresa

Secundária”  Ortospine43;  B)  “Empresa  Fornecedora”  Microport44;  C)  “Empresa

Secundária”  Tellus  SP  e  D) “Empresa  Secundária”  Tellus  RJ45.46.  Além  disso,  as

“Empresas  Laranjas”  mais  atuantes  neste  momento  eram:  A)  Lógica,  que  vendia  o

material da  Spineway e da  Implantcast para o INTO a mando da Oscar Iskin e com

anuência da Tellus RJ; e B) New Service, que vendia a prótese de quadril da Microport.

MARCO  ANTONIO  DUARTE  GUIMARÃES  ALMEIDA (Diretor

Comercial da Oscar Iskin) era a pessoa responsável por atuar pelas “Empresas Laranjas”

Lógica e New Service. Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo, nesta

FASE IV ele comandava as empresas nas vendas ao INTO, atuando especialmente no

controle da documentação das licitantes para a participação nos certames, e também

fazia a determinação de qual empresa ganharia determinado pregão. A relação entre as

empresas laranjas e as demais integrantes do cartel encontra-se resumida na seguinte

tabela:

empresa signatária do acordo informaram que fixadores externos são aparelhos ortopédicos utilizados para
fixar fraturas nos ossos, utilizando apoio em pinos que fican externos à pele do paciente.
42 Segundo  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo,  nesta  Fase  IV  as  “Empresas
Fornecedoras” Biomet/Zimmer, Johnson & Johnson, Maquet e Orthofix não participaram do cartel.
43 De acordo com os funcionários da empresa signatária  do acordo,  a Ortospine é detentora das
marcas  Implancast,  da  Alemanha,  de  próteses  para  joelho,  quadril  e  ombro,  uma  marca  até  então
desconhecida no mercado brasileiro; e ii) Spineway, da França, para cirurgia de coluna, também uma marca
desconhecida e sem expressão no mercado.
44 Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo, a Microport é uma fabricante chinesa de
prótese de quadril, participante da conduta anticompetitivas descrita neste Histórico da Conduta. Em razão
da perda de fornecedores, a Oscar Iskin foi forçada a buscar alternativa pois o Médico Chefe da Clínica
Especializada de Quadril, Dr. Marco Bernardo, não aceitou usar a prótese da Implantcast nas cirurgias do
INTO.
45 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que a Tellus SP é detentora da marca
Arthrex, para cirurgia de vídeo-artroscopia, uma marca conhecida no mercado.
46 Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo,  nesta Fase IV Ortospine,  Microport,
Tellus SP e Tellus RJ participaram do cartel.
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“Empresa Líder” e 
“Empresas

Secundárias”
PARTICIPANTES

“Empresas Laranjas”
RELACIONADAS

“Empresas
Fornecedoras”

RELACIONADAS

Helomed Vendia seus produtos por intermedio da Oscar Iskin
Lang C.M. Cirúrgica -

Med Lopes Vendia seus produtos por intermedio da Oscar Iskin

Novum
Dabasons
Renaltec

Zeiki

-

Oscar Iskin

Aga Med
Levfort

Endoscientific/Involve
Logica

New Service

Biomet/Zimmer
De Soutter

Drager
Implamed
Maquet

Ortospine
Venkuri

Per Prima -47

Rizzi - -

Technicare
Arterial Life
Maxcare48

Tellus RJ Vendia seus produtos por intermedio da Per Prima
T

ellus SP
Vendia seus produtos por intermedio da Per Prima

WM Interhospitalar Baumer

Nesta Fase IV o Cartel continuou contando com CAPITÃO VEIGA a

fim de influenciar a elaboração dos editais e direcionar as licitações. Assim, uma vez que

as “Empresas Fornecedoras” da Oscar Iskin haviam sido trocadas, foi necessário fazer

a alteração de todos os descritivos de itens  no Edital  para atender  aos novos

produtos que passaram a ser vendidos.

Além  disso,  por  represália  à  Empresa  Fornecedora”  Johnson  &

Johnson (devido  à  quebra  das  relações  comerciais  entre  as  empresas  em  2015),

MIGUEL  ISKIN passou  a  não  permitir  que  essa  “Empresa  Fornecedora”  ganhasse

47 De  acordo  com  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo,  a Per  Prima  nao  possuía
“Empresas Laranjas” relacionadas, pois era pequena em faturamento, o que não justificava uma divisão de
vendas. Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que a Per Prima vendia em media R$
400 mil por ano nas licitações do INTO.
48 Os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  informaram  que  as  sócias  das  “Empresas
Laranjas” Arterial Life e Maxcare são as filhas da proprietária da “Empresa Secundária” Technicare, Terezinha
Farag de Oliveira.
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qualquer licitação no INTO, de modo a demonstrar que, sem a parceria com a  Oscar

Iskin, não seria possível à empresa vender para o INTO. Na prática, o cartel articulou

bloqueios à Johnson & Johnson nas licitações do INTO, a fim de indicar que a solução

para eles seria o restabelecimento das relações comerciais com a Oscar Iskin.

Em  todas  as  licitações  de  2015  e  2016  que  a  “Empresa

Fornecedora” Johnson & Johnson tinha material para ser ofertado em conjuntos – lotes

de materiais correlatos que fazem parte de um grupo de produtos – do Edital, a empresa

foi  desclassificada  do  certame  a  mando  do  cartel,  que  notadamente  defendia  os

interesses da “Empresa Líder” Oscar Iskin. 

Após  a  desclassificação,  a  fabricante  entrava  com recursos,  mas

poucos deles surtiram efeito. Dos poucos itens que a Johnson & Johnson conseguiu

vencer em licitações do INTO nesta Fase IV, a Oscar Iskin atuava para que não

houvesse o empenho desses itens e, assim, a Johnson & Johnson não recebesse

o pagamento com facilidade, sempre dificultando o processo. Os funcionários da

empresa signatária do acordo informaram que esse fato desagradou ao Diretor Geral do

INTO  (2013-2016),  JOÃO  ANTÔNIO  MATHEUS  GUIMARÃES,  que  reconhecia  a

qualidade  do  material  da  “Empresa  Fornecedora”  Johnson & Johnson49,  tendo,  em

algumas ocasiões, mesmo a contragosto da Oscar Iskin, empenhado alguns certames

em favor da empresa.

Especialmente  durante  a  Fase  IV os  membros  do  cartel  se

comunicavam por  meio  do  aplicativo  de  mensagens  criptografadas  e  autodestrutivas

“Wickr Me” utilizando-se de codinomes, conforme evidenciado nas imagens a seguir:

49De acordo com o relato dos funcionários da empresa signatária do acordo, era nítido que todo o portfólio
de equipamentos,  dispositivos médicos  implantáveis  e  instrumentais  cirúrgicos  correlatos deste mercado
(OPME),  no mercado de órteses e próteses de traumatologia e ortopedia foi  substituído por  marcas de
produtos da Spineway,  Implantcast  e Microport,  por exemplo,  que, segundo os funcionários da empresa
signatária do acordo, não se comparam em níveis de qualidade aos produtos da Johnson & Jonhson.
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A referida  lista  de  contatos  em codinomes,  equivale,  segundo  os

funcionários da empresa signatária do acordo às seguintes pessoas:

CODINOME PESSOA FÍSICA CARGO EMPRESA

guardaaranharj Daniel Adão da Silva Vendedor Oscar Iskin

L
ÍD

E
R

Ital1a Gaetano Signorini Administrativo Oscar Iskin
pantera14 Leandro50 Vendedor Oscar Iskin
pescarnovo Luiz Sérgio Braga Rodrigues Vendedor Oscar Iskin
gisele Marcia Cunha Secretária de Marco Antonio Oscar Iskin
vaderetrosatana Miguel Iskin Sócio Presidente Oscar Iskin

xangoayra LRC Sócio e Diretor Comercial Per Prima S
E

C
U

N
D

Á
R

IA
S

mangueirankt GBAL Diretor Financeiro Per Prima

segredo123 Marcelo Mantuano Vendedor Tellus RJ

aaat1986 Christiano Cinelli Diretor INTO
muriquirj Luis Fernandes Diretor de Suprimentos INTO
saoclemente Dr. Geraldo Motta Chefe de Clinicas INTO
doutor 1 Dr. Marco Bernardo Chefe da Área de Quadril INTO
selvapqd Capitão Veiga Coordenador Geral INTO
trabalhosuado Dr. Flávio Cerqueira Chefe da Área de Fixador INTO
pmvj Paulo Marcio Não participante do cartel
mdvmr Vinicius Magno Não participante do cartel

A utilização de codinomes revela a intenção de evitar o rastreamento

das conversas, especialmente se comparado com os perfis utilizados por pessoas não

50 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram desconhecer o nome completo.
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integrantes  do  cartel,  os  quais  usavam as  iniciais  dos  nomes  para  se  identificar  no

aplicativo.

Vale ressaltar que mesmo com a credibilidade abalada perante os

grandes fabricantes internacionais, a empresa Oscar Iskin permaneceu dominando as

licitações do INTO e cobrando o “pedágio” de 13% das empresas secundárias.

Nesse sentido, foi apresentada reprodução de diálogo por SMS em

que,  no  dia  03/05/2016,  GUSTAVO  ESTELLITA cobra  do  empresário  LEANDRO

CAMARGO o acerto dos valores de pedágio até então atrasados51, fazendo menção à

cobrança do “chefe”, qual seja MIGUEL ISKIN:

51 Segundo informado pelos funcionários da empresa signatária do acordo, o pedágio do ano de 2014 
deveria ter sido pago no início de 2015, no entanto, em razão do escândalo da máfia das próteses, não foi 
pago e a empresa PER PRIMA continuou vendendo produtos para o INTO, gerando as cobranças de 
GUSTAVO ESTELLITA e MIGUEL ISKIN.
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Também  foram  detalhadas  as  tratativas  para  o  pagamento  do

“pedágio” por meio da empresa Endoscientific/Involve, que seria vendida por LEANDRO

CAMARGO para MIGUEL ISKIN, para compensação dos valores em atraso. No entanto,

a transação empresarial não foi finalizada.

3.3. Das licitações do INTO afetadas pelo cartel. Da manipulação de pesquisas de

preços e  editais  de  licitação.  Da  apresentação de propostas  de  cobertura.  Das

relações entre as empresas participantes e não participantes do cartel.

Quanto às licitações afetadas pelo cartel que se instalou no INTO, os

funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  indicaram  que  a  grande  maioria  das

licitações de 1996 até abril de 2017 foram prejudicadas pelas condutas anticompetitivas.

Porém,  considerando  a  enorme  quantidade  de  processos  licitatórios,  foram

apresentadas,  exemplificativamente,  70  procedimentos  licitatórios que  sofreram  a

influência do cartel, indicados na tabela a seguir:

A
N

O PREGÃO
ELETRÔNI

CO
OBJETO

EMPRESAS
PARTICIPANTES DA

CONDUTA
ANTICOMPETITIVA

OUTRAS
EMPRESAS

CONCORRENTES52
DOCUMENTOS

20
07

052/2007
Implantes para cirurgias 
ortopédicas (hastes 
telescópicas)

Per Prima e Rizzi - Documento 110

054/2007
Prótese de superfície e 
outros

Novum, Per Prima e
Stryker

- Documento 111

057/2007

Sistema de substituto ósseio
osteocondutor (tais como: kit
para aplicação de substituto 
ósseo osteocondutor, kit 
para aplicação minimamente
invasivivasiva de substituto 
osse osteocondutor)

Oscar Iskin e Per Prima - Documento 112

063/2007

Implantes complementares 
para cirurgias ortopédicas 
(tais como placas 
anguladas)

Per Prima53 Documento 113

124/2007
Implantes complementares 
para cirurgias ortopédicas

Oscar Iskin, Per Prima,
Rizzi, Stryker e WM

Cotação, Med Sharp,
Promedica, Remac e

Xenon 
Documento 114

20
09 034/2009

Implantes complementares 
para cirurgias ortopédicas

Oscar Iskin, Per Prima Big Hospitalar
Documentos 61

e 115
044/2009 Próteses e implantes para Oscar Iskin, Per Prima, - Documentos 62

52 Os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  informaram  desconhecer  a  participação  das
empresas relacionadas nesta coluna na conduta anticompetitiva descrita neste Histórico da Conduta.
53 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta licitação a Per Prima foi a
única participante, provavelmente em razão de se tratar de um produto que poucas empresas oferecem.
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A
N
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CO
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CONDUTA
ANTICOMPETITIVA

OUTRAS
EMPRESAS

CONCORRENTES
DOCUMENTOS

cirurgias ortopédicas de 
joelho e quadril

Novum, Interhospitalar e
WM

e 116

153/2009

Ventilador pulmonar, 
ventilador volumétrico móvel
e ventilador pulmonar 
microprocessado pediátrico

Aga Med, Drager,
Maquet, Med Lopes, New

Service, Per Prima e
Rizzi

Air Liquide, Alliance,
Anglomed, Bio Care,

GE Healthcare,
Leistung e Sociedade

Mercantil

Documentos 63
e 117

154/2009
Manta de hipo e hipetermia, 
microscópio cirúrgico e 
outros

H. Strattner, Med Lopes,
New Service, Novum e

Rizzi

Carl Zeiss, CK, FJ,
Medminas, Selfmed e

TK Service

Documentos 64
e 118

161/2009
Estação de telemedicina, 
mesa cirúrgica ortopédica 
Tipo II e outros

Aga Med, H. Strattner,
Maquet e Per Prima

Sismatec
Documentos 65

e 119

20
10

056/2010
Implantes (fixador externo 
linear, manoplanar, modular 
e outros)

Levfort e Per Prima -
Documentos 66

e 131

058/2010
Implantes para cirurgias 
ortopédicas (fixador externo 
e outros)

Levfort e Per Prima -
Documentos 67

e 132

060/2010

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (implante 
intramedular flexível, em 
titânio, haste telescópica 
femoral em aço, parafuso 
canulado em titânio e 
outros)

Levfort, Per Prima RPM
Documentos 68

e 133

085/2010

Implantes complementares 
para cirurgias ortopédicas 
(broca tibial canulada e 
outros)

Oscar Iskin e Per Prima Incimed
Documentos 71

e 123

102/2010

Implantes para cirurgias 
ortopédicas do pé e 
tornozelo (grampo de 
compressão em aço, 
parafuso em titânio e outros)

Per Prima54 -
Documentos 72

e 124

106/2010

Implantes para cirurgias 
ortopédicas do Centro de 
Cirurgia do Quadril 
(componente acetabular não
cimentado em polietileno 
com bombardeamento de 
radicais livres e outros)

Interhospitalar, Novum,
Oscar Iskin, Per Prima,

WM
-

Documentos 73
e 134

121/2010

Próteses e implantes para 
cirurgias ortopédicas de 
joelho (componente femoral,
componente tibial e outros)

Levfort, Novum, Oscar
Iskin, Per Prima e WM

-
Documentos 74

e 125

122/2010

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (espaçador de 
tendão de elastômero, rod 
de elastômero, placa com 
curvatura standard e outros)

Oscar Iskin e Per Prima Halex e Parametro
Documentos 75

e 126

129/2010

Implantes para cirurgias 
ortopédicas de mão 
(parafuso em titânio 
canulado, fio guia em aço e 
outros)

Oscar Iskin e Per Prima -
Documentos 76

e 127

170/2010 Implantes complementares Per Prima Big Hospitalar Documentos 77

54 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta licitação a Per Prima foi a
única participante, provavelmente em razão de se tratar de um produto que poucas empresas oferecem.
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A
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EMPRESAS

CONCORRENTES
DOCUMENTOS

para cirurgias ortopédicas 
(fio em aço e fio guia em 
aço)

e 128

185/2010

Equipamentos hospitalares 
(estativa Tipo I, estativa Tipo
II, foco cirúrgico de teto Tipo
I, foco cirúrgico de teto Tipo 
II, foco cirúrgico móvel)

Baumer, H. Strattner,
Lógica, Maquet, Med
Lopes e Per Prima

Air Liquide, Climaza,
Locadea, Med Light,

Microllagos, Sinal
Vital, Sismatec, TX,

Valmil e Vibel

Documentos 78
e 129

193/2010

Equipamentos hospitalares 
(estação de telemedicina, 
mesa ortopédica Tipo I, 
mesa ortopédica Tipo II, 
mesa cirúrgica ortopédica 
Tipo I, mesa cirúrgica 
ortopédica Tipo II, mesa 
cirúrgica ortopédica Tipo III, 
mesa ortopédica avançada 
Tipo I, mesa ortopédica 
avançada Tipo II, mesa 
ortopédica avançada Tipo 
III, mesa ortopédica 
avançada Tipo IV, mesa 
ortopédica avançada Tipo V,
mesa ortopédica avançada 
Tipo VI, mesa ortopédica 
avançada Tipo VII e mesa 
ortopédica avançada Tipo 
VIII)

H.Strattner, Lógica,
Maquet, Med Lopes e

Per Prima

Barrfab, Climaza e
Sismatec

Documento 79 e
130

20
11

094/2011

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (implante 
intramedular flexível, em 
titânio e outros)

Per Prima55 -
Documentos 80

e 135

142/2011

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (grampo de 
compressão, parafuso em 
titânio canulado e outros)

Oscar Iskin e Per Prima, -
Documentos 81

e 136

145/2011
Implantes para cirurgias 
ortopédicas (broca em aço, 
lâmina em aço e outros)

Per Prima Medical
Documentos 82

e 137

155/2011

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (parafuso 
cortical, placa periarticular e 
outros)

Oscar Iskin, Per Prima e
WM

Incimed
Documentos 83

e 138

156/2011

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (espaçador de 
tendão, rod de elastômero 
de silicone e outros)

Oscar Iskin e Per Prima Life Tech e W.Plus
Documentos 84

e 139

180/2011

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (eletrodo tipo 
faca reta, cabo para placa 
descartável e outros)

Oscar Iskin, Per Prima e
Zeiki

Wem e Xenon
Documentos 85

e 140

185/2011

Equipamentos médico-
hospitalares (mesa cirúrgica 
ortopédica Tipo I e mesa 
cirúrgica ortopédica Tipo II)

Baumer, Maquet, Med
Lopes e Per Prima

Angiosuture, Bio Care
e Sismatec

Documento 141

202/2011 Equipamentos médico-
hospitalares (ventilador de 

Drager, Lógica, e Per
Prima

Air Liquide, Global,
ID, Leistung,

Documentos 86
e 142

55 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta licitação a Per Prima foi a
única participante, provavelmente em razão de se tratar de um produto que poucas empresas oferecem.
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A
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CONCORRENTES
DOCUMENTOS

transporte Tipo I e ventilador
de transporte Tipo II)

Magnamed e
Medsolution 

20
12 129/2012

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (fio em aço para
cerclagem e outros)

Per Prima

Big Hospitalar, Bio 2,
Biolife, Dibron,

Efetive, Genesis,
Hunter, Incimed,
Labhosp, Life X,

Maconequi, Macrosul,
Somer e Vibel

Documentos 87
e 143

20
13

051/2013
Implantes para cirurgias 
ortopédicas (espaçador de 
tendão, placa volar e outros)

Per Prima Eficiente e Onix
Documentos 88

e 144

081/2013

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (grampo de 
compressão em aço, 
parafuso em titânio e outros)

Per Prima56 - Documento 145

092/2013

Implantes para cirurgias 
ortopédicas (haste 
telescópica femoral em aço 
inoxidável, haste telescópica
tibial em aço inoxidável e 
outros)

Levfort, Lógica, Med
Lopes e Per Prima

- Documento 146

093/2013
Implantes para cirurgias de 
quadril (lâmina de shaver 
longa full radius)

Lógica, Med Lopes, New
Service, Novum,

Orthoserv, Per Prima e
WM

Brasmedica e
Mogami, Proger

Documento 147

094/2013

Implantes para cirurgia de 
coluna (porteira Tipo II, de 
osso humano, espaçador 
dinâmico cervical e outros)

New Service, Novum,
Oscar Iskin, Per Prima e

Zeiki

Fusão Rio, Life X,
Maxcare, Metta e

Proger, Resmedical 
Documento 148

113/2013

Material complementar de 
implantes (caneta para 
bisturi, pinça bipolar e 
outros)

Endoscientific, Lang e
Per Prima

Destronix e WEM Documento 149

124/2013
Implantes (implante 
intramedular, placa em aço 
e outros)

Endoscientific e Per
Prima

- Documento 150

175/2013
Implantes (espaçador de 
tendão de elastômero de 
silicone e outros)

Aga Med, Endoscientific,
Med Lopes, Novum,

Oscar Iskin e Per Prima
Resmedical Documento 151

193/2013
Implantes (componente 
umeral)

Endoscientific, Levfort,
Lógica, Med Lopes, New
Service, Novum, Oscar

Iskin e Per Prima 

Extera, Medical Trade
e Resmedical

Documento 152

202/2013
Implantes (espaçador 
dinâmico e outros)

Lógica, New Service,
Novum, Oscar Iskin e Per

Prima 
Resmedical Documento 153

209/2013
Implantes (lâmina de shaver
longa)

Lógica, Med Lopes,
Novum, New Service,

Oscar Iskin, Per Prima e
WM

Proger e Trauminas Documento 154

20
14 066/2014 Implantes (placa bloqueada 

poliaxial de 30 graus e placa
Per Prima57 - Documento 155

56 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta licitação a Per Prima foi a
única participante, provavelmente em razão de se tratar de um produto que poucas empresas oferecem.
57 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta licitação a Per Prima foi a
única participante, provavelmente em razão de se tratar de um produto que poucas empresas oferecem.
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A
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CONCORRENTES
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de artrodese radio-cárpica e 
outros)

079/2014
Implantes (implante 
intramedular flexível)

Levfort, Lógica e Per
Prima

DMO, Genesis e
Kompazo

Documento 156

098/2014

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Cirurgia de Mão – 
CCMAO

Lógica, Oscar Iskin e Per
Prima

- Documento 157

103/2014

Material novo para 
confecção de órtese (panela
elétrica, tesoura forte com 
mola, tiras elásticas e 
outros)

Per Prima58 - Documento 158

105/2014

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Cirurgia do Pé e 
Tornozelo – CCPET 
(componente talar e outros)

Lógica e Per Prima -
Documentos 93

e 159

112/2014

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Cirurgia do Joelho – 
CCJOE

Levfort, Lógica, Novum,
Oscar Iskin, Per Prima,

WM e Zeiki
DMO Documento 160

113/2014

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Cirurgia de Ombro e 
Cotovelo – CCOMC 
(componente umeral e 
outros)

Levfort, Lógica, Med
Lopes, Novum, Oscar
Iskin, Per Prima e WM

-
Documentos 94

e 161

115/2014

Componentes 
complementares para 
cirurgias ortopédicas 
(bronca cirúrgica e outros)

Pregão cancelado e refeito como o de nº
068/2015, descrito na sequência.

Documento 89

135/2014

Material de implantes 
(conjunto poli-metal com 
sistemas de seis atletas de 
fixação, componente 
femoral cimentado em 
cromo cobalto-molibdênio e 
outros)

Per Prima e Zeiki Ortoneuro Documento 162

140/2014
Implantes (fixador externo 
monoplanar e outros)

Levfort - Documento 90

141/2014
Implantes (mini placa 
confeccionada em titânio e 
outros)

Per Prima e Technicare -
Documento 91,

163 e 164

142/2014

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Cirurgia do Trauma – 
CADUL (pino para fixador 
externo monoplanar com 
rosca na ponta e outros)

Levfort Biosintese Documento 92

149/2014 Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Doenças da Coluna – 
CDCOL (espaçador 
dinâmico cervical de liga de 
titânio com revestimentos 
externo em plasma spray e 

Johnson & Johnson,
Lógica, Maxcare, Novum

e Per Prima

DMO, JV Medic e Life
X 

Documento 165

58 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta licitação a Per Prima foi a
única participante, provavelmente em razão de se tratar de um produto que poucas empresas oferecem.
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outros)

20
15

020/2015

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Cirurgia Geral e 
Especializado – CCGES 
(barra de aço inoxidável e 
outros)

-
Lifekron, DG Farma e

BH Comércio
Documento 96

060/2015

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Doenças da Coluna – 
CDCOL (espaçador 
dinâmico cervical de liga de 
titânio com revestimento 
externo em plasma spray e 
outros)

Johnson & Johnson,
Lógica, Novum e Per

Prima
DMO, Med-Sur e S&S Documento 166

068/2015

Componentes 
complementares para 
cirurgias ortopédicas (broca 
cirúrgica e outros)

Logica e Oscar Iskin - Documento 95

080/2015

Implantes complementares 
para cirurgias ortopédicas, 
para a Divisão de 
traumatologia e Ortopedia - 
DITRAO

Desconhecido pelos funcionários da empresa
signatária do acordo

Documento 98

108/2015

Implantes para cirurgia 
ortopédicas para o Centro 
de Atenção Especializado 
em Cirurgia Crânio-maxilo-
facial

Desconhecido pelos funcionários da empresa
signatária do acordo

Documento 97

150/2015

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para o Centro 
de Trauma Ortopédico do 
Adulto – CADUL

Aga Med, Johnson &
Johnson, Per Prima, WM

e Zeiki
GM

Documentos
167, 168 e 169

20
16

074/2016

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Área de 
Tratamento da Dismetria e 
Deformidades do Aparelho 
Locomotor - ADISM

Per Prima59 -
Documentos 105

e 170

097/2016
Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Área de 
Cirurgia da Mão – ARMAO

Per Prima GM
Documentos

106, 109 e 171

108/2016

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Área de 
Ortopedia Pediátrica - 
AROPED

Per Prima
Big Hospitalar, Biolife

e Med-Sur
Documentos 107

e 172

115/2016

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Área de 
Tratamento das Doenças da
Coluna - ARCOL

Johnson & Johnson,
Lógica, Maxcare, Per

Prima e Zeiki

Biosintese, CM, Med-
Sur, Nuvasive, Nos

Neuro, Spine Centrum
e Spine & Head 

Documentos 99,
103 e 173

116/2016

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Área de 
Ortopedia Pediátrica - 
AROPED

Johnson &Johnson e Per
Prima 

Biolife, GM e Med-Sur
Documentos 108

e 174

121/2016
Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Áraa de 
Cirurgia de Joelho - ARJOE

Desconhecido pelos funcionários da empresa
signatária do acordo

Documento 100

122/2016 Implantes para cirurgias Lógica, Oscar Iskin, Per Incimed Documentos 101

59 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que nesta licitação a Per Prima foi a
única participante, provavelmente em razão de se tratar de um produto que poucas empresas oferecem.
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A
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CONCORRENTES
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ortopédicas para a Área de 
Trauma Ortopédico - 
ARTRAU

Prima e WM e 175

131/2016

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Área de 
Cirurgia do Ombro e 
Cotovelo - AROMC

Johnson & Johnson,
Oscar Iskin, Per Prima e

Tellus Rio

Medical Trade e Smith
& Nephew

Documentos
102, 176 e 177

146/2016

Implantes para cirurgias 
ortopédicas para a Área de 
Trauma Ortopédico - 
ARTRAU

Per Prima e Zeiki
Alleanza e Big

Hospitalar, 
Documentos 104

e 178

Foram também apontados  outros  órgãos  públicos  que  tiveram

contratações afetadas pelas condutas anticompetitivas desse cartel, tendo em vista as

aquisições de produtos por meio de Acordos de Cooperação técnica, Atas de Registro de

Preço e ‘Projeto Suporte”:

ÓRGÃO
LICITANTE

LICITAÇÃO OBJETO

EMPRESAS
PARTICIPANTES DA

CONDUTA
ANTICOMPETITIVA60

DOCUMENTOS

Instituto de
Assistência
Médica ao
Servidor
Público

Estadual

Edital de
Pregão

Eletrônico nº
596/2013

Processo nº
4238/2013

Prótese de
Quadril e

Joelho
Oscar Iskin e Per Prima Documento 01

Hospital Naval
Marcilio Dias

Indisponível Vários Oscar Iskin e Per Prima Documentos 05 e 06

Corpo de
Bombeiros
Militar de

Santa Catarina

Pregão
Presencial nº

061/SSP/2014

Embarcação
de combate
a incêndios

Oscar Iskin e Per Prima
Documentos 07, 11,

18, 19 e 20

Corpo de
Bombeiros
Militar do
Distrito
Federal

Indisponível

Embarcação
para

salvamento,
resgate e
combate a
incêndios

Oscar Iskin e Per Prima Documento 09

Com relação à  etapa de pesquisa de preços, os funcionários da

empresa  signatária  do  acordo  apresentaram  evidências  de  que  o  cartel  realizava  a

manipulação dos preços por itens, por meio da fixação do preço que seria oferecido por

60 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram desconhecer a participação de outras
empresas uma vez que o contato da Oscar Iskin foi feito de forma bilateral com a Per Prima.
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outras empresas do cartel,  uma espécie de “pesquisa de preços cobertura”.  Assim, a

empresa previamente escolhida pelo cartel para vencer a licitação se encarregava de

indicar para outras empresas do cartel o preço que poderiam ofertar,  sempre superior

ao seu. Em alguns casos, a empresa escolhida chegava a preencher as estimativas de

outras empresas, as “pesquisas de preço cobertura”.

Nessas situações de “pesquisa de preço de cobertura” em que a

interessada era a Oscar Iskin, MARCIA CUNHA (Secretária da Oscar Iskin) enviava um

motoboy para recolher os formulários de pesquisas de preço já preenchidos e assinados

pelas empresas do cartel que apresentariam  “pesquisa de preço de cobertura”. Os

lances fictícios deveriam ser entregues a Luiz Fernandes da Silva (Chefe do Setor de

Divisão  de  Suprimentos  e  Infraestrutura  (“DISUP”)  do  INTO),  que  era  a  unidade  do

hospital  responsável  por  fazer  a  pesquisa  de  preço  no  mercado.  Alternativamente,

também poderiam ser entregues à sua secretária ou a qualquer funcionário do DISUP do

INTO.

Segundo informado, a Per Prima chegou a receber e-mails da Oscar

Iskin, Novum, e WM com documentos/planilhas relativos a estimativas de preço por eles

já preenchidos e que apenas deveriam ser impressos em papel timbrado e assinados

pelo  representante  legal  da  Per  Prima.  Esses  documentos/planilhas  que  continham

estimativas partiam do hospital, que enviava e-mails às empresas do cartel para que elas

preenchessem seus respectivos preços por item. 

Relatam os funcionários da empresa signatária do acordo que por

vezes  a  orientação  da  Oscar  Iskin era  de  que  os  documentos/planilhas  fossem

preenchidos pela Per Prima conforme a orientação de preços já determinados pelo cartel,

mas que, em outras vezes, o documento/planilha já era recebido da Oscar Iskin pronto

(Documentos 188, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 201, 205, 206, 213, 214, 216, 218,

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227 e 228 do CADE).
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Em 01.07.2014 (Documento 190 do CADE), LUIZ SÉRGIO BRAGA

RODRIGUES (Vendedor da Oscar Iskin) enviou uma estimativa de preços pronta para

LEANDRO  CAMARGO  –  no  endereço  br_dive@icloud.com  –  relativa  ao  Pregão  nº

098/2014 (Documento 157 do CADE),  para que a “Empresa Secundária”  Per Prima

imprimisse em papel timbrado, assinasse e apresentasse ao INTO:

Doc. anexo ao e-mail:

Na mesma data de 01.07.2014 (Documentos 191 e 192 do CADE),

LUIZ SÉRGIO BRAGA RODRIGUES enviou estimativa de preços da Oscar Iskin para o

endereço  br_dive@icloud.com  –  relativa  ao  Pregão  nº  79/2014 (Documento  156  do

CADE),  para que a “Empresa Secundária”  Per  Prima imprimisse em papel  timbrado,

assinasse e apresentasse ao INTO:
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Doc. anexo ao e-mail:
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Em 24.09.2014 (Documento 188 do CADE), LUIZ SÉRGIO BRAGA

RODRIGUES enviou  estimativa  de  preços  da  Oscar  Iskin  para  o  endereço

br_dive@icloud.com –  relativa  ao  Pregão de  Trauma Adulto,  para  que  a  “Empresa

Secundária” Per Prima usasse como modelo quando da confecção da sua estimativa de

preços.  Contudo,  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  informaram  que

devido à superveniência da reportagem “Máfia das Próteses”, do Fantástico, o pregão

correspondente não chegou a ser realizado, uma vez que a Oscar Iskin perdeu a linha de

produtos da “Empresa Fornecedora” Biomet/Zimmer, que deveria vencer este pregão:

Outra  funcionária  da  Oscar  Iskin  que  atuava  diretamente  na

manipulação  das  pesquisas  de  preços  era  MARCIA  CUNHA.  Os  funcionários  da

empresa signatária do acordo do acordo de leniência inclusive ressaltaram que a atuação

de MÁRCIA CUNHA era tão intensa que por vezes acabava colocando preços iguais no

mesmo item de pesquisas  de preço de empresas diferentes,  o  que poderia  produzir

suspeitas de que o resultado da licitação já estava combinado.

Assim,  nas  licitações  do  INTO,  o  valor  por  item  no  mercado  de

órteses e próteses de traumatologia e ortopedia, envolvendo sobretudo equipamentos,

dispositivos médicos implantáveis  e instrumentais cirúrgicos correlatos deste mercado

(OPME)  era manipulado desde a pesquisa de preços, o que resultava em valores de

referências maiores do que os que seriam originados em ambientes genuinamente

competitivos.
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As etapas das propostas de preço no INTO estão representadas na

seguinte imagem:

Importante ressaltar que as cotações de empresas não-participantes

do cartel também eram recebidas nas licitações do INTO. Propostas de preço superiores

aos ofertados por empresas do cartel não representavam problemas – aliás, segundo os

funcionários da empresa signatária do acordo,  eram vistas como benéficas ao cartel,

uma vez que levavam o preço final para cima. O problema, na visão do cartel, estava em

propostas de preço inferiores às fixadas pelo acordo anticompetitivo. Os funcionários da

empresa signatária do acordo informaram que  propostas com preços inferiores ao

estipulado pelo cartel eram retiradas do processo a mando da Oscar Iskin.

Por exigência do TCU, devia haver no mínimo de 3 (três) estimativas

de  preço  numa  pesquisa  para  dar  prosseguimento  à  licitação.  O  CAPITÃO  VEIGA,

contudo,  determinou,  após  algum tempo,  que deveriam ser  5  (cinco)  estimativas,  ao

menos, por licitação. Ademais, o INTO chegava a pedir às empresas do cartel a cotação

de produtos que sequer possuíam para oferecer, apenas com a finalidade de viabilizar a

pesquisa de preço.

Na sequência, realizava-se uma reunião, no INTO ou na sede de

qualquer  outra  empresa  do  cartel,  entre  as  integrantes  do  cartel  que  participariam

daquele determinado certame e os funcionários públicos do INTO, para combinação de

preços  de  referência  do  edital.  Os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo

informaram que a empresa escolhida pelo cartel como vencedora indicava o preço final

estimado  por  item  de  modo  que  as  outras  empresas  apresentassem  propostas  de

cobertura em preço superior e seu produto resultasse favorecido. A intenção, de acordo

com os funcionários da empresa signatária do acordo, era que a licitação contasse com
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um  cenário  de  concorrência  competitiva  mediante  um  histórico  de  lances  em

quantidade satisfatória.

Quando havia a necessidade de obtenção de um número mínimo de

participantes  para  determinada  licitação,  também  eram  usadas  empresas  que

apresentassem  proposta de cobertura,  as  quais  ofereciam um preço superior  ao

preço estimado por aquele que deveria ser o vencedor. Os funcionários da empresa

signatária do acordo informaram que as propostas de cobertura podiam ser repassadas

assim como as “pesquisas de preços de cobertura”, (a) presencialmente, em reuniões no

INTO ou na sede de alguma empresa integrante do cartel, (b) por meio de folha impressa

ou  pendrive  a  ser  entregue  pelo  motoboy,  ou  (c) pelo  e-mail

<marcialeticiacoimbra@gmail.com>.

Todas as diretrizes anticompetitivas no âmbito do pregão eram feitas

e controladas pela Oscar Iskin, que nesses casos atuava por meio de seu representante

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA, que determinava a manipulação dos editais nos

processos  licitatórios,  definia  quais  empresas  participariam  de  cada  processo,

qual  seria  a  vencedora,  ajustava  as  pesquisas  de  preços  e  as  propostas  de

cobertura. De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo,  MARCO

ANTONIO atuava com o auxílio de sua equipe interna, coordenada por MÁRCIA CUNHA

(Secretária  da  Oscar  Iskin),  GAETANO  SIGNORINI  (Gerente  da  Oscar  Iskin)  e

MÁRCIO61 (cargo desconhecido da Oscar Iskin).

À semelhança dos ajustes para a manipulação das pesquisas  de

preços,  a “Empresa Líder” Oscar Iskin passava orientações dos valores a serem

praticados  nas  propostas  de  cobertura,  inclusive  entregando

documentos/planilhas relativas às propostas para as empresas participantes do

cartel. 

61 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram desconhecer o nome completo e o
cargo ocupado por Márcio na Oscar Iskin.
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A título de exemplo, os funcionários da empresa signatária do acordo

informaram que em 23.12.2013  (Documento 194 do CADE),  LUIZ SÉRGIO BRAGA

RODRIGUES62 (Vendedor  da  Oscar  Iskin)  enviou  proposta  da  Oscar  Iskin para  o

endereço  br_dive@icloud.com relativa  ao  Pregão  nº  202/2013 (Documento  153  do

CADE), para que a “Empresa Secundária”  Per Prima apresentasse como proposta de

cobertura e usasse os valores indicados como limite quando da fase de lances:

Parte do Doc. em anexo ao e-mail:

Ademais, o mesmo aconteceu em 10.06.2013 (Documento 202 do

CADE), quando  LUIZ SÉRGIO BRAGA RODRIGUES enviou proposta da  Oscar Iskin

62 Os Signatáirios informaram que LEANDRO CAMARGO (Sócio e Diretor Comercial da Per Prima)
tinha  boa  relação  profissional  com  Luiz  Sérgio  Braga  Rodrigues  (Vendedor  da  Oscar  Iskin),  conforme
Documentos 199, 200 e 203 do CADE.
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para o endereço br_dive@icloud.com – relativa ao Pregão nº 093/2013 (Documento 147

do CADE), para que a “Empresa Secundária”  Per Prima usasse os valores indicados

como mínimo quando da confecção da sua proposta de cobertura:

Parte do doc. anexo ao e-mail:

De forma ainda mais evidente, em 04.04.2013 (Documento 204 do

CADE),  LUIZ SÉRGIO BRAGA RODRIGUES enviou proposta da  Oscar Iskin para o

endereço leandro@perprima.com.br – relativa ao Pregão nº 051/2013 (Documentos 88 e

144 do CADE), para que a “Empresa Secundária” Per Prima usasse os valores indicados

na confecção da sua proposta de cobertura:
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Outrossim,  MARCIA CUNHA (Secretária da Oscar Iskin) enviava

para  as  empresas  integrantes  do  cartel,  tanto  por  e-mail  quanto  por  pendrive

levado  por  motoboy,  arquivos  com  indicação  dos  preços  que  as  empresas

deveriam  propor. Inclusive,  para  dificultar  o  rastreamento  das  atividades  ilícitas,

MÁRCIA CUNHA criou o endereço de e-mail <marcialeticiacoimbra@gmail.com>, do

qual tanto a Oscar Iskin quanto a Per Prima tinham a senha e se comunicavam por

meio da aba ‘RASCUNHOS’.

Como forma de corroborar seu relato, os funcionários da empresa

signatária do acordo apresentaram um e-mail que  MÁRCIA CUNHA enviou a partir do

endereço <marcialeticiacoimbra@gmail.com> para o empresário LEANDRO CAMARGO

(caixas de e-mail <br_dive@icloud.com> e <leandro@perprima.com.br>), com o assunto

“PROPOSTA PARA MARCÍLIO  DIAS”,  referente  à  assinatura  de  documentos  para  a

proposta  de  cobertura  ao  Hospital  Naval  Marcílio  Dias63.  A mensagem  também  faz

referência ao envio de pendrive com proposta cobertura para outro hospital (Documento

05 do CADE):

63 Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que se trata do Hospital Naval Marcilio
Dias, hospital da Marinha do Brasil, localizado em Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro.
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Este  e-mail  refere-se  a  um  pedido  de  “pesquisa  de  preços  de

cobertura” de material de cirurgia para ombro e cotovelo que a Oscar Iskin iria vender

neste hospital, através de adesão a Ata de Registro de Preços do INTO. Os funcionários

da empresa signatária do acordo informaram que mesmo quando se faz uma adesão a

Ata de Registro de Preços, o hospital que pretende fazer a adesão deve realizar uma

pesquisa  de preço  no  mercado  para  justificar  que  a  adesão  é  benéfica  ao  hospital.

Nestes casos também eram feitas combinações anticompetitivas pelas empresas

do cartel a fim de entregar estimativas que comprovem que o preço da ata é o

melhor  preço  do  mercado.  Os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo

informaram  que  os  2  anexos  que  constam  registrados  no  e-mail  acima,  tratam  da

proposta de preço de cobertura que a Per Prima deveria imprimir em papel timbrado

(Documento 06 do CADE).

Em relação a “PROPOSTA PARA O HFAG” também mencionada no

e-mail, os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que se trata de outra

“pesquisa de preços de cobertura” para fechar o processo de compras no Hospital da

Força Aérea Brasileira do Galeao – HFAG, localizado na Ilha do Governador no Rio de

Janeiro.

Conforme consta do  Documento 05 do CADE,  MÁRCIA CUNHA

pedia que LEANDRO assinasse a proposta em papel timbrado e carimbado, e, quando o

documento estivesse pronto, ela mandaria o motoboy da Oscar Iskin buscar o documento

na sede da Per Prima. Conforme informado pelos funcionários da empresa signatária do

acordo,  propositalmente,  uma  vez  que  ciente  do  risco  que  a  troca  de  e-mails

representava para o cartel, o colaborador LEANDRO CAMARGO responde ao e-mail de

MÁRCIA CUNHA como se ele não soubesse do que se tratava: “Sou Leandro da Per

Prima.  Estive  fora  do país viajando,  retornei  essa semana.  Não tenho ideia  de qual

assunto  você  está  falando  e  nem  mesmo  que  é  que  está  falando.  Grato  de  sua

compreensão, por favor reenvie para a pessoa devida.”. Na sequência, MARCIA CUNHA

responde, indicando que aquele e-mail foi recebido por ele por engano.
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Os funcionários da empresa signatária  do acordo informaram que

após a fase de Pesquisa de Preço, o processo ia para análise de uma Comissão fora do

INTO. A referida Comissão poderia solicitar explicações técnicas ou jurídicas e, depois de

que elas fossem satisfeitas é que o processo retornava ao INTO para que o pregão

pudesse ser agendado.  Nesta etapa,  quando as explicações eram de caráter  jurídico

(editalício), era o  CAPITÃO VEIGA quem respondia, mas quando as explicações eram

de caráter técnico, referente ao material licitado, então as explicações eram oferecidas

pelo Médico Chefe de Serviço da clínica especialização solicitante da compra.

Exemplificativamente, são apresentados na tabela abaixo, ocasiões

em  que  a  “Empresa  Secundária”  Per  Prima  participou  de  licitações  apresentando

propostas de cobertura para que o certame fosse vencido por outra empresa participante

do conluio. De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, a  Oscar

Iskin entregava  por  pendrive  para  cada  empresa  que  participaria  do  certame  uma

planilha em formato Excel na qual constava o valor a ser cotado como lance inicial e o

valor  de  final  com  o  qual  cada  empresa  deveria  cessar  seus  lances.  Assim,  cada

empresa era livre para dar lances dentro do intervalo de valores indicado pela Oscar Iskin

até alcançar seu lance final mínimo estipulado. 

LICITAÇÕES EM QUE A PER PRIMA PARTICIPOU APRESENTANDO PROPOSTA DE

COBERTURA – LISTA EXEMPLIFICATIVA

PREGÃO EMPRESA VENCEDORA DOCUMENTO
153/2009 Maquet Documento 117
154/2009 H. Strattner Documento 118
161/2009 Maquet Documento 119
193/2010 Maquet Documento 130
185/2011 Maquet Documento 141
202/2011 Drager Documento 142

O quadro acima reflete apenas exemplos de pregões em que foram

apresentadas propostas de cobertura, que foram muitos. Em relação aos Documentos

117, 118, 119, 130, 141 e 142 do CADE os funcionários da empresa signatária do acordo

informaram que trata-se de licitações de equipamentos de microscópio cirúrgico, mesas

cirúrgicas ortopédicas, carrinhos de anestesia, manta térmicas, foco cirúrgico, estativas,
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auto-claves etc, em que a “Empresa Secundária” Per Prima apresentou  propostas de

cobertura em relação a equipamentos que sequer eram vendidos pela empresa.

Caso alguma empresa não alinhada aos interesses da organização

criminosa se apresentasse na licitação, o cartel atuava de maneira a desclassificá-la,

seja na fase de aceitação da proposta, ou já na fase de lances. 

De acordo com as diretrizes da Oscar Iskin, as empresas do cartel –

principalmente  Oscar  Iskin,  Novum,  Per  Prima e  WM –  deveriam  entregar

pessoalmente  ao  CAPITÃO VEIGA,  em sua sala,  um apontamento/documento/papel,

escrito a mão ou impresso, no qual constasse as  falhas cometidas pelas empresas

não alinhadas/efetivamente concorrentes. Seria com base nesse documento que as

empresas  não  alinhadas  seriam  posteriormente  desclassificadas  do  certame.  Essa

diretriz visava otimizar o procedimento e “facilitar  o trabalho” do  CAPITÃO VEIGA.  A

empresa  responsável  pela  entrega  do  apontamento/documento/papel  era  aquela

escolhida pelo cartel para vencer o certame em questão.

VEIGA exigia que nesse apontamento/documento/papel constasse o

número do item do edital que não havia sido cumprido pela empresa não alinhada

efetivamente  concorrente.  Os  itens  falhos  /  não  observados  pelas  empresas  não

alinhadas  efetivamente  concorrentes  eram atinentes  a:  (1) erros  materiais  de  dados

técnicos  do  material  ofertado  –  seria  alegado  pelo  acordo  anticompetitivo  que  os

materiais técnicos ofertados pela empresa não atendia às especificidades exigidas no

Edital; e (2) exigências editalícias – seria alegada a presença de um erro insanável: seja

o número do registro do produto na ANVISA não informado pela empresa no campo

correto, seja o prazo de validade da proposta, seja o prazo de garantia do produto, etc.

A  respeito  deste  último,  são  exemplos  do  uso  das  exigências

editalícias o  número de registro na ANVISA -  “o número de registro do produto na

ANVISA  deve  ser  informado  no  ‘campo  de  descrição  complementar,  sob  pena  de

automática desclassificação” – e a exigência de indicação de prazo de validade de sua
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proposta  -  “essa  proposta  tem  validade  de  90  (noventa)  dias”.  Os  funcionários  da

empresa signatária do acordo apontaram que o  Edital nº 34/2009 (Documento 61 do

CADE) e  o  Edital  nº  34/2009 (Documento 91 do CADE),  reproduzidos abaixo,  são

exemplos dessas exigências editalícias:

IMAGEM 6 – DOCUMENTO 61 – EDITAL Nº 34/2009

IMAGEM 7 – DOCUMENTO 91 – EDITAL Nº 141/2014

A partir do apontamento/documento/papel, VEIGA confeccionava um

Parecer  Técnico  para  desclassificar  as  propostas  das  empresas  não

alinhadas/efetivamente concorrentes. Quando baseado em exigências editalícias, era o

próprio  CAPITÃO  VEIGA quem  elaborava  o  Parecer  Técnico  de  desclassificação,

informando  ao  pregoeiro  o  item  de  edital  não  satisfeito  pelas  empresas  não

alinhadas/efetivamente  concorrentes.  Quando,  por  outro  lado,  se  tratava  de  erros

materiais, por não atender alguma especificidade de material, VEIGA requeria o Parecer

Técnico assinado pelo Médico Chefe de uma das Grandes Clínicas Especializada do

INTO – joelho, quadril, coluna, trauma e ombro.

Neste último caso,  o documento que finalmente se converteria

em Parecer Técnico era primeiramente elaborado pela própria empresa integrante

do cartel responsável por aquele determinado certame. Conforme diretrizes da Oscar

Iskin,  cabia  ao  médico  apenas  endossá-lo.  Com esse  Parecer  Técnico  emitido  pelo

Médico  Chefe  da  Clínica  Especializada  do  INTO,  o  pregoeiro  poderia  finalizar  a

desclassificação. Assim, quando o pregoeiro reabria a sessão, 2 ou 3 dias depois de

iniciada, ele comunicava a desclassificação das empresas não alinhadas/efetivamente

concorrentes que não atendiam ao Edital.
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Segundo os funcionários da empresa signatária  do acordo,  foram

muitas  as  ocasiões  de  desclassificações  de  empresas  não  alinhadas/efetivamente

concorrentes. A Oscar Iskin era informada dessas desclassificações com anterioridade.

Essa  comunicação  dava-se  entre  o  CAPITÃO  VEIGA e  MARCO  ANTÔNIO  DE

ALMEIDA  (Diretor Comercial da Oscar Iskin). Após a desclassificação, o pregão seguia

para a fase de lances.

Um exemplo apresentado acerca da desclassificação das empresas

licitantes que não integravam o cartel diz respeito ao Pregão eletrônico nº 79/2014, cujo

objeto era aquisição de material  de implantes (implante flexível)  (Documento 156 do

CADE).  Neste  certame,  cujos  itens  foram  licitados  em  três  Grupos,  participaram  as

empresas integrantes do cartel Per Prima e Levfort, alternando-se para vencer nos três

Grupos.  A “Empresa Secundária”  Per Prima e  a “Empresa Laranja”  Levfort também

participaram apresentando proposta de cobertura no Grupo 2.

No decorrer do referido certame, no dia 02/12/2014, a secretária da

Oscar  Iskin  MÁRCIA  CUNHA entrou  em  contato  com  o  empresário  LEANDRO

CAMARGO, da Per Prima, por intermédio do e-mail reproduzido a seguir (documento 52

do CADE), cujo assunto é “PREGÃO HASTES”:

A indagação de  MÁRCIA CUNHA: “Você entrou para me ajudar?”,

diz respeito ao oferecimento pela Per Prima, de uma proposta de cobertura no Grupo 2, o

qual estava direcionado para a empresa Levfort, do grupo econômico de MIGUEL ISKIN

conforme indicado no quadro abaixo:
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EMPRESA
PARTICIPANTE
DO CARTEL?

Atuação no
GRUPO 1

Atuação no
GRUPO 2

Atuação no
GRUPO 3

DMO Distribuidora de
Materiais 
Ortopédicos Ltda. 
(“DMO”)

NÃO
NÃO

PARTICIPOU

Concorrente
efetiva segundo
os funcionários

da empresa
signatária do

acordo

NÃO
PARTICIPOU

Genesis Medical 
Distribuição e 
Representação de 
Produtos (“Gênesis 
Medical”)

NÃO Desclassificada
NÃO

PARTICIPOU
NÃO

PARTICIPOU

Kompazo Saúde 
Distribuidora de 
Produtos e Serviços 
Hospitalares 
(“Kompazo”)

Desconhecido
pelos funcionários

da empresa
signatária do

acordo

NÃO
PARTICIPOU

Desclassificad
a

NÃO
PARTICIPOU

Lev Fort Comércio e 
Tecnologia Médica – 
ME (“Levfort”)

SIM
“Empresa
Laranja”

NÃO
PARTICIPOU

VENCEDORA
NÃO

PARTICIPOU

Lógica Adminsitração
de Serviços Ltda. 
(“Lógica”)

SIM
“Empresa
Laranja”

NÃO
PARTICIPOU

PROPOSTA DE
COBERTURA

NÃO
PARTICIPOU

Per Prima Comércio 
e Representações 
Ltda. (“Per Prima”)

SIM
“Empresa

Secundária”
VENCEDORA

PROPOSTA DE
COBERTURA

VENCEDORA

Ainda, no referido e-mail, MARCIA CUNHA pergunta a LEANDRO

CAMARGO se teria sido dele a oferta, no Grupo 2, de um “mesmo produto” oferecido

pela Lógica, “Empresa Laranja” da Oscar Iskin. Ela continua a mensagem dizendo que

“se  não  foi  vc,  vou  precisar  tirar”.  A expressão  “tirar”  se  refere  a  excluir  como

participante a empresa do certame, tratamento dado à licitante não-integrante do cartel

que oferecesse um preço competitivo, de forma a não permitir que uma empresa de fora

do acordo anticompetitivo saísse vencedora do certame. 

De fato, conforme se depreende da  Ata do Pregão Eletrônico nº

79/2014 (Documento 156 do CADE), cujo excerto é reproduzido abaixo, as empresas

Gênesis  Medical  e Kompazo (não alinhadas com o cartel)  foram desclassificadas do

certame. 
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Já em relação às diversas empresas participantes do cartel, o critério

de ordem/preferência da “Empresa Líder”  Oscar Iskin para designar as empresas que

venceriam as licitações do INTO levava em consideração o produto/marca do material,

independente da empresa que o vendesse, de acordo com a solicitação do Médico Chefe

da Clínica Especializada do INTO acerca do produto que deveria ser adquirido. 

Assim,  se  o  material  solicitado  fosse  oferecido  por  uma  das

empresas do cartel, esta automaticamente seria a escolhida para vencer o certame. Por
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outro lado, se o produto não fosse fornecido pelas empresas do cartel, e entre elas não

houvesse nada similar que pudesse atender o pedido médico, então o cartel buscaria

uma parceria comercial anticompetitiva com quem tivesse o produto para fornecer, para

então, depois vender ao INTO.

Ademais, a “Empresa Líder”  Oscar Iskin não impedia a venda das

empresas do cartel ao INTO, desde que estivessem em dia com o “pedágio” cobrado

pela Oscar Iskin. Contudo, as vendas das demais integrantes do cartel se restringiam a

20% do orçamento do INTO, uma vez que a maior parte da verba (80%) era reservada

aos produtos da Oscar Iskin. 

Essa regra do cartel  é perceptível  se comparadas,  nos processos

licitados,  as quantidades de produtos dos registros de preços que efetivamente eram

empenhados.  Por  exemplo,  se  o  INTO  licitasse  R$  7  milhões  em  produtos  de

determinada empresa do cartel,  só comprava em torno de R$ 2 milhões. No entanto,

quando se tratava da Oscar Iskin, o INTO licitava R$ 20 milhões e empenhava R$ 19

milhões, ou seja, quase a integralidade.

As  empresas  integrantes  do  cartel  também  se  auxiliavam

mutuamente na indicação de documentos que estivessem faltando para habilitação em

determinado certame. O “alerta” servia para que os documentos faltantes pudessem ser

complementados pela empresa concorrente em conluio.

Para exemplificar e corroborar tal relato, os funcionários da empresa

signatária do acordo apresentaram o seguinte e-mail, enviado pela Secretária da Oscar

Iskin, MÁRCIA CUNHA, em 13/2/2014, com o assunto “DOCUMENTOS QUE FALTAM”:

(documentos 15 a 17 do CADE).

95/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Na mensagem, a Secretária da Oscar Iskin indica a documentação

faltante para a habilitação da empresa Per Prima num processo de licitação da Secretaria

de Estado de Defesa Civil (“SEDEC-RJ”), para a formação de uma Ata de Registro de

Preço para aquisição de embarcação de combate a incêndio.  MÁRCIA CUNHA  pede

esses  documentos  para  elaborar  a  proposta  de  preços,  bem  como  documentos

necessários à habilitação no processo, informando, ainda, com relação ao capital social,

que  “uma empresa amiga nossa fez um questionamento.  Tudo indica que eles vão

aceitar o capital social da sua empresa.”

Adicionalmente,  acerca  da  menção  ao  “PAPEL TIMBRADO”64,  os

funcionários da empresa signatária do acordo informaram que MARCIA CUNHA possuía

os  papéis  timbrados  da  Per  Prima  para  usar  nas  confecções  pela  Oscar  Iskin de

propostas de cobertura a serem apresentadas pela empresa secundária. 

Contudo,  a  montagem  de  propostas  ficou  evidenciada  em

procedimentos mais recentes, uma vez que MARCIA CUNHA somente possuía o papel

64 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo,  Márcia Cunha (Secretária  da
Oscar Iskin) pede o papel timbrado da empresa Lanchas Pegasus para ser usado quando da confecção da
proposta de preços pela Oscar Iskin.
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timbrado mais antigo da Per Prima, com as logomarcas que já haviam sido alteradas

para a atual, conforme indicado no quadro abaixo: 

LOGOMARCAS DA PER PRIMA

LOGOMARCAS ANTIGAS DA PER
PRIMA UTILIZADAS PELA OSCAR

ISKIN

LOGOMARCA ATUAL DA PER
PRIMA

3.4.  Evidências  acerca  de  padrões  de  Lances  nas  licitações  do  INTO.  Pregão

Eletrônico nº 57/2007. Per Prima e Rizzi.

Da análise das atas de realização dos diversos pregões eletrônicos

apresentados como exemplo  (Documentos 110 a 178 do CADE),  os funcionários da

empresa signatária do acordo esclarecem que os lances efetuados pelas empresas

participantes da conduta muitas vezes seguiam um padrão, variando na mesma

proporção. A prática chegou a ocorrer inclusive em itens distintos de um mesmo edital,

algo que seria improvável  de acontecer  caso não houvesse acordos anticompetitivos

entre concorrentes em conluio.

A título de exemplo, a análise dos lances efetuados por Per Prima e

Rizzi nos  itens  de  1  a  10,  da  Ata  de  Realização  do  Pregão  Eletrônico  nº  52/2007

(Documento 110 do CADE), seguem o seguinte padrão: todos 10 itens são vencidos

pela Per Prima pelo melhor lance de R$ 11.500,00,  independentemente do valor

inicial estimado. Os funcionários da empresa signatária do acordo informam que isso
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seria pouco provável de ocorrer em um ambiente efetivamente competitivo, visto que os

lances por item tenderiam a reduzir mais e variar os preços finais, mesmo para valores

inicialmente menores.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM I

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM II
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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM III

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM IV
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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM V

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM VI
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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM VII

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM
VIII
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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM IX

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2007 - LANCES NO ITEM X

3.5.  Evidências  acerca  da  definição  da  empresa  vencedora  pela  Oscar  Iskin.

Pregões Eletrônicos 149/2014 e 60/2015. Per Prima e Lógica.
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Como já relatado,  ficava a cargo da “Empresa Líder”  Oscar Iskin

decidir qual empresa integrante do cartel ganharia cada certame em razão do tipo/marca

de material  solicitado pelo Médico Chefe das Clínicas do INTO.65 De acordo com os

funcionários da empresa signatária do acordo, mais de uma empresa poderia ganhar o

mesmo certame, visto que os editais eram separados por conjuntos/grupos de material.

Assim, em uma licitação do INTO poderia haver 5 conjuntos/grupos de material,  com

empresas diferentes ganhando cada um deles.

De toda forma, a “Empresa Líder”  Oscar Iskin sempre era a maior

beneficiada no cartel. Nos processos licitatórios da Clínica Especializada de Joelho, por

exemplo, eram sempre licitados mais de um modelo de próteses primárias de joelho, a

fim de atender os produtos ofertados pela “Empresa Líder”  Oscar Iskin, da marca da

“Empresa Fornecedora” Johnson & Johnson e os ofertados pela “Empresa Secundária”

WM, da marca da “Empresa Fornecedora” Biomet/Zimmer. 

Nesse  escopo,  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo

informaram que a  Per Prima venceu alguns certames,  conforme indicado no quadro

abaixo:

PREGÃO DOCUMENTO
044/2009 Documento 116
056/2010 Documento 131
106/2010 Documento 134
093/2013 Documento 147

A  distribuição  de  pequenas  fatias  do  orçamento  para  outras

empresas  era  essencial  para  a  manutenção  do  cartel,  pois  o  grupo  de  empresas

“parceiras” conferia aparência de competitividade e auxiliava no controle dos pregões,

bloqueando ao máximo a participação de empresas de fora do esquema.

Assim,  como regra,  as  empresas  que  compunham o  cartel  eram

previamente  avisadas  sobre  quem  seria  o  vencedor  antes  de  cada  licitação.  Nesse

65Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram desconhecer se havia algum critério utilizado
pela Oscar Iskin para a definição das empresas vencedoras nas licitações do INTO.
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sentido, foi apresentado, como prova de corroboração, um e-mail que retrata o conflito

ocorrido em 2011 em razão de a Oscar Iskin ter prometido o mesmo certame, relativo a

material  de  buco  maxilo  e  crânio,  para  duas  empresas  secundárias:  Per  Prima e

Technicare. 

Na mensagem a seguir  reproduzida  (documento 207 do CADE),

LUIZ  SÉRGIO BRAGA informou  a  LEANDRO  CAMARGO que  falaria  com  MIGUEL

ISKIN (“MI”) para que ele definisse quem seria o vencedor, citando expressamente o

nome de “Terezinha” (referência a Terezinha Garag de Oliveira, sócia da Technicare):

Também foram apresentadas provas acerca da recente manipulação

de procedimentos licitatórios para que a empresa previamente escolhida pela Oscar Iskin

pudesse vencer o certame.

Isso porque, quanto ao material dos chamados “grandes grupos”, os

produtos de maior custo, como aqueles utilizados para as cirurgias de coluna, sempre

deveriam ser  fornecidos  pela  Oscar  Iskin ou  por  empresas por  ela  utilizadas  como

“laranjas”. Ocorre que no Pregão nº 149/2014 (Documento 165 do CADE) essa regra

acabou não funcionando, pois a empresa Lógica, que havia sido designada pela Oscar

Iskin para vencer como “laranja”, foi desclassificada por falha na confecção da proposta,

sagrando-se vencedora a “Empresa Secundária” Per Prima. 
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Contudo, como a empresa secundária  Per Prima não havia sido a

escolhida pela  Oscar Iskin para vencer a licitação, o pregão acabou sendo cancelado

por imposição do cartel, abrindo-se um novo pregão (nº 60/2015) com os itens idênticos

aos cotados no anterior.

Em  ambos  os  pregões  a  “Empresa  Fornecedora”  Johnson  &

Johnson participou  mas  foi  desclassificada  em  razão  do  rompimento  das  relações

comerciais  com a “Empresa Líder”  Oscar Iskin,  a partir  do escândalo da “Máfia das

Próteses”.

 

Segundo relatado no histórico da conduta, no Pregão nº 149/2014

(Documento  165  do  CADE),  realizado  em  19/05/2015  para  licitar  Implantes  para

cirurgias ortopédicas para o Centro de Doenças da Coluna – CDCOL, já era previamente

sabido pelas integrantes do cartel que os produtos do Grupo 03 (notadamente, parafuso

poliaxial), de maior valor agregado do referido certame e licitados pela primeira vez no

INTO,  deveriam  ser  vencidos  por  uma  das  empresas  da  Oscar  Iskin,  a  “Empresa

Laranja” Lógica, que ofertava produtos da marca francesa Spineway66. 

De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo,

esse  material  da  Spineway possuía  qualidade  muito  inferior  ao  material  americano

ofertado pela empresa Per Prima, da marca Alphatec Spine67, e também muito inferior

ao material da Johnson &Johnson que a própria Oscar Iskin vendia antes da Fase IV

no INTO. 

Por ocasião do Pregão nº 149/2014 (Documento 165 do CADE) a

Per Prima entrou sem avisar a  Oscar Iskin, e sem a anuência do cartel, de forma de

demonstrar “protesto” quanto às cobranças de 13% (treze por cento) sobre os valores

66De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo a marca francesa Spineway tem registros
ANVISA pertencentes a empresa Ortospine. Os funcionários da empresa signatária do acordo  informaram
que  desconhecem  a razão de a Ortospine poder registrar a marca francesa Spineway e a venda desses
produtos ser realizada não pela “Empresa Secundária” Ortospine, mas sim pela “Empresa Laranja” Lógica.
67Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo o registro ANVISA da Alphatec Spine pertencia
à empresa Cibramed da própria fabricante.
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adjudicados ao INTO para conseguir  vender  seu produto que julga ser  de qualidade

muitíssimo superior, com preços competitivos. Nesse contexto, a fim de evitar qualquer

problema ou retaliação da empresa  Oscar Iskin,  uma vez que esta era a “Empresa

Líder” do cartel, a  Per Prima entrou na licitação cotando preço mais alto que o cotado

pela Oscar Iskin, valor ao qual a Per Prima teve acesso por ter dado estimativa a este

processo. Vale dizer, ao receberem da  Oscar Iskin as instruções para a estimativa na

pesquisa de preços de mercado,  já  era possível  deduzir  o  preço de venda,  que era

aproximadamente 20% abaixo do preço estimado.

De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, o

objetivo da Per Prima ao concorrer no Pregão nº 149/2014 (Documento 165 do CADE)

era  poder  acompanhar  o  andamento  das  licitações,  inicialmente  sem  pretensão  de

ganhar, mas com vontade de vencer caso ocorresse algum erro do concorrente. Isso

porque, embora o referido Pregão nº 149/2014 já estivesse previamente destinado a ser

vencido pela  Oscar Iskin,  o certame ainda poderia ser maculado por algum erro

porque era a primeira vez que a “Empresa Secundária” Ortospine e a “Empresa

Laranja” Lógica vendiam produtos da marca Spineway no INTO, ambas as empresas

atuando por meio de  MARCO ANTONIO DE ALMEIDA  (Diretor  Comercial  da Oscar

Iskin).

HISTÓRICO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2014 – GRUPO 3
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Nesse contexto,  efetivamente ocorreu de  MARCO ANTONIO,  que

fez o cadastro da proposta da “Empresa Laranja” Lógica,  ter errado a descrição de 7

(sete)  dos 9  (nove)  itens do Grupo 03 licitado,  causando a desclassificação da

empresa. Na ocasião, como a  Oscar Iskin havia exercido sua influência no INTO de

maneira a promover a desclassificação das outras empresas participantes – “Empresa

Secundária”  Novum e “Empresa Fornecedora”  Johnson & Johnson −, quem deveria

vencer o certame para o Grupo 3 era a “Empresa Secundária” Per Prima. As imagens a

seguir evidenciam as ocorrências do Pregão nº 149/2014 (Documento 165 do CADE)

relacionadas ao Item 7 do Grupo 3 – Parafuso Ortopédico:

ATA DO PREGÃO NO 149/2014 – OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO ITEM 7 DO
GRUPO 3 – NOVUM E LOGÍSTICA
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ATA DO PREGÃO NO 149/2014 – OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO ITEM 7 DO
GRUPO 3 – JOHNSON & JOHNSON, PER PRIMA E MAXCARE

ATA DO PREGÃO NO 149/2014 – OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO ITEM 7 DO
GRUPO 3 – EVENTOS DO ITEM
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No quadro  acima reproduzido,  referente  às  desclassificações  das

propostas, a “proposta de R$ 2.529,5600”, que foi desclassificada por contrariar o Item

5.10 do Edital,  é  a proposta  da “Empresa Secundária”  Novum,  que era  alinhada ao

cartel. A proposta teria sido desclassificada porque a empresa não informou o prazo de

validade  das  propostas.  A  próxima  a  ser  desclassificada  foi  a  “proposta  de  R$

2.529,5600”,  de mesmo valor  da proposta anterior,  mas que está desclassificada por

contrariar o Item 5.6.6 do Edital. Trata-se de proposta da “Empresa Laranja” Lógica, que

representava a  Oscar Iskin.  A proposta teria  sido desclassificada porque a empresa

apresentou descrição detalhada do produto divergente do solicitado no edital.

Em seguida, foi desclassificada a “proposta de R$ 2.687,5000”, da

“Empresa Fornecedora”  Johnson & Johnson,  empresa não participante do cartel  na

ocasião  da  Fase  IV,  por  contrariar  o  Item  5.6.7  do  Edital.  Essa  proposta  teria  sido

desclassificada porque a empresa não descreveu o instrumental de colocação (de acordo

com os funcionários  da empresa signatária  do acordo,  a  Johnson & Johnson teria

realmente cometido um erro neste certame).

Ainda,  foi  desclassificada  a  “proposta  de  R$  3.540,0000”,  da

“Empresa Secundária”  Per Prima, por supostamente contrariar o Item 5.6.7 do Edital.

Essa proposta teria sido desclassificada porque a empresa não descreveu o instrumental

de colocação68, que é o instrumental usado para a colocação do implante no paciente.

68 Segundo os funcionários da empresa signatária do acordo, o instrumental de colocação é o instrumental 
usado para a colocação do implante no paciente. Cada implante tem um conjunto de instrumentos 
necessários a sua implantação no paciente e são específicos por cada fabricante. Nao ha compatibilidade de
instrumentais de colocação entre fabricantes.
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Contudo,  de  acordo  com  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo,  o

instrumental estaria descrito corretamente e não haveria motivo para desclassificar

a proposta da Per Prima.

Por  fim,  foi  desclassificada  a  “proposta  de  R$  5.465,0000”,  da

“Empresa Laranja”  Maxcare também pelo mesmo motivo de contrariar o Item 5.6.7 do

Edital.  Essa  proposta  teria  sido  desclassificada  porque  a  empresa  não  descreveu  o

instrumental  de colocação (de acordo com os funcionários  da empresa signatária  do

acordo, a Maxcare teria realmente cometido um erro neste certame).

 Ata do Pregão No 149/2014 – Ocorrências Relacionadas ao Item 7 do Grupo
3 – Resultado do Item

Dessa forma, conforme descrito acima,  todas as propostas foram

desclassificadas, mesmo que, segundo os funcionários da empresa signatária do

acordo,  a  proposta  da  Per  Prima  estivesse  correta.  Os  funcionários  da  empresa

signatária  do  acordo  informaram  que  a  “Empresa  Secundária”  Per  Prima  teria  sido

ilegitimamente prejudicada e deixado de vencer o certame de R$ 20 milhões por força da

“Empresa Líder”  Oscar Iskin e sua influência sobre o CAPITÃO VEIGA (Coordenador

Geral do INTO à época) e os pregoeiros do INTO.

O  relato  no  acordo  de  leniência  aponta  que,  em  19.05.2015,  no

mesmo dia do Pregão nº 149/2014, LEANDRO CAMARGO foi chamado ao INTO pelo

CAPITÃO VEIGA (Coordenador Geral do INTO à época), por meio do aplicativo Wickr

Me − que era usado amplamente pelos participantes do cartel. Na reunião, realizada na

sala  do  Coordenador  de  Administração,  no  9º  andar  do  prédio  do  INTO,  CAPITÃO

VEIGA  avisou que iria  desclassificar  a  Per Prima e  que LEANDRO CAMARGO não

deveria reclamar, pois, caso contrário, MIGUEL ISKIN poderia prejudicar a Per Prima em

suas vendas no INTO. VEIGA também enfatizou que o Pregão nº 149/2014 era da Oscar
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Iskin, e que ele teria que cancelá-lo e fazer um novo, com os mesmos itens, para assim

criar uma nova oportunidade para a “Empresa Laranja” Lógica – da Oscar Iskin – ganhar

o  certame.  O  cancelamento  do  certame  não  chamaria  a  atenção  dos  outros

concorrentes. 

VEIGA ainda pediu que LEANDRO CAMARGO não ficasse chateado

pelo cancelamento  do Pregão nº  149/2014 (Documento 165 do CADE)  e o lembrou,

repetidamente, que ele conhecia a “regra do jogo” e sabia que quem mandava no INTO

era  MIGUEL  ISKIN.  O  CAPITÃO  VEIGA ainda  solicitou  a  LEANDRO  que  este

inventasse um  motivo  para  desclassificar  a  proposta  da  Per  Prima  e  assim

cancelar o certame por ausência de empresas aptas. 

Diante  da solicitação,  LEANDRO CAMARGO afirmou que poderia

haver  discussões  a  respeito  da  omissão  da  tampa  da  caixa  do  container69 que

acomoda os instrumentais específicos para a colocação dos implantes, que, para alguns,

poderia ser considerado um instrumental de colocação do produto. Assim, essa omissão

foi  utilizada  para  desclassificar  a  “Empresa  Secundária”  Per  Prima no  Pregão  nº

149/2014. 

TAMPA DA CAIXA DO CONTAINER – PREGÕES 149/2014 E 060/2015 

69 Para o Signatário LEANDRO (Sócio e Diretor Comercial da Per Prima), esta tampa da caixa não é 
necessária a utilização do implante, ela somente tampa o recipiente que acomoda os instrumentais. Para ele,
esta tampa da caixa não é essencial, pois não é utilizada na cirurgia de nenhuma forma.
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Fonte: Acervo pessoal do Signatário LRC

ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2014 

A  despeito  de  estar  registrado  na  ata  do  Pregão  nº  149/2014

(Documento 165 do CADE) que foi “Cancelado por decisão do pregoeiro”, os funcionários

da empresa signatária do acordo indicam que o pregoeiro adotou tal decisão por ordem

direta do CAPITÃO VEIGA, que defendia os interesses da Oscar Iskin, pois a empresa

não aceitou perder o Grupo 03 da licitação, de valor estimado em R$ 20 milhões. Este

cancelamento por decisão do pregoeiro fica registrado na ata do referido pregão, extraído

do sistema Comprasnet e reproduzida na figura abaixo:
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RELAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2014 – GRUPO 3

Assim,  devido  ao  resultado  não  ter  sido  o  esperado  pela  Oscar

Iskin, todo o Pregão nº 149/2014 foi cancelado e não somente o Grupo 03, destinado a

ser  vencido  pela  Oscar  Iskin.  Com esse  cancelamento,  que  levou  à  revogação  do

pregão, todo o processo deveria ser realizado novamente. 

No  entanto,  apenas  20  dias  depois  do  cancelamento,  em

09.06.2015, o INTO abriu o  Pregão nº 060/2015 para a aquisição de  “Implantes para

cirurgias  ortopédicas  para  o  Centro  de  Doenças  da  Coluna  –  CDCOL  (espaçador

dinâmico cervical de liga de titânio com revestimento externo em plasma spray e outros)”,

tal qual o objeto do Pregão nº 149/2014 (Documentos 165 e 166 do CADE). 

RELAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2015 – GRUPO 3
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Neste  novo  certame,  novamente  a  Johnson  &  Johnson foi

desclassificada, mas agora, segundo os funcionários da empresa signatária do acordo,

essa desclassificação seria ilegítima, pois efetuada a despeito da correção da proposta

dessa empresa. Segundo relatado pelos funcionários da empresa signatária do acordo, o

funcionário da Oscar Iskin,  LUIZ SÉRGIO BRAGA indicou para constar nos itens do

edital propositalmente  o produto barra de transição (“barra”),  uma vez que achava

que este não seria oferecido pela  Johnson & Johnson. Contudo, os funcionários da

empresa signatária  do  acordo indicaram que  a  Johnson & Johnson  possuía  sim o

produto barra de transição (“barra”) e cotou este item no pregão.

Além disso, de acordo com os funcionários da empresa signatária do

acordo, neste Pregão nº 060/2015, a Per Prima concorreu novamente com o mesmo

descritivo – contendo, inclusive, a mesma omissão na tampa da caixa do container

–, igual ao Pregão nº 149/2014. Mas desta vez a Per Prima não foi desclassificada, o

que  evidencia,  extreme  de  dúvidas,  que  no  Pregão  149/2014  a  empresa  fora

desclassificada  propositalmente  e  de  forma  ilícita.  Tal  incoerência  na  decisão  do

pregoeiro é um forte indício de que a primeira desclassificação da “Empresa Secundária”

Per Prima foi infundada e corrobora os relatos de que a licitação estava previamente

direcionada para atender aos anseios da empresa líder do cartel, Oscar Iskin.
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Nesse sentido,  basta  verificar  o histórico  do Pregão Eletrônico  nº

060/2015:

HISTÓRICO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2015 – GRUPO 3

 RESULTADO DO PREGÃO Nº 060/2015

Pregão Eletrônico   Nº 00060/2015(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR 

01.731.293/0001-40 - LOGICA ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global 

GRUPO 3 - - - R$ 14.893.000,0000 

Total do Fornecedor: R$ 14.893.000,0000
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Assim, a “Empresa Laranja”  Lógica, utilizada pela “Empresa Líder”

Oscar Iskin,  ganhou uma venda de quase R$ 15 milhões ofertando um material  de

qualidade inferior, de acordo com o entendimento dos funcionários da empresa signatária

do acordo. A totalidade (100%) do valor licitado foi empenhado para a “Empresa

Laranja” Lógica.  Por outro lado, a “Empresa Secundária” Per Prima ganhou apenas

uma venda de R$ 120 mil em que somente foram empenhados R$ 30 mil, em razão de

desnecessidade de compra da totalidade do material70. 

3.6.  Licitação  com a  cotação  de  produto  nacional  mais  caro  que  o  importado.

Alteração posterior à aceitação da proposta e à declaração de impossibilidade de

conceder desconto. Comparativo de preços praticados nos Pregões Eletrônicos nº

150/2015 e nº 122/2016.

Neste tópico, a fraude à licitação relatada diz respeito à alteração, a

posteriori, de valores da proposta formulada pela empresa “líder”  Oscar Iskin para os

grupos  2  e  3  do  Pregão  nº  122/2016,  referente  a  material  nacional  fornecido  pela

fabricante  NeoOrtho  em  valores  superiores  ao  de  produto  importado  de  qualidade

superior, da fabricante Orthofix, vendido um ano antes para o INTO pela empresa  Per

Prima.  As  condutas  narradas  revelam  o  favorecimento  da  empresa  Oscar  Iskin  no

certame licitatório e a atuação do cartel para evitar que a manipulação dos resultados

pudesse ser aferida por outros concorrentes.

O Pregão nº 122/2016 (Documento 175 do CADE) foi aberto para

aquisição, em três conjuntos/grupos, de Implantes para cirurgias ortopédicas para a Área

de Trauma Ortopédico – ARTRAU, chefiada pelo médico TITO ROCHA. O Grupo 01

tratou de material de uso comum da rotina do trauma, que também é comercializado nos

70 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, neste caso específico foram 
empenhadas somente 5 unidades das 15 licitadas, por falta de casos de pacientes no hospital (Documento 
166 do CADE). De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, Gustavo Estellita 
Cavalcanti (Diretor Administrativo da Oscar Iskin) dizia ao Capitão Veiga que LRC (Sócio e Diretor Comercial 
da Per Prima) estava devendo o “pedágio” de 13% do cartel – não pago desde a exibição da reportagem 
“Máfia das Próteses” do Fantástico - e que, assim, não poderia haver empenhos do INTO para a Per Prima 
enquanto não fosse quitada a “dívida”.
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hospitais da Prefeitura do Rio de Janeiro com valor determinado pela Tabela do SUS

(Documento 46 do CADE), e que era vendido pela “Empresa Laranja” AGA MED dentro

do INTO71, da  fabricante nacional Hexagon. A Aga Med vendia também este mesmo

material, do mesmo fabricante, para outros hospitais da Secretaria Estadual de Saúde do

Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ). 

Ainda no Pregão nº 122/2016 (Documento 175 do CADE), a Oscar

Iskin – atuando por meio de MARCO ANTONIO DE ALMEIDA – participou no certame

nos Grupos 2 e 3, cotando  material nacional da empresa NeoOrtho,  por um preço

acima do produto importado da “Empresa Fornecedora” Orthofix vendido um ano

antes para o INTO pela  Per Prima. Os funcionários da empresa signatária do acordo

observaram que, por intermédio de FRANCISCO SITTA (Diretor Comercial da Implamed),

a  Oscar  Iskin assumiu  a  distribuição  dos  produtos  da  marca  nacional  NeoOrtho,

fabricante nacional, com o objetivo de retomar suas vendas no INTO, reduzidas após a

reportagem do Fantástico “Máfia das Próteses”.

Especificamente em relação ao Grupo 3, apesar de a Oscar Iskin ter

vencido  com  produtos  da  marca  nacional  NeoOrtho,  o  material  não  antedia  às

especificações  técnicas  do  Edital  nº  122/2016  (Documento  175  do  CADE).  Os

funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo  defenderam  que  o  referido  material

nacional da NeoOrtho, vendido pela Oscar Iskin, não atendia ao edital e a seus

requisitos técnicos, sendo que um dos itens a empresa tampouco fabricaria, não

possuindo, assim, o respectivo registro na ANVISA. 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 122/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS
Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia

71 Nesse cenário, foi estabelecido pelo Diretor Geral do INTO à época, João Antônio Matheus 
Guimarães (2013-2016), um conjunto de implantes de uso comum na rotina da ortopedia. Segundo os 
funcionários da empresa signatária do acordo esses implantes são contemplados pela Tabela do SUS, sendo
que a Oscar Iskin vendia por intermédio da “Empresa Laranja” Aga Med os mesmos implantes por 
preço bastante acima do praticado no SUS – os funcionários da empresa signatária do acordo 
indicaram como exemplo uma mesma cirurgia que custava no SUS R$ 340,00 e no INTO em torno de 
R$ 1.500,00).
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Pregão Eletrônico   Nº 00122/2016(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR 

01.731.293/0001-40 - LOGICA ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global 

GRUPO 1 - - - R$ 1.563.765,0000 

Total do Fornecedor: R$ 1.563.765,0000 

33.020.512/0001-79 - OSCAR ISKIN E CIA LTDA 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global 

GRUPO 2 - - - R$ 11.799.320,0000 

GRUPO 3 - - - R$ 3.139.080,0000 

Total do Fornecedor: R$ 14.938.400,0000 

Valor Global da Ata: R$ 16.502.165,0000 

Na  Ata  do  Pregão  nº  122/2016  (Documento  175  do  CADE),

especificamente no chat, a “Empresa Líder” Oscar Iskin apresentou nos Grupos 2 e 3,

em 27.12.2016, nova proposta com desconto, após o envio das propostas no dia anterior

da abertura do pregão (26.12.2017).  Essa mudança na postura da licitante ocorreu

sem razão aparente, especialmente se considerado que no dia anterior, a empresa

Oscar Iskin havia sido categórica ao afirmar que não poderia conceder desconto,

diferentemente da “Empresa Laranja” Lógica no Grupo 1,  que abaixou o preço

após o pedido de desconto do pregoeiro. 

A imagem do histórico do chat é esclarecedora:

HISTÓRICO DO CHAT NO PREGÃO Nº 122/2016
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Observa-se  das  telas  acima  reproduzidas  que  o  pregoeiro  pede

desconto  à  “Empresa  Laranja”  Lógica,  que  concede  de  imediato  um  desconto  na

proposta submetida em 26.12.2016.  Já a “Empresa Líder”  Oscar Iskin diz por duas

vezes seguidas ser impossível dar qualquer tipo de desconto nos Grupos 2 e 3, e

mantém firme sua posição quanto a isso. 

Ressalta-se  que  na  sequência  do  chat não  há  nenhum  tipo  de

negociação ou chamada do pregoeiro para a Oscar Iskin, e simplesmente “ao acaso”,

aparece no dia 28.12.2016, depois das 17:00, após o encerramento em 26.12.2016,

sucessivos descontos espontâneos na proposta da Oscar Iskin para o Grupo 2.

Os funcionários da empresa signatária do acordo informaram que a

respeito desse Edital nº 122/2016, ocorreu que LEANDRO CAMARGO fez contato com o

Médico Chefe Clínica Especializada de Trauma Ortopédico do INTO, Dr. TITO ROCHA,

para apontar que o material ofertado pela Oscar Iskin não atendia aos requisitos do
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Edital, e que era um material nacional  que estava sendo vendido a preço superior

ao do  material importado vendido no ano anterior, o que poderia gerar exposição e

questionamentos durante o certame. 

Também  era  possível  observar  que  o  descritivo  do  edital  pedia

alguns  materiais  que  a  empresa  NeoOrtho72 -  fornecedora  da  Oscar  Iskin naquela

oportunidade  –  não  fabrica,  além de  estarem sendo  apresentados  pela  Oscar  Iskin

preços  do  material  nacional  acima  dos  valores  dos  materiais  importados,  que  eram

vendidos anteriormente pela Per Prima. 

Nesse  sentido,  os  funcionários  da  empresa  signatária  do  acordo

ressaltaram que o mercado não pratica valores de materiais nacionais maiores do que os

de materiais importados.

Dessa  forma,  segundo  relatado  ao  CADE,  após  o  contato  de

LEANDRO CAMARGO com o Médico Chefe Clínica Especializada de Trauma Ortopédico

– ARTRAU do INTO, este teria avisado ao CAPITÃO VEIGA que o alto preço da Oscar

Iskin poderia gerar problemas. A Oscar Iskin, então, ofereceu nova proposta com preço

reduzido para as hastes no Pregão nº 122/2016.

HISTÓRICO DO CHAT NO PREGÃO Nº 122/2016 (EXCERTO)

72 De acordo com o conhecimento dos funcionários da empresa signatária do acordo, a Neoortho não
participou do cartel relatado neste Histórico da Conduta.

122/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Os funcionários da empresa signatária do acordo ainda destacaram

que  o aceite foi dado pelo valor de R$ 3.900,00, dois dias depois de, no  chat a

Oscar Iskin dizer que não seria possível conceder desconto. Além disso, menos de 1

minuto após o aceite dado pelo pregoeiro, a sessão foi reaberta e não foram convocadas

as empresas para negociação, tendo sido apenas alterado o valor final e registrado na

Ata  (Documento  175  do  CADE)  que  teria  havido  negociação  na  apresentação  de

proposta, o que, segundo os funcionários da empresa signatária do acordo, não ocorreu.

Além disso, tendo em vista os últimos dias de dezembro de 2016,

para realizar o empenho do Pregão nº 122/2016 à  Oscar Iskin (Documento 175 do

CADE)73,  houve  vários  empenhos  com  outras  finalidades  que  foram  cancelados  e

adiados, e a verba redirecionada para o mercado de órteses e próteses de traumatologia

e  ortopedia,  em  equipamentos,  dispositivos  médicos  implantáveis  e  instrumentais

73 Segundo informaram os funcionários da empresa signatária do acordo, ficaram reunidos na sala da
Direção do INTO, localizada no 9º andar do prédio, a fim de fazerem os empenhos de última hora do hospital
para fechar o orçamento do ano Capitão Veiga, Marco Antônio Guimarães Duarte Almeida (Diretor Comercial
da Oscar Iskin), e os Médicos Dr. Tito Rocha e Dr. Naason Cavanellas.
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cirúrgicos correlatos do mercado de OPME, inclusive usando as verbas que vieram de

outros  estados  por  meio  do  Projeto  Suporte.  Segundo  os  funcionários  da  empresa

signatária  do  acordo,  esses  empenhos  com outras  finalidades  seriam  destinados  ao

pagamento  de  serviços  como  segurança,  secretarias,  alimentação  etc,  e  foram

cancelados a fim de gerar  saldo financeiro e possibilitar  efetuar  mais empenhos que

atendessem ao cartel.74

A atuação de  CAPITÃO VEIGA em favor das empresas do cartel

também restou evidenciada pelo cancelamento, de forma equivocada, de um empenho

da “Empresa Laranja”  New Service,  utilizada pela  Oscar Iskin,  para vender material

para o quadril  – no Pregão nº 170/2015. De acordo com os funcionários da empresa

signatária  do acordo,  somente  quando  foi  entregue o  material  no  INTO referente  ao

respectivo  pregão  é  que  foi  constatado  que  o  empenho  2016NE802328  havia  sido

cancelado – Anulação 2016NE802679.

4 –  DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E DO ACORDO DE LENIÊNCIA

ENVOLVENDO A MAQUET

Uma  das  empresas  envolvidas  com  as  irregularidades  objeto  da

presente medida é a MAQUET DO BRASIL, que, conforme mencionado anteriormente,

participou do esquema de direcionamento das aquisições de equipamentos no INTO e na

SES-RJ. Mas não foi só, como se verá adiante.

Após a deflagração da Operação Fatura Exposta, representantes da

MAQUET DO BRASIL procuraram o Ministério Público Federal a fim de colaborar com as

apurações, o que resultou na celebração de um acordo de leniência com a empresa,

assim como de um acordo de colaboração premiada com o Ex-CEO da empresa na

América Latina, o Sr. NORMAN PIERRE GUNTHER.

74 De acordo com os funcionários da empresa signatária do acordo, a “desculpa” usada pelo Capitão
Veiga para adiar esses serviços de dezembro/2016 para janeiro/2017,  era de que o INTO não tinha mais
orçamento, e que teriam que  aguardar o ano seguinte para usar o novo orçamento e pagar estes outros
empenhos.
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As informações prestadas pelo colaborador e pelos funcionários da

empresa  signatária  do  acordo  de  leniência  são  esclarecedoras  e  estarrecedoras,

explicitando um grande esquema de monopólio privado sobre as contratações públicas

de equipamentos de saúde, capitaneado por  MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA,

com a participação de grandes multinacionais do ramo, dentre as quais, a MAQUET.

Na prática, embora aparentemente as aquisições fossem pautadas

pela impessoalidade, quem dava as cartas neste lucrativo mercado era a OSCAR ISKIN,

através de seus sócios  MIGUEL ISKIN  e  GUSTAVO ESTELLITA, e seus funcionários

MARCO  ANTONIO GUIMARÃES  DUARTE  DE  ALMEIDA,  MARCOS VINICIUS

GUIMARÃES  DUARTE  DE  ALMEIDA,  GAETANO  SIGNORINI  e MARCIA CUNHA,

dentre outros. 

Conforme  mencionado,  a  OSCAR  ISKIN  controlava  desde  a

quantidade e as especificações técnicas dos equipamentos que deveriam ser adquiridos

até  o  loteamento  do  sucesso  nos  “certames”  mediante  cartelização  das  empresas

“concorrentes”, passando pela fixação do preço e pelas altíssimas comissões cobradas.

Enfim, tudo era meticulosamente articulado pela empresa.

Em razão da longa e promíscua relação da empresa Oscar Iskin, de

MIGUEL ISKIN, com a cúpula da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e do

INTO,  antes  mesmo de  os  órgãos  lançarem  as  licitações,  a  líder  do  cartel  já  tinha

conhecimento  sobre  os  projetos  e  repassavam as  informações  às  demais  empresas

cartelizadas.  Quem  fazia  esse  contato,  em  regra,  era  o  funcionário  da  Oscar  Iskin

MARCO ANTONIO GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA e, a partir dessa informação, a

MAQUET transmitia  as  especificações  de  seus  produtos  e  informava  seus  preços  à

Oscar Iskin,  para que fossem incluídos nos editais para garantir  o direcionamento do

certame.
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Para  a  troca  de  informações,  os  funcionários  das  empresas

acessavam  um  e-mail  chamado  de  “CANAL”,  onde  redigiam  as  mensagens  em

rascunhos,  que  eram  apagados  após  certo  tempo.  Funcionários  da  Oscar  Iskin

escreviam em letras maiúsculas e informavam aos funcionários da Maquet do Brasil,

através  do  aplicativo  BlackBerry  Messenger  (“BBM”)  que  havia  novos  pedidos.  Em

seguida o funcionário responsável da MAQUET acessava o canal e respondia em letras

minúsculas, e, por fim, o funcionário da Oscar Iskin deletava o rascunho.

A  esse  respeito,  a  empresa  signatária  do  acordo  de  leniência

MAQUET entregou ao Ministério Público Federal alguns dos e-mails em rascunho que

não foram apagados, dentre os quais se destaca o exemplo abaixo, em que é possível

verificar as “instruções de uso” do canal de comunicação:
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Sobre  essa  forma  de  comunicação,  os  funcionários  da  empresa

signatária do acordo de leniência DANIEL MERLO e FELIPE RODRIGUES DA SILVA

esclareceram:
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“(...) QUE, a partir de 2008, por determinação da OI, passou a ser
utilizada uma conta de e-mail não corporativa do Gmail denominada
oimaquet@gmail.com; QUE este endereço de e-mail  e sua senha
eram compartilhados entre o departamento comercial da MdB e da
OI; QUE este endereço de e-mail era denominado “canal”; QUE as
comunicações no canal eram feitas através da função rascunho, e
não por meio do envio de mensagens de e-mail; QUE as solicitações
de  descritivos  técnicos  e  as  respectivas  respostas  contendo  os
descritivos  técnicos  que  seriam  inseridos  nos  editais  eram
compartilhados por meio da função rascunho do canal; QUE Norman
Günther e Devanir de Oliveira tinham conhecimento da existência do
canal e do que era discutido no canal; QUE o declarante e Fernando
Bigatto, então funcionário da MdB, tinham acesso ao canal;  QUE,
pela OI, Gaetano, Marco Antônio e Marcio Monteiro tinham acesso
ao canal; QUE discutia descritivos técnicos que seriam inseridos em
editais principalmente com Marco Antônio, e, em menor escala, com
Marcio Monteiro; QUE a secretária de Marco Antônio se chamava
Marcia Campos” (Termo de Autodeclaração nº 3 de DANIEL CULAU
MERLO).

“(...) QUE, nessa época, o declarante tinha conhecimento de que a
comunicação entre a MdB e a OI era feita principalmente via uma
conta  de e-mail  do  Gmail;  QUE Fernando  Bigatto  fazia  a  gestão
desta conta de e-mail; QUE o declarante ainda não tinha acesso a
essa conta; QUE os funcionários da OI eram referidos internamente
na  MdB  como  “amigos”;  QUE  na  época  o  declarante  por  vezes
também preparava juntamente com o descritivo, e também a pedido
da OI  e  de Fernando Bigatto,  uma tabela  de excel  contendo um
comparativo das características técnicas dos produtos da MdB e dos
seus concorrentes; QUE, somente em 2012, quando o declarante se
tornou analista de produto, Fernando Bigatto passou a dar acesso
ao  declarante  à  referida  conta  de  Gmail;  QUE referida  conta  de
Gmail era denominada “canal”; QUE as comunicações entre MdB e
OI pelo canal eram feitas na opção rascunho; QUE as mensagens
da OI no canal eram escritas em maiúsculo,  e as mensagens da
MdB em minúsculo; QUE na MdB quem tinha acesso ao canal era o
declarante  e  Fernando  Bigatto,  e,  em  alguns  casos  específicos,
Alexandre  Ribeiro,  então  gerente  de  produtos  da  linha  Arjo
Huntleigh,  e  Carlos  Wolff,  então  gerente  de  vendas  da  linha  de
produtos  Getinge;  QUE  na  OI  quem  tinha  acesso  ao  canal  era
principalmente Marcio Monteiro, cujo apelido era “Bolívar”, mas que
o declarante também recebia solicitações de Daniel Adão, Mariana
Estellita, Hudson Pazotti e Leandro, cujo apelido era “Pantera”; QUE
Marcio Monteiro era o responsável pela parte técnica de descritivos;
QUE Mariana Estellita, cujo apelido era “Sobrinha”, era responsável
pela parte dos preços; QUE Daniel Adão era o vendedor que atendia
o  INTO;  QUE Hudson  Pazotti,  cujo  apelido  era  “Palestra”,  era  o
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vendedor que atendia São Paulo, Brasília e Paraíba; QUE Leandro
era o vendedor que atendia a Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro (SES/RJ) e do Maranhão (SES/MA); QUE Leandro era
subordinado de Marcos Vinicius,  irmão de Marco Antônio,  ambos
funcionários  da  OI;  QUE  a  OI  solicitava  via  canal  antes  da
publicação  do  edital  os  referidos  descritivos  técnicos,  tabelas
comparativas  das  especificações  técnicas  e  os  preços  FOB  dos
produtos em moeda estrangeira (...)” (Termo de Autodeclaração nº 2
de FELIPE RODRIGUES DA SILVA).

“(...)  QUE o declarante se recorda de ter  mais de um canal para
comunicação com a OI e que cada um deles era relacionado a um
assunto específico, sendo um para assuntos comerciais, outro para
comunicações entre OI e C&R Licitações, outro para comunicação
com o departamento financeiro,  e outro para comunicação com o
departamento  de  logística;  QUE  sempre  que  a  OI  ou  a  MdB
atualizavam os rascunhos do canal,  eles informavam um ao outro
por meio do BlackBerry Messenger (“BBM”); QUE no canal utilizado
pelo  departamento  financeiro  da  MdB  e  da  OI  eram  discutidos
assuntos relacionados ao pagamento das comissões e custos da OI;
QUE Ronaldo Granja, Rodrigo Guazzeli e Leonardo Zanetti eram os
funcionários do departamento financeiro da MdB que tinham acesso
à  esta  conta  de  Gmail;  QUE  os  funcionários  da  MdB  Valdemir
Nunes, Luis Vaz e Bruno Bomura tinham acesso à conta de Gmail
do  departamento  de  logística;  QUE  o  declarante  somente  tinha
acesso à  conta de e-mail  de  assuntos  comerciais,  cujo  endereço
eletrônico  era  oimaquet@gmail.com,  e  a  senha  de  acesso  era
“Barrafunda2016”;  QUE a OI frequentemente alterava a senha de
acesso  à  conta;  QUE  a  comunicação  era  realizada  da  seguinte
forma: primeiro, a OI escrevia em letras maiúsculas e informava a
MdB que haviam novos pedidos via BBM, logo em seguida a MdB
acessava o canal e respondia o pedido em letras minúsculas, e, por
fim, a OI deletava o rascunho; QUE a OI costumava deletar os e-
mails  do  rascunho  mensalmente  a  fim  de  manter  somente  os
documentos  dos  projetos  em curso;  QUE eram  utilizados  alguns
codinomes  no  canal,  por  exemplo  o  declarante  era  chamado  de
“Lombriga Black”, Marco Antônio era chamado de “Ligeiro”, Hudson
Pazotti  era  chamado  de  “Palestra”,  Gaetano  era  chamado  de
“Italiano”,  Marcio  Monteiro  era  chamado  de  “Bolívar”,  e  Mariana
Estellita era chamada de “Sobrinha”; QUE a OI solicitava via canal
do  departamento  comercial,  antes  da  publicação  do  edital,  os
descritivos  técnicos  e  tabelas  comparativas  das  especificações
técnicas preparadas pelo declarante e pelos demais especialistas de
produto da MdB, e os preços FOB dos produtos das fábricas em
moeda  estrangeira,  incluindo  a  comissão  interna  da  MdB;  QUE
sobre  tais  preços  a  OI  calculava  e  acrescia  a  sua  comissão,
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formando o preço de venda final”. (Termo de Autodeclaração nº 3 de
FELIPE RODRIGUES DA SILVA).

Conforme  mencionado  pelos  funcionários  da  MAQUET,  diversos

funcionários da Oscar Iskin tomaram parte das ilicitudes, destacando-se os investigados

MARCO  ANTONIO GUIMARÃES  DUARTE  DE  ALMEIDA,  MARCOS VINICIUS

GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA, GAETANO SIGNORINI e MARCIO MONTEIRO.

Abaixo, um print da tela dos rascunhos que ainda não haviam sido

apagados, fornecido pela empresa signatária do acordo de leniência:

A Oscar Iskin decidia quais lotes ficariam a cargo de cada empresa,

dividindo o mercado. Conforme informado, a MAQUET sequer participava concorrendo

aos  certames  que  já  seriam  destinados  a  outras  empresas,  conforme  esclareceu  o

colaborador NORMAN PIERRE GUNTHER:

“(...)  QUE  antes  mesmo  de  os  órgãos  lançarem  as  licitações  o
colaborador  recebia  a  informação  da  OSCAR  ISKIN  sobre  os
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projetos;  QUE  as  informações  eram  passadas,  em  regra,  pelo
funcionário  da  OSCAR ISKIN  chamado MARCO ANTONIO;  QUE
não  havia  um  cronograma  certo  de  certames,  mas  apenas  uma
estimativa  aproximada;  QUE  MARCO  ANTONIO  avisava  ao
colaborador ou a algum funcionário da Maquet que seria aberto um
processo  licitatório,  QUE,  então  a  Maquet  buscava  inserir  as
especificações  de  seus  produtos  nos  editais  para  garantir  o
direcionamento do certame; QUE a Maquet não chegava a redigir as
especificações,  mas  informava  todos  os  detalhes  e  as
particularidades  à  OSCAR  ISKIN;  QUE  este  trabalho  de
especificações  direcionadas  a  produtos  produzidos  pela  Maquet
ficava  a  cargo  dos  especialistas  de  produtos  como  ROGERIO
CANZATO (ventilação mecânica e anestesia) e WILLIAN MORENO
(equipamentos de mesa e foco cirúrgico); QUE acredita que essas
informações eram transmitidas à OSCAR ISKIN por meio do e-mail
CANAL,  a  que  os  funcionários  de  ambas  as  empresas  tinham
acesso e onde redigiam as mensagens em rascunhos (...) QUE a
Maquet transmitia as especificações e também os preços à OSCAR
ISKIN; QUE a Maquet passava o preço chamado FOB, que seria o
preço  de  fábrica,  sem  frete  ou  outros  custos  incidentes;  QUE a
OSCAR ISKIN, através de MARCO ANTONIO, decidia quais lotes
ficaria  a  cargo  de  cada  empresa,  dividindo  o  mercado;  QUE  a
Maquet  não  participava  dos  lotes  que  eram  destinados  a  outras
empresas (...);  QUE as condições da concorrência eram definidas
pela OSCAR ISKIN, sendo acatado pela Maquet; QUE a Maquet não
questionava  essa  divisão  de  mercado  desde  que  houvesse  um
faturamento mínimo; QUE a divisão do mercado pela OSCAR ISKIN
não respeitava um parâmetro fixo; QUE a divisão do mercado era
feita  pela  OSCAR  ISKIN  entre  as  empresas  com  quem  ela
trabalhava, ainda que sem contrato formal de representação, dentre
as quais a DRAGER, a BAUMER, a STRYKER; QUE a relação com
MARCO ANTONIO era aberta e, por vezes, quando a Maquet era
alijada de certames interessantes, o colaborador ou outro funcionário
da  Maquet  chegaram  a  reclamar  (...)  QUE,  lidas  as  empresas
mencionadas por  CESAR ROMERO como empresas do clube do
pregão  internacional,  o  colaborador  se  recorda  da  STRYKER,  da
PHILLIPS,  da  DRAGER  e  da  DIXTAL,  que  era  concorrente  da
DRAGER no setor de monitores e concorrente da Maquet no ramo
de respiradores;  QUE essas empresas eram todas representadas
pela OSCAR ISKIN e participaram da divisão de mercado promovida
pela OSCAR ISKIN; QUE na OSCAR ISKIN sabe que o funcionário
GAETANO participava da parte operacional e tinha contato com os
especialistas de produtos (...)”

Veja-se que a Oscar Iskin exercia um verdadeiro monopólio sobre as

vendas  –  o  que,  diga-se  era  de  conhecimento  geral  no  mercado  –  controlando  os
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procedimentos licitatórios desde o início com a especificação direcionada dos produtos,

com  a  divisão  cartelizada  do  sucesso  nos  certames,  passando  pela  encenação  de

competitividade com propostas de cobertura, até culminar com os pagamentos para as

empresas com as correspondentes comissões em percentuais absurdos. 

O  colaborador  NORMAN  PIERRE  GUNTHER detalhou  ainda  a

logística das operações.

“(...)  QUE por  vezes  a  Maquet  usava outros  representantes  para
apresentar  propostas-cobertura em certames que não iria  vencer;
QUE os certames e os valores a serem apresentados nas propostas-
cobertura eram decididos pela OSCAR ISKIN; QUE havia cerca de
15  empresas  que  atuavam  como  representantes  da  Maquet  se
revezando  nessas  propostas-cobertura  (...)  QUE  por  vezes  a
OSCAR ISKIN indicava a necessidade de impugnação de certames
pela Maquet, e, por vezes, a OSCAR ISKIN indicava que a Maquet
não deveria impugnar determinado certame (...)”

Um dos e-mails de rascunho recuperado e entrega pela MAQUET

corrobora de maneira cristalina as informações.  No exemplo abaixo,  o funcionário da

Oscar Iskin encaminha à MAQUET o alerta sobre uma impugnação ao edital apresentada

por  empresa  não  participante  do  cartel,  e  solicita  atenção  para  eventuais

questionamentos sobre as propostas-cobertura das empresas do cartel:
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Aliás,  registre-se  que  as  próprias  empresas  preparavam  as

respostas  às  impugnações  para  guarnecer  o  órgão  público  com  as  informações

necessárias ao julgamento, de forma a garantir que as impugnações das concorrentes

seriam  indeferidas.  Um  exemplo  consta  do  e-mail  abaixo,  que  inclusive  registra

expressamente a habitualidade da prática:
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Após  a  licitação  as  fabricantes  dos  produtos  recebiam  os

pagamentos  através de cartas  de crédito  e  pagavam as altas  comissões em contas

indicadas pelo funcionário da Oscar Iskin MARCO ANTONIO, após a formalização de um

comission agreement. 
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“(...)  QUE após os certames,  vencida a licitação pela Maquet,  os
pagamentos  feitos  pelos  órgãos  ocorriam  através  de  cartas  de
crédito  para  a  fábrica,  no  exterior;  QUE  a  Maquet  cobrava  da
OSCAR ISKIN os pagamentos;  QUE, com a emissão da nota de
empenho,  a  Maquet  começava  a  produzir  os  produtos;  QUE,
recebidos os pagamentos,  os produtos eram disponibilizados pela
fábrica; QUE não sabe se o prazo de entrega seria uma outra forma
de restringir a concorrência, mas talvez possa ter acontecido de a
Maquet começar a produzir determinado produto para que pudesse
vencer um certame futuro, já que os prazos de entrega previstos nas
licitações era curto; QUE os portos de destinação dos produtos era
definido pela OSCAR ISKIN, geralmente na Paraíba, onde atuava
como despachante pessoa de nome LINDENBERG; QUE a Maquet
preferia trabalhar com esse porto por ter facilidade e rapidez para o
desembaraço dos produtos; QUE esses custos eram arcados pela
OSCAR ISKIN;  QUE a Maquet  passava para  a  OSCAR ISKIN o
preço FOB do produto, mas a OSCAR ISKIN é quem definia o preço
final,  que era informado por MARCO ANTONIO ao funcionário da
Maquet FELIPE RODRIGUES ou ao gerente de vendas FERNANDO
BIGATO ou DANIEL MERLO; QUE quando a Maquet entregava os
produtos  no  porto  no  Brasil,  a  Maquet  deduzia  da  comissão  da
OSCAR ISKIN o valor  do frete;  QUE o frete marítimo representa
cerca de 3% do valor do produto, mas o frete aéreo girava em torno
de 20 a 30% do valor da mercadoria; QUE quando a OSCAR ISKIN
se  responsabilizava  pelo  frete,  a  Maquet  apenas  pagava  o
comissionamento de 40%, sem deduções, mas isso era raro; QUE
não tem conhecimento da parte logísitca, mas sabe que GAETANO
participava deste setor na OSCAR ISKIN; QUE normalmente, após o
cálculo do valor devido a título de comissionamento, a fábrica emitia
uma nota de crédito; QUE MARCO ANTONIO informava em quais
contas deveriam ser pagas as comissões, e essas informações eram
repassadas às fábricas, que providenciavam a nota de crédito; QUE
no  comission  agreement  já  constavam  essas  informações  sobre
valores  e  contas  para  pagamento;  QUE,  por  isso,  o  comission
agreement era formalizado somente após o recebimento da carta de
crédito,  antes  do  pagamento  das  comissões;  QUE  GUSTAVO
ESTELITTA era  uma  pessoa  que  o  colaborador  não  tinha  muito
contato,  assim  como  acontecia  com  MIGUEL  ISKIN,  já  que  não
tratava da parte operacional; QUE estima que o valor total pago em
comissões à OSCAR ISKIN gira em torno de 150 a 200 milhões de
dólares, valores pagos através de transferências bancárias oficiais
(...)” (Termo de declarações de NORMAN PIERRE GUNTHER)

As  comissões  eram  de,  no  mínimo,  40%,  ou  seja,  bastante

superiores às praticadas no mercado, as quais eram em regra de 10% a 15%. Ainda
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assim, as empresas se submetiam à intermediação da Oscar Iskin pois, do contrário,

teriam dificuldades para vender para o INTO e a SES/RJ.  Em regra, essas elevadas

comissões eram pagas na conta de empresas controladas por  MIGUEL ISKIN como

AVALENA, MOSES, MEDLOPES e SOBIGOLD:

“(...) QUE a condição básica era de comissionamento de 40%, que
era  exigido  pela  OSCAR ISKIN;  QUE esse  preço  foi  aceito  pela
Maquet em razão da alta taxa de sucesso da OSCAR ISKIN nos
contratos com os órgãos públicos; QUE esse valor era considerado
elevado,  já  que  normalmente  no  mercado  outros  representantes
comerciais  cobravam  de  10%  a  15%  do  valor;  QUE  o
comissionamento  maior  era  praticado  quando  o  serviço  fosse
diferenciado, por exemplo, por questões de logística e manutenção;
QUE  não  foi  feito  um  contrato  formal  de  relação  comercial  por
consenso entre as duas empresas; QUE isso não era comum com
os outros representantes, que trabalhavam no mercado privado, mas
em outros países essa prática é por vezes adotada; QUE a OSCAR
ISKIN foi a única representante da Maquet exclusivamente para os
contratos com entes públicos; QUE os outros representantes com os
quais  a  Maquet  tinha  contratos  formais,  assim  o  foram  porque
também  representavam  a  Maquet  no  mercado  privado;  QUE  a
Maquet  não  fez  contrato  de  exclusividade  com  nenhum
representante;  QUE,  portanto,  a  Maquet  poderia  concorrer  em
qualquer certame; QUE na conversa inicial com MARCO ANTONIO
ele já demonstrou que a OSCAR ISKIN só participava de certames
em que  ela  tivesse  boas  chances  de  vencer,  onde  tivesse  boas
relações, quais sejam, a Secretaria de Saúde do RJ e o INTO; QUE
isso  não  causou  espanto  no  colaborador  porque  é  normal  que
somente tenha sucesso quem tenha bons contatos, tanto no setor
público  quanto  no  setor  privado;  QUE  muitas  empresas  fazem
contratos de comission agreement; QUE os contratos feitos entre a
Maquet e a OSCAR ISKIN, ao que se recorda, foram firmados com a
AVALENA, por indicação da OSCAR ISKIN; QUE a AVALENA faria
parte do grupo da OSCAR ISKIN;  QUE então os pagamentos do
comission agreement foram feitos no exterior da fábrica da Maquet
para a AVALENA; QUE o colaborador nunca conheceu a AVALENA,
sendo, para ele, apenas um nome no papel, já que todos os contatos
eram  feitos  pela  OSCAR  ISKIN;  QUE  outras  empresas  também
foram indicadas  pela  OSCAR ISKIN  para  receber  as  comissões,
como a MOSES, a MEDLOPES e a SOBIGOLD, sendo que esta
última  não  chegou  a  receber  nenhum  pagamento,  pelo  que  se
recorda o declarante; QUE a MEDLOPES recebia pagamentos no
Brasil (...)” (Termo de declarações de NORMAN PIERRE GUNTHER)
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Veja-se  que  mesmo  quando  as  vendas  eram  feitas  por  outros

órgãos,  mediante  adesão  a  atas  de  registro  de  preços,  a  Maquet  tinha  que  pagar

comissão à Oscar Iskin. O domínio do mercado era tanto que as empresas sabiam que

as vendas intermediadas pela Oscar Iskin tinham os pagamentos garantidos.  Aliás,  a

Oscar  Iskin  detinha  uma  espécie  de  exclusividade  nos  contatos  com  os  servidores

públicos, de forma a blindá-la contra eventuais tentativas de interferência.

“(...) QUE nas adesões às atas feitas por outros órgãos a Maquet
também  deveria  pagar  as  comissões  à  OSCAR  ISKIN,  também
mediante  comission  agreements;  QUE  quando  a  Maquet  fazia
vendas em locais onde a OSCAR ISKIN não fosse a representante ,
havia  pagamentos  de  comissões  ao  representante,  que  eram
geralmente inferiores a 5%; QUE acha que em todas as licitações
que  a  Maquet  participou  através  da  OSCAR  ISKIN  houve  esse
esquema de direcionamento e divisão do mercado; QUE por vezes a
Maquet exigia uma garantia da OSCAR ISKIN de que a empresa
arcaria  com os valores  caso o  órgão  público  não pagasse;  QUE
eram comuns problemas de pagamento, como atrasos na liberação
da carta de crédito; QUE a Maquet tinha a confiança de que quando
a OSCAR ISKIN intermediava as vendas, o dinheiro seria recebido
corretamente;  QUE  os  contatos  com  órgãos  públicos  eram  bem
fechados  e  protegidos  pela  OSCAR  ISKIN  (...)”. (Termo  de
declarações de NORMAN PIERRE GUNTHER)

Conforme  mencionado,  outra  maneira  de  negócios  envolvendo  a

Oscar Iskin e a Maquet se deu através das empresas MOSES e MEDLOPES. Essas

empresas de  trading  foram apresentadas a  NORMAN GUNTHER pelo funcionário da

Oscar Iskin MARCO ANTONIO, como uma alternativa às vendas intermediadas: ao invés

de a Maquet participar dos certames e vender aos órgãos públicos com pagamentos de

comissões à Oscar Iskin, as empresas MOSES e MEDLOPES é que participavam das

licitações com produtos da Maquet (inclusive com cartas de solidariedade). Ou seja, a

fábrica da Maquet vendia diretamente para a MOSES:

“(...) QUE as empresas MOSES e MEDLOPES foram indicadas pela
OSCAR ISKIN e  foram usadas  basicamente  em alguns  negócios
específicos de camas do grupo Getinge da linha Arjo Huntleigh; QUE
estas  empresas  foram apresentadas  ao  colaborador  por  volta  de
2013 ou 2014, quando o colaborador já trabalhava com a AVALENA;
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QUE  todas  as  empresas  foram  apresentadas  por  MARCO
ANTONIO; QUE estas empresas foram indicadas como uma forma
mais  fácil  de  viabilizar  os  negócios;  QUE para  a  Maquet  isso foi
válido para que as altas comissões da OSCAR ISKIN não fossem
mais pagas, já que essas empresas eram empresas de trading e,
portanto, a fábrica da Maquet vendia diretamente para a MOSES;
QUE os pedidos eram feitos às fábricas na Inglaterra e na Polônia;
QUE não havia comission agreement com a MOSES pois se tratava
de uma venda normal àquela empresa; QUE não se recorda se era
feito algum contrato;  QUE a MOSES recebia através de carta de
crédito e repassava o valor devido à Maquet; QUE a MEDLOPES
tinha um papel muito parecido, atuando da mesa forma, ou seja, era
uma  trading  que  participava  das  licitações  no  Brasil  mas  era  a
MOSES quem comprava  da  fábrica  da  Maquet  no exterior;  QUE
acredita  que  a  Maquet  fornecia  documentos  como  carta  de
solidariedade  para  que  seus  produtos  pudessem  participar  dos
certames;  QUE  os  preços  de  venda  e  preços  finais  eram  de
conhecimento  da  Maquet;  QUE  a  margem  girava  nos  mesmos
valores  dos  negócios  da  Maquet  com  a  OSCAR  ISKIN,  mas  a
diferença é que essa margem não saía do orçamento da Maquet,
mas sim da MOSES ou da MEDLOPES; QUE todos os funcionários
envolvidos  com  essa  parte  da  Maquet  e  da  OSCAR  ISKIN
conheciam essas empresas, como participantes dos negócios; QUE
nunca  foi  feito  negócio  entre  a  Maquet  e  a  MOSES  sem  a
participação da OSCAR ISKIN; QUE se compromete a apresentar
documentos  relacionados  aos  pagamentos  feitos  por  essas
empresas; QUE a partir do momento em que a MOSES começou a
ser  usada,  os  negócios  com  AVALENA  diminuíram,  mas  não
cessaram; QUE essa foi apenas uma maneira de variar as empresas
que participavam dos negócios, mas não significa que houve uma
substituição; QUE estima que cerca de 10 a 20 milhões de dólares
foram negociados através da MOSES e da MEDLOPES; QUE não
chegou a conhecer representantes de nenhuma das duas empresas;
QUE os funcionários da Maquet FERNANDO BIGATO (gerente de
contas  e  vendas)  e  FELIPE  RODRIGUES (gerente  de  licitações)
tinham  conhecimento  dos  fatos  e  tratavam  diretamente  com  a
OSCAR ISKIN; QUE a fábrica da Maquet apenas liberava o produto
para  a  MOSES  após  o  pagamento;  QUE  a  MOSES  por  vezes
demorava a efetuar o pagamento para a Maquet  alegando que a
carta  de  crédito  não  havia  sido liberada,  mas já  aconteceu  de a
MOSES pagar à Maquet mesmo sem ter recebido a carta de crédito,
para que o produto não ficasse parado no estoque; QUE a Maquet
do Brasil  era quem cobrava os pagamentos;  QUE na Maquet  do
Brasil o CFO DEVANIR DE OLIVEIRA era um dos responsáveis pelo
departamento  financeiro  que  cobrava  da  OSCAR  ISKIN  os
pagamentos; QUE no setor comercial o chefe era o DANIEL MERLO
e depois o FERNANDO BIGATTO e, ao final, FERNANDO ROCHA;
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QUE todos  eles  sabiam da  dinâmica  envolvendo  a  MOSES  e  a
MEDLOPES  e  participavam  fazendo  os  contatos  com  a  OSCAR
ISKIN; QUE a MOSES foi utilizada até o final das negociações entra
a Maquet e a OSCAR ISKIN, por volta de 2015, quando a Maquet
rompeu relações com a OSCAR ISKIN após denúncias de ilicitudes
da  máfia  das  próteses;  QUE  após  essa  ruptura  é  possível  que
tenham sido ainda adimplidos alguns compromissos comerciais  já
firmados  anteriormente”  (Termo  de  declarações  de  NORMAN
PIERRE GUNTHER)

6.1.  DAS  IRREGULARIDADES  NO  PROJETO  DO  INSTITUTO  ESTADUAL  DO

CÉREBRO – IEC

Além do cartel e das fraudes às licitações já mencionadas no INTO e

na  SES-RJ,  a  Maquet  também  participou,  sob  comando  da  Oscar  Iskin,  do

direcionamento do projeto do Instituto Estadual do Cérebro – IEC (aquisição de salas

modulares  integradas  para  neurocirurgia).  A licitação  foi  direcionada  de  forma  a

estabelecer  não  apenas  o  fornecimento  de  equipamentos,  mas  todo  o  desenho  de

projeto e até mesmo de construção civil. Conforme informado pelo colaborador NORMAN

GUNTHER,  essa  demanda  foi  passada  por  SÉRGIO  CÔRTES à  Oscar  Iskin,  que

repassou à Maquet, cerca de um ano antes do projeto.

O funcionário da Maquet FERNANDO BIGATO foi o responsável pelo

detalhamento de todos os equipamentos, de modo que, quando o edital da licitação foi

lançado,  não só a Maquet  já  tinha tudo pronto para atendê-lo,  como nenhuma outra

empresa conseguiria suprir as exigências tão restritivas. O resultado: a Maquet venceu o

certame  sem  concorrência  de  nenhuma  outra  empresa.  O  colaborador  NORMAN

PIERRE GUNTHER assim detalhou o esquema envolvendo o IEC:

“QUE o IEC era um dos projetos mais complexos que a Maquet já
participou em toda a América Latina,  já  que o conceito integrava
vários  equipamentos  de  empresas  diversas;  QUE a  Maquet  teve
uma responsabilidade que ia além da venda de equipamentos,  já
que a Maquet tinha que desenhar todo o projeto; QUE esse era um
projeto  bastante  ambicioso  do  SERGIO  CÔRTES;  QUE  essa
demanda foi repassada por SERGIO CÔRTES à OSCAR ISKIN que
repassou ao colaborador cerca de um ano antes do projeto; QUE
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esse projeto foi desenhado junto com a OSCAR ISKIN de modo a
não ter nenhuma empresa apta a participar da licitação; QUE essas
restrições e esse direcionamento foram determinados pela OSCAR
ISKIN; QUE a licitação foi direcionada de forma a estabelecer não
apenas o fornecimento de equipamentos, mas todo o desenho de
projeto e até mesmo de construção civil; QUE o colaborador sabia
que não havia outras empresas aptas a concorrer  nestes termos;
QUE  FERNANDO  BIGATO  foi  o  funcionário  responsável  pelo
detalhamento dos equipamentos, contando com o auxílio de outros
especialistas de produtos; QUE de 6 meses a 1 ano antes do edital a
empresa  do  colaborador  já  vinha  trabalhando  no  projeto;  QUE
quando o edital da licitação saiu a Maquet já tinha tudo pronto; QUE
o  projeto  já  havia  sido  apresentado  pelo  gerente  comercial
FERNANDO  BIGATO;  QUE  nenhuma  outra  empresa  chegou  a
participar da licitação; QUE este projeto chegou ao valor próximo a 8
a  10  milhões  de  dólares;  QUE  esse  projeto  foi  conduzido  pela
Secretaria de Saúde do RJ; QUE o projeto envolvia não apenas o
fornecimento  de  equipamentos,  mas  também,  por  exemplo,  a
construção de uma sala blindada; QUE os equipamentos que não
eram produzidos pela  Maquet  foram por  ela  adquiridos  de outros
fabricantes  e  fornecidos  ao  IEC  no  “pacote  completo”;  QUE  a
Secretaria de Saúde pagou através de cartas de crédito às diversas
empresas do grupo da Maquet; QUE neste caso a participação da
OSCAR  ISKIN  foi  de  orientação  da  Maquet  na  montagem  da
licitação,  com  as  especificações  dos  produtos,  e  também  de
acompanhamento das; QUE após o empenho foi feito pagamento de
comissão semelhante à prática usual da Maquet à OSCAR ISKIN;
QUE  a  Maquet  Hospital  Solutions  (MHS)  efetuou  pagamento  da
comissão à OSCAR ISKIN para a empresa MIK; QUE essa empresa
foi  indicada  por  MARCO  ANTONIO  para  que  fosse  feito  o
pagamento  da  comissão;  QUE  a  comissão  girou  em  torno  de  1
milhão de dólares; QUE o pagamento foi feito por volta de 2013 ou
2014;  QUE acredita que essa empresa foi  utilizada apenas neste
projeto  específico;  QUE  também  houve  um  pagamento  para  a
LEVFORT a título de remuneração pela instalação de equipamentos
e de comissão para a OSCAR ISKIN; QUE a Maquet poderia indicar
os valores pagos; QUE o colaborador anexará ao presente termo
uma  apresentação  elaborada  para  especificar  o  narrado  acima”.
(Termo de declarações de NORMAN PIERRE GUNTHER)

Veja-se que, conforme mencionado pelo colaborador, efetivamente o

projeto foi levado ao conhecimento da Maquet através da Oscar Iskin antes mesmo da

publicação do edital. A tela abaixo, fornecida pela Maquet, confirma:
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Da tela é possível verificar a data de criação do documento, qual

seja, 09/03/2012, sendo que o edital do pregão eletrônico nº 324/2012 (processo nº E-

08/003.748/2012) somente foi publicado em 12 de novembro de 2012.

Como se vê, desde julho de 2012 a Maquet já vinha trabalhando nas

especificações e na proposta de preço:

O  funcionário  da  Maquet  FERNANDO  KERESZTES  BIGATTO

confirmou e detalhou as informações:

“(…)  QUE  o  projeto  começou  a  ser  discutido  em  2011  com  OI,
principalmente  com  Marco  Antônio;  QUE  em  06/12/2011  o
declarante esteve no prédio do antigo INTO juntamente com Marcos
Vinicius,  Marcio  Monteiro,  Miguel  Lessa  e  outros  para  ver  as
instalações onde seria o centro cirúrgico do IEC; QUE as discussões
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com  integrantes  da  SES/RJ  e  da  OI  se  seguiram  nos  meses
seguintes para definição do projeto; QUE o declarante juntamente
com representantes da Brainlab e da OI também discutiram o projeto
com o Dr. Paulo Niemeyer em reunião em um hospital no Rio de
Janeiro e o declarante se recorda de terem sido submetidos alguns
modelos  de  produtos  como  bisturis  e  neuronavegador  para
aprovação do Dr. Paulo Niemeyer; QUE a OI requereu à MdB que se
responsabilizasse  pelo  funcionamento  integral  da  sala  cirúrgica;
QUE a sala  cirúrgica  demandava produtos  de diversas  empresas
diferentes além da MdB, pois muitos produtos não eram vendidos
pelo  Grupo  Getinge;  QUE foi  decidido  entre  MdB e  OI  quais  as
marcas  seriam  escolhidas  para  fornecer  tais  produtos;  QUE,  por
exemplo,  as mesas cirúrgicas,  focos e estativas seriam do Grupo
Getinge; QUE a ressonância magnética seria da GE; QUE o sistema
de  neuronavegação  seria  Brainlab;  QUE  a  MdB  preparou  os
descritivos dos produtos do Grupo Getinge que seriam inseridos no
edital; QUE o edital foi publicado com tais descritivos; QUE somente
a MdB atendia aos descritivos do edital; QUE o declarante chegou a
receber  da  OI  uma minuta  do  edital  com marcas  de  revisão  em
outubro de 2012, sendo que o edital viria a ser publicado apenas em
novembro de 2012; QUE foi realizado o pregão e a MdB se sagrou
vencedora;  QUE foram geradas  e  pagas  comissões  à  OI,  assim
como  nas  demais  vendas  intermediadas  pela  OI”  (Termo  de
Autodeclaração nº 8 de FERNANDO KERESZTES BIGATTO).

5  –  DAS  IRREGULARIDADES  ENCONTRADAS  NO  INTO  E  NA  SECRETARIA

ESTADUAL  DE  SAÚDE  DO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  (SES/RJ)  PELA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) – DAS ROBUSTAS EVIDÊNCIAS DE

FRAUDES A LICITAÇÕES:

A partir da autorização de compartilhamento de provas deferida por

esse Juízo nos autos nº 0502500-17.2017.4.02.5101, a CGU iniciou trabalho de auditoria

sobre os procedimentos licitatórios da Secretaria Estadual de Saúde e do INTO, relativos

à  aquisição  de  equipamentos  médicos  por  meio  de  importação  (“Pregões

Internacionais”), no período de 2005 a 2015.

As conclusões e os achados do trabalho de auditoria da CGU no

INTO  foram  comunicados  ao  MPF  por  meio  das  Notas  Técnicas  nº
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2309/2017/GAB/RJ/REGIONAL/RJ e nº 2525/2017/GAB/RJ/REGIONAL/RJ (DOCs. 7 e

8), as quais, corroborando os relatos do colaborador CESAR ROMERO, apontou graves

irregularidades  nos  procedimentos  licitatórios  analisados75,  conforme  sumarizado  no

quadro a seguir:

A análise técnica da CGU corrobora os relatos trazidos inicialmente

pelo colaborador CESAR ROMERO, no sentido de que as licitações realizadas durante a

gestão de SÉRGIO CORTES no INTO e na Secretaria de Saúde eram fraudadas para

beneficiar  as  empresas  integrantes  do  denominado  “clube  do  pregão  internacional”,

coordenado pelo empresário MIGUEL ISKIN.

As conclusões do órgão de controle são claras quanto à ocorrência

de “restrição de competitividade da licitação, com indícios de introdução de obstáculos à

participação de empresas nacionais, e favorecimento a empresas que fazem parte do

“clube do pregão internacional”. Reiteradamente, as empresas que não faziam parte do

“clube do pregão internacional” eram desclassificadas e não participavam da fase de

75 Em relação ao INTO, a CGU analisou 25 processos licitatórios, que totalizaram o valor homologado 
de R$ 421.344.614,06. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) também analisou os 
processos 2368/2009 (Pregão Eletrônico n.º 161/2009), 6151/2010 (Pregão Eletrônico n.º 193/2010), 
3943/2011 (Pregão Eletrônico n.º 185/2011) e 3483/2012 (Pregão Eletrônico n.º 075/2013), contidos na 
amostra. Já na SES, a CGU analisou 5 processos licitatórios: E-08/008.191/2008; E-08/008.665/2008; E-
08/077.107/2009; E-08/077.281/2009; E-08/000.529/2009.
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lances dos certames. Em especial, verificou-se que as empresas que ofereciam produtos

nacionais ou nacionalizados eram frequentemente desclassificadas durante a análise de

suas propostas, portanto tendo suas propostas excluídas e sendo impossibilitadas de

ofertar lances nos certames. Este fato, inclusive, tornava desnecessária a aplicação do

§4, do art.  42 da Lei 8.666/93, que trata da aplicação dos gravames que oneram os

produtos nacionais aos preços de produtos estrangeiros para fins de julgamento das

propostas.”

Segundo  a  equipe  de  auditoria,  contribuiu  para  a  ausência  de

competitividade nos certames licitatórios a ausência de divulgação no exterior, haja vista

que em nenhum dos processos licitatórios analisados foi  encontrado comprovante de

publicação  do  instrumento  convocatório  na  imprensa  internacional  ou  agências  de

divulgação de negócios no exterior.

Tal constatação evidencia que a modalidade de licitação denominada

“Pregão Internacional”, instituída na gestão de SÉRGIO CORTES tanto no INTO quanto

na  Secretaria  de  Saúde,  não  atendia  ao  critério  mínimo de  competitividade  para  se

caracterizar como licitação internacional – sendo certo que a exigência de divulgação

do certame no exterior já era apontada pelo TCU desde 1999, conforme Decisão

289/1999 – Plenário, em consonância com o art. 21, III, da Lei nº 8.666/93.

Assim, a ausência de divulgação no exterior  consistiu  em medida

que restringia a competitividade, com o intuito de favorecer as empresas do denominado

“clube  do  pregão  internacional”  e  dificultar  que  outros  interessados,  especialmente

fabricantes do exterior com preços competitivos, pudessem participar das licitações.

Além  disso,  a  CGU  identificou  que  em  alguns  dos  processos

analisados, o beneficiário da carta de crédito no exterior, ou seja, dos recursos pagos

pelo órgão público fora do país, não era a empresa que havia vencido a licitação:
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Tal  prática  já  vinha  sendo  indicada  pelo  colaborador  CESAR

ROMERO e constituiu meio para possibilitar o recebimento de valores milionários por

MIGUEL ISKIN no exterior, a título de comissão, como relatado no tópico inicial desta

petição, mesmo quando utilizadas “empresas laranjas” na licitação, como as empresas

NEW SERVICE e RIZZI.

No  quadro  acima,  por  exemplo,  são  apontadas  as  empresas

SOBIGOLD COMPANY S/A, sediada no Uruguai,  e MOSES TRADING CORP e LIFE

GROUP SUPPLY DIVISION OF LIFE CARGO INC., ambas sediadas nos Estados Unidos

da América.

As  três  empresas  possuem  fortes  ligações  com  MIGUEL ISKIN,

como será detalhado nos próximos tópicos.

Voltando ao relatório da CGU, nos 4 processos em que se identificou

o pagamento dos recursos públicos por carta de crédito para terceiro que não havia

vencido  a  licitação,  também  foram  identificadas  outras  irregularidades  graves.  No

processo nº 250057-2954-2007 (Pregão 132/2007), referente à aquisição de 45 focos
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cirúrgicos da fabricante alemã DRAGER, no valor total de 712.753,32 euros, exportados

pela  empresa  SOBIGOLD  COMPANY  LTDA  (SISCOMEX  LI  08/01429460  e  LI

08/2543859-1), não foi encontrado documento que comprovasse o recebimento dos

equipamentos licitados.

Já no processo nº 250057-2957-2008 (Pregão 133/2008), que teve a

empresa LIFE GROUP SUPPLY DIVISION OF LIFE CARGO INC como beneficiária da

carta de crédito no valor total de R$ 2.075.097,14 (Extrato de Licença de Exportação

09/0078205-3 e fatura invoice), foi identificada a solicitação de seis equipamentos para

as unidades federativas AM, CE, MT, MS, PR e SP (Memorando nº 33248/2008). No

entanto,  não foi  localizado no processo administrativo qualquer  documento que

comprovasse o recebimento dos equipamentos solicitados.

Com relação à  etapa de cotação de preços,  para a formação do

preço  de  referência  do  certame  licitatório,  a  CGU  constatou  que  as  empresas

participantes do “clube do pregão internacional” participaram das cotações em todos os

processos analisados e foram as únicas empresas a cotar em alguns desses processos.

A CGU ainda identificou que três empresas, apesar de não serem

citadas  como  integrantes  do  “clube  do  pregão  internacional”,  participaram

frequentemente das cotações de preços, conforme apontado na tabela abaixo:
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Em alguns dos processos acima,  as  empresas participaram tanto

das  cotações  quanto  das  fases  de  lances  (processos  assinalados  com  asterisco),

contudo,  em nenhum certame qualquer  das empresas acima apresentou intenção de

impugnar o edital ou recorrer dos atos nos pregões em que participou.

Além disso, chamou a atenção da equipe de análise da CGU que,

em  todos  os  processos  licitatórios  das  empresas  ID  COMÉRCIO,  MED  LOPES  e

LÓGICA ADMINISTRAÇÃO, a empresa vencedora foi a MAQUET DO BRASIL LTDA, à

exceção de dois processos, um vencido pela MD INTERNATIONAL e outro vencido pela

STRYKER76, ambas integrantes do “clube do pregão internacional”.

76 De acordo com a CGU: o processo 250057-2352-2009, foi vencido pela MD, e o processo 250057-
2966-2007, foi vencido pela Stryker.
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As informações detectadas pela equipe de fiscalização da CGU

por meio de auditoria realizada de forma autônoma, vêm corroborar, com absoluta

independência,  os  relatos  trazidos  pelos  colaboradores  LEANDRO  ROSA

CAMARGO,  da  empresa  PER  PRIMA  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA

(40179558000109),  e  NORMAN  PIERRE  GUNTHER,  da  empresa  MAQUET  DO

BRASIL LTDA, os quais foram detalhados em tópicos próprios.

Com efeito,  no  acordo de  leniência  parcial  firmado pela  empresa

PER PRIMA perante o CADE, foi relatado e foram apontadas provas de que a empresa

LÓGICA ADMINISTRAÇÃO integrava o cartel formado entre as empresas fornecedoras

de próteses e equipamentos médicos para o INTO (DOC. 10).

Por  outro  lado,  no  acordo  de  leniência  firmado entre  o  MPF e a

empresa MAQUET DO BRASIL LTDA, homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e

Revisão  do  MPF  e  por  este  juízo,  demonstrou-se  que  a  empresa  MED  LOPES

COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR participou de fraudes em licitações

para beneficiar a fabricante internacional e, por consequência,  o empresário  MIGUEL

ISKIN, que recebia comissões em valores de aproximadamente 40 a 50% dos preços

dos produtos adquiridos pelos órgãos públicos.

Foi  ainda  relatado  que  a  empresa  ID  COMÉRCIO  DE

EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 06159241000164) pertencia a DASIO BRAGA

DA SILVA FILHO, ex-funcionário da MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS

LTDA (CNPJ  06028137000130).  Não  por  acaso,  a  CGU  constatou  que  todos  os

processos analisados em que a ID apresentou cotação de preços foram vencidos

pela empresa MAQUET.

Com relação à empresa LÓGICA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS

LTDA (CNPJ 01.731.293/0001-40), chamou a atenção da equipe de fiscalização da CGU

que a quase totalidade dos recursos recebidos pela empresa do governo federal partiram

149/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

de ordens bancárias do INTO, de onde recebeu R$ 37.319.041,86, na soma dos anos de

2015, 2016 e 2017.

Verificou-se que a referida empresa participou de 40 licitações na

base de dados do governo federal, sendo 31 pregões do INTO, tendo vencido em apenas

5 oportunidades.

A CGU também constatou que dos processos em que a empresa

LÓGICA apresentou cotação, quase todos foram vencidos pela MAQUET, com exceção

de um em que a empresa STRYKER, também apontada como integrante do “clube do

pregão internacional” sagrou-se vencedora.

A equipe da CGU também identificou que os objetos para os quais a

empresa  LÓGICA  apresentou  cotação  são  diversos  dos  objetos  já  vendidos  pela

empresa para  órgãos  públicos,  o  que constitui  mais  um indícios  de que a  etapa  da

cotação de preços foi manipulada para dar aparência de legalidade ao certame que já

tinha vencedor direcionado (MAQUET).

Outra irregularidade bastante grave apontada pela CGU diz respeito

à  restrição  de  competitividade  da  licitação,  em  razão  de  indícios  de  introdução  de

obstáculos à participação de empresas nacionais e favorecimento a empresas que fazem

parte do denominado “clube do pregão internacional”.

Segundo a nota técnica da CGU, em 18 dos 25 pregões analisados,

houve a participação de empresas que ofereceram produtos nacionais ou nacionalizados.

Todos  os  licitantes  que  ofereceram  produtos  nacionais  ou  nacionalizados  foram

desclassificados  em  13  desses  18  pregões  em  que  participaram.  A única  empresa

nacional  que  se  sagrou  vencedora  nos  certames  analisados  foi  a  empresa  VMI  no

processo nº 250057-2350-2009 (Pregão eletrônico 132/2009), a qual, contudo, já fazia

parte do grupo PHILIPS, empresa citada como integrante do “clube”.
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Vale  ressaltar  que o esquema de fraude a  licitações e corrupção

concebido  em  parceria  por  MIGUEL ISKIN e  SERGIO  CORTES tinha  como  foco  a

aquisição de equipamentos médicos importados diretamente pelos órgãos públicos, tanto

INTO quanto a SES/RJ, de modo a afastar a incidência tributária. 

Assim, como já relatado pelo colaborador CESAR ROMERO, uma

das  formas  de  inviabilizar  a  concorrência  de  empresas  que  vendessem  produtos

nacionais ou nacionalizados era deixar de aplicar a equalização das propostas, que seria

a fase de inclusão dos gravames que oneram os produtos nacionais ou nacionalizados

nos preços apresentados para equipamentos importados, conforme previsto no art. 42, §

4º, da Lei nº 8.666/9377.

A versão trazida pelo colaborador  foi  corroborada pela análise da

CGU,  sendo  constatado  que  dos  cinco  procedimentos  em  que  as  empresas  que

ofereceram produtos nacionais ou nacionalizados foram classificadas, em apenas dois foi

verificada a inclusão dos gravames para o julgamento das propostas [(250057-2503-2005

(pregão  101/2005)  e  250057-3302-2007  (pregão  176/2007)].  Em  dois  processos

constatou-se não ter  sido feita a inclusão dos gravames [(250057-3480-2012 (pregão

076/2013) e 250057-2406-2009 (pregão 138/2009)] e em um processo não foi possível

verificar a inclusão dos gravames [(250057-2350-2009 (132/2009)].

A CGU detalhou,  ainda,  uma série  de indícios  de direcionamento

para favorecer as empresas vencedoras, integrantes do “clube do pregão internacional”,

nos procedimentos indicados a seguir. Foi observado, por exemplo, que as impugnações

ao edital apresentadas por empresas que não faziam parte do cartel não foram providas

pelos funcionários públicos do INTO, em seguida, essas empresas eram desclassificadas

por  não  atenderem a  algum detalhe  do  descritivo  técnico,  prosseguindo  na  fase  de

77 Art. 42.  Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política 
monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.
(…)
§ 4o  Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão 
acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes 
brasileiros quanto à operação final de venda.
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lances apenas as empresas integrantes do “clube”,  até que uma delas desistisse de

apresentar lances, em benefício da concorrente.

A tabela  a  seguir  sintetiza  os  achados  da  CGU  em  relação  aos

procedimentos licitatórios com indícios de favorecimentos às empresas integrantes do

“clube do pregão internacional”:

Empresa vencedora Procedimento licitatório

PHILIPS e VMI Pregões 132/2009, 159/2009, VMI 101/2005

Maquet e Stryker Pregão 102/2005

Oscar Iskin Pregão 132/200778

Stryker Pregão 147/2007

Maquet Pregões  137/200879;  123/2008;  075/2013;  193/2010,

105/2005,  157/2007,  161/2009,  130/2009,  138/2009,

180/2010, 197/2010, 159/200780, 185/2011

New Service Pregão 076/2013 (item 3)81

MD International Pregão 176/2007

Rizzi Pregão 133/2008 e 007/2012

Maquet e Drager Pregão 153/200982

Maquet, Dixtal e Drager Pregão 019/201283

78 Obs: além dos indícios de direcionamento, não foi localizado documento comprobatório do recebimento dos 
equipamentos licitados.
79  Obs: As cartas de solidariedade para Maquetdo Brasil e para ID Comércio foram autenticadas no mesmo cartório e 
no mesmo horário.
80 Obs.: Além dos indícios de direcionamento da licitação, existem indícios de superfaturamento, uma vez que a 
empresa desclassificada Barrfab Ltda havia apresentado, antes mesmo da fase de lances, produto com preço unitário de
R$ 58.000,00, enquanto a Maquet do Brasil Ltda, foi vencedora após os lances, com preço de R$ 127.443,22 por 
unidade.
81 Obs.; não foram aplicados os gravames para equalização das propostas, na forma do art. 42, §4º, da Lei nº 8.666/93.
82 Obs.: só foram classificadas as empresas integrantes do “clube do pregão internacional” e a empresa MED LOPES, 
posteriormente indicada como participante do cartel de fraudes a licitações, conforme acordos de leniência firmado 
com as empresas PER PRIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES e MAQUET DO BRASIL LTDA.
83 Obs.: Na avaliação técnica elaborada pela JOBMED e adotada pelo Coordenador de Desenvolvimento Institucional 
nos despachos encaminhados à pregoeira, foi ressaltado que [...] restou comprovado que as especificações [...] não são 
restritivas, possibilitam a ampla competição […]. Nas respostas técnicas apresentadas pela Jobmed, mesmo que o 
conteúdo técnico possa fugir à compreensão, é possível verificar que, embora no mercado haja muitos equipamentos 
que atendam a vários dos requisitos especificados no termo de referência, nem todos esses equipamentos atendem 
ao conjunto dos requisitos. A exemplo, cita-se o item 1, onde cada um dos requisitos de estratégia ventilatória era 
atendido por mais de dez modelos de equipamentos. Entretanto, nem todos os equipamentos atendiam 
conjuntamente a todos os requisitos de estratégia ventilatória. Tanto que, no pregão eletrônico, esse item teve treze 
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São inúmeros os indícios de irregularidades apontados pela CGU na

nota técnica acostada aos autos, os quais serão objeto de denúncia oportunamente.

Neste  momento,  vale  destacar,  no  entanto,  os  indícios  de

direcionamento  detectados no Pregão Eletrônico  nº  193/2010,  cujo  edital  possuía 14

itens que foram integralmente vencidos pela empresa MAQUET DO BRASIL LTDA.

Tanto a auditoria da CGU quanto a análise realizada pela EBSERH

detectaram que houve excessivo detalhamento no descritivo técnico dos equipamentos,

sem fundamentação técnica que justificasse tamanha especificidade. Tanto é assim que

foram apresentados recursos por várias empresas em relação ao próprio edital, todos

indeferidos conforme memorando do INTO que acolheu fundamentos apresentados pela

empresa JOBMED.

Também foi apontada a desclassificação de empresas antes mesmo

da fase de lances, por motivos não razoáveis, o que limitou ainda mais a competitividade

do  certame  e  permitiu  que  todos  os  14  itens  fossem  vencidos  exclusivamente  pela

MAQUET.

Ademais, em comparativo econômico das aquisições realizadas pelo

INTO frente às de outros entes públicos, ficou evidenciada a compra de equipamentos

por valores acima do praticado por licitantes do mesmo ramo em outros certames.

O relatório técnico da EBSERH detectou, ainda, que, em relação ao

item  1  do  edital,  as  empresas  MAQUET DO  BRASIL,  MED  LOPES  e  CIRÚRGICA

CLIMAZA participaram ofertando produtos da mesma marca, qual seja, MAQUET, o que

constitui  fato  incomum  no  mercado,  haja  vista  a  preponderância  de  contratos  de

exclusividade com representantes em cada região do país. Outrossim, foi constatado que

as  empresas  MED LOPES e  CIRÚRGICA CLIMAZA possuem volume irrelevante  de

comercialização  de  equipamentos  médicos-hospitalares  nos  últimos  12  anos  com  a

propostas e nove foram desclassificadas por não atender a integralidade dos requisitos.
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administração pública federal.  As 3 empresas ainda apresentaram lances com preços

muito  próximos,  o  que  é  incomum,  visto  que  o  mercado  possui  grande  variação  de

preços, principalmente em se tratando de venda direta pelo fabricante versus a venda via

representante da marca.

Dinâmica semelhante foi observada em relação ao item 2 do edital:

• Foi verificado que as empresas PER PRIME, MED LOPES,

CIRÚRGICA  CLIMAZA  e  LÓGICA  ADMINISTRAÇÃO

tiveram  volume  irrelevante  de  comercialização  de

Equipamentos MédicoHospitalares nos últimos 12 anos com

a administração pública federal, conforme consulta realizada

em  19/09/2017,  às  16:30  hs,  no  Siga  Brasil

(https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil); 

• Após o  início  do tempo randômico para  encerramento  do

pregão (batida iminente),  as empresas PER PRIME, MED

LOPES,  CIRÚRGICA  CLIMAZA  e  LÓGICA

ADMINISTRAÇÃO param de dar lances em todos os itens,

ficando  sempre  a  Maquet  com  o  último  lance  de  menor

preço.  Em  consultas  realizadas  entre  os  dias  12  a

22/09/2017  no  site  www.comprasgovernamentais.gov.br  é

possível constatar que em pregões eletrônicos para compra

de  equipamentos  é  nesta  fase  de  tempo  randômico  que

aumenta  a  intensidade  dos  lances  e  a  disputa  entre  as

empresas; 

• Embora tenha a prerrogativa para cobrir o valor da empresa

MAQUET após o encerramento da fase de lances, prevista

na  lei  complementar  123/2006  para  as  Microempresas  e

Empresas  de  Pequeno  Porte  (ME/EPP),  a  empresa

CIRÚRGICA CLIMAZA não o fez quando teve oportunidade; 
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• Considerando  que  não  consta  no  processo  em  questão

aquisição  e  pagamento  para  estes  itens,  não  houve

pesquisa de preços de mercado; 

Em visita técnica realizada pela CGU-Regional/RJ, em conjunto com

a equipe técnica da EBSERH, ao Centro Cirúrugico do Novo INTO, em 18/09/2017, a

equipe de engenheiros clínicos da EBSERH constatou que as aquisições promovidas

por meio do Pregão nº 193/2010 não atenderam ao interesse público, uma vez que

grande parte dos equipamentos está fora de uso:

• Das quatro estações de telemedicina adquiridas,

uma foi desinstalada e se encontra armazenada

em área próxima ao setor de engenharia do INTO.

As  outras  três  se  encontram  sem  uso  efetivo,

inclusive  alguns  cabos  se  encontram

desconectados. Tal  situação  remete  a  uma

aplicação  inadequada  de  recursos  públicos  pelo

INTO no dimensionamento para a aquisição destes

itens;

• Existe um número de mesas cirúrgicas maior do

que  o  de  salas  cirúrgicas,  sendo  localizado  12

equipamentos  totalmente  sem  uso. Tal  situação

remete  a  uma  aplicação  inadequada  de  recursos

públicos  pelo  INTO  no  dimensionamento  para  a

aquisição destes itens;

• Considerando que as mesas cirúrgicas possuem kits

de  acessórios  específicos  para  cada  tipo  de

procedimentos médico e que estes kits comumente

são adquiridos em quantidade inferior ao número de

mesas, as compras realizadas pelo INTO remetem

a  uma  aplicação  inadequada  de  recursos
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públicos pelo INTO no dimensionamento para a

aquisição destes itens. O resultado prático e que

pôde  ser  observado  são  dezenas  de  kits  de

acessórios sem nenhum uso.

O cenário  constatado  na  vistoria  demonstra  que  os  responsáveis

pela  administração  pública  do  INTO  realizaram  a  compra  superdimensionada  de

equipamentos médicos, por meio de licitação fraudada e direcionada para a empresa

eleita pelo empresário responsável pelo pagamento de propina para os mais diversos

agentes  públicos,  numa  clara  demonstração  de  que  a  corrupção  compromete  as

escolhas  dos  agentes  públicos  e  impede  que  os  recursos  públicos  sejam

destinados de forma a atender aos interesses da sociedade.

Além de o relatório técnico ter sido indicativo do direcionamento da

licitação  a  partir  das  especificações  técnicas  excessivamente  detalhadas,  a

superveniência do acordo de leniência firmado com a empresa MAQUET DO BRASIL

LTDA descortinou  definitivamente  o  modus  operandi da  organização  criminosa  para

fraudar  as  licitações  e  remunerar  MIGUEL  ISKIN por  meio  de  “comissões”

correspondentes a cerca de 50% do montante pagos pelos órgãos públicos.

Como já relatado em tópico acima, a empresa signatária do acordo

de leniência apresentou uma série de relatos e documentos comprobatórios dos ajustes

encetados com  MIGUEL ISKIN e funcionários da Oscar Iskin, principalmente  MARCO

ANTÔNIO, para promover o direcionamento de licitações perante o INTO e a SES/RJ,

mediante o pagamento de quantias vultosas a título de “comissões”, no exterior e dentro

do país, comissões essas que representavam cerca de 50% do preço dos equipamentos

pagos pelos órgãos públicos.

Com  relação  ao  Pregão  em  referência,  a  empresa  signatária  do

acordo apresentou com detalhes, os custos dos produtos vendidos ao INTO e os valores

pagos  a  título  de  comissão  para  MIGUEL  ISKIN,  por  meio  da  empresa  AVALENA
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TRADING. Segundo informado pela MAQUET, os produtos vendidos para o INTO (itens

05,  08 e 13,  do Pregão nº  193/2010)  alcançou o  total  de  1.428.441,62 EUROS.  No

entanto, os valores pagos às fábricas que forneceram os produtos representaram menos

da metade desse montante, ou seja, apenas 502.153,83 EUROS. Por sua vez, os valores

pagos  a  título  de  comissão  para  a  filial  no  Brasil,  a  MAQUET  DO  BRASIL LTDA,

representaram 303.653,67 EUROS.

Já as comissões pagas a MIGUEL ISKIN, por intermédio da offshore

AVALENA TRADING alcançaram a impressionante quantia de 622.634,12 EUROS, que

representa cerca de 44% do total pago pelo INTO à empresa vencedora do Pregão nº

193/2010.

Os  pagamentos  à  AVALENA foram  realizados  em  duas  parcelas,

pagas  nos dias  20/02/2012 e  13/09/2012,  nos  valores  e  datas  indicados na planilha

apresentada  pela  empresa  signatária  do  acordo  de  leniência  e  comprovado  pelos

comprovantes de transferência internacional apresentados:

Não bastasse a  prova cabal  acerca do pagamento  de comissões

milionárias  pela Maquet,  empresa contratada pelo INTO,  para o empresário  MIGUEL

ISKIN no  exterior,  são  fartas  as  provas  quanto  ao  direcionamento  do  referido

procedimento licitatório.

Conforme  narrado  pelo  CEO  da  MAQUET DO  BRASIL LTDA no

período  dos  fatos,  o  colaborador  NORMAN  PIERRE  GUNTHER,  os  técnicos  de

especificação de produtos da empresa se encarregavam de apresentar os descritivos

técnicos para a elaboração dos editais do INTO e da SES/RJ de modo a direcionar o
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certame  de  acordo  com  detalhes  técnicos  que  apenas  os  produtos  da  MAQUET

atendiam.  Esses descritivos eram repassados ao funcionário da Oscar Iskin  MARCO

ANTÔNIO,  que  era  o  responsável  por  encaminhar  o  documento  até  os  servidores

públicos.

Dentro dessa dinâmica, especificamente em relação ao Pregão nº

193/2010 a  Maquet  apresentou  ao Ministério  Público  Federal,  três  arquivos  de texto

(.doc) com os descritivos técnicos dos 14 itens licitados no certame, os quais haviam sido

preparados por seus funcionários.

Foi  também apresentada a planilha de nome “Cópia de ANÁLISE

MESAS_INTO_23_12 2010.xls”  a qual apresenta um comparativo entre as exigências

que são ou não atendidas pelas empresas concorrentes que apresentaram propostas na

licitação. Veja-se a imagem de parte da referida planilha (íntegra em mídia em anexo –

DOC. 11):
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A tela transcrita acima ilustra exatamente o trabalho realizado nos

bastidores  por  funcionários  da  empresa  MAQUET  para  auxiliar  o  órgão  público  a

fundamentar a indevida desclassificação das concorrentes SISMATEC e BARRFAB em

relação aos produtos do item 3 do Pregão nº 193/2010.

Vale  ressaltar  que,  de  acordo  com  as  propriedades  do  arquivo

apresentado  pela  empresa  signatária  do  acordo,  a  planilha  foi  criada  em  2008  por

FERNANDO  BIGATTO,  funcionário  do  setor  de  descrição  de  produtos,  tendo  sido

modificada em 23/12/2010 – justamente a data da licitação, por Maquet do Brasil:
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O documento apresentado pela empresa signatária do acordo está

em  consonância  com a  análise  do  procedimento  licitatório  realizada  pela  CGU,  que

constatou a desclassificação da SISMATEC com base em parecer técnico de 23/12/2010

(fls. 455-460) assinado pelo Chefe de Divisão de Atenção Especializada, Coordenador da

Unidade Hospitalar e Coordenador de Desenvolvimento Institucional, como destacado no

seguinte trecho da nota técnica da CGU:
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Ao analisar o parecer técnico de 23/12/2010, constante às fls. 455-

460 do processo administrativo nº 250057-6151-2010, VOLUME II, verifica-se que o seu

conteúdo  coincide  exatamente  com  o  documento  elaborado  pelos  funcionários  da

MAQUET a respeito das características dos produtos concorrentes,  inclusive a forma

como são escritas as observações. Veja-se:
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Arquivo apresentado pela Maquet: Parecer técnico - processo administrativo
nº 250057-6151-2010:

SISMATEC

MESA  CIRÚRGICA  COM
EXTENSÃO  TRAUMATO
ORTOPÉDICA

Mastertec 15

SISTEMA  DE  TRAVA  E  FREIOS
ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL
DE TRAVAMENTO,

Não - baixa e sobe 
rodízios dianteiros

SEGMENTO  COMPLEMENTAR
DAS  COSTAS  REMOVÍVEL,
ENCAIXADO  ATRAVÉS  DE
SIMPLES ENCAIXE, TIPO ENCAIXE
RAPIDO, QUE NÃO NECESSITE DE
FERRAMENTAS;

Não - não é por encaixe 
rápido, mas sim por 
manípulos

POSSUIR  TECIDO  LIVRE  DE
COSTURAS.

não

DEVE  POSSUIR  VALVULAS
SEMIPERVEÁVEIS  NA  PARTE
INFERIOR DO COLCHÃO

não

MÍNIMO DE 600MM DE REGRESSO
Não - 810 (opção 630) 
mm - site

TRENDELENBURG/TRENDELENB
URG REVERSO: 25º (NO MÍNIMO,
PARA AMBOS);

Não - 20 graus (site)

LEVANTAMENTO  DAS  COSTAS,
VARIAÇÃO MÍNIMA:

E 50º ABAIXO Não - 30 graus (site)

PERNAS  VARIAÇÃO  MÍNIMA  DE
95º ABAIXO

Não - 90 graus (site)

COM  SUPORTE  DE  CABEÇA  DE
DUPLA ARTICULAÇÃO;

Não
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Arquivo apresentado pela Maquet: Parecer técnico - processo administrativo 
nº 250057-6151-2010:

BARRFAB

MESA  CIRÚRGICA  COM  EXTENSÃO
TRAUMATO ORTOPÉDICA

BF 683

SEGMENTO  COMPLEMENTAR  DAS
COSTAS  REMOVÍVEL,  ENCAIXADO
ATRAVÉS  DE  SIMPLES  ENCAIXE,  TIPO
ENCAIXE RAPIDO, QUE NÃO NECESSITE
DE FERRAMENTAS;

Não - não possui e 
não se acopla por 
encaixe rápido

DEVE  POSSUIR  VALVULAS
SEMIPERVEÁVEIS  NA PARTE  INFERIOR
DO COLCHÃO

Não - valvulas 
laterais permeáveis

DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS:

COMPRIMENTO  SEM  A  SEÇÃO  DE
CABEÇA: 1790 MM,

N/A

COMPRIMENTO  COM  A  SESSÃO  DE
CABEÇA 2075MM,

Não - 2040 mm - 
pág 9

CONTROLES:

COMANDOS  HIDRÁULICOS
CONTROLADOS  ATRAVÉS  DOS
CONTROLES  REMOTOS  COM
CAPACIDADE  TAMBÉM  DE  SER
CONTROLADA  ATRAVÉS  DE  PEDAL
(OPCIONAL NÃO INCLUÍDO);

N/A (não)

SUPORTADA  POR  AMORTECEDOR
PNEUMÁTICO;

Não - elétrica
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O referido  parecer  técnico  é assinado por  JOÃO ANTÔNIO MATHEUS

GUIMARÃES, NAASON TRINDADE CAVANELLAS e TITO HENRIQUE DE NORONHA

ROCHA, respectivamente, Chefe de Divisão de Atenção Especializada, Coordenador da

Unidade Hospitalar e Coordenador de Desenvolvimento Institucional:
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Verifica-se,  outrossim,  que  os  documentos  apresentados

espontaneamente  pela  empresa  signatária  do  acordo  de  leniência  Maquet  do  Brasil

também  representam  importante  prova  de  corroboração  dos  relatos  trazidos  pelo

colaborador  LEANDRO  CAMARGO  e  pela  empresa  Per  Prima  Comércio  e

Representações  Ltda,  pois  deixam  evidente  a  manipulação  dos  procedimentos

licitatórios, com a prévia designação da empresa vencedora, a utilização de empresas

laranjas para a apresentação de propostas de cobertura e a elaboração, por funcionários

das  empresas  do  cartel,  de  pareceres  técnicos  para  subsidiar  a  desclassificação  de

concorrentes.

São  robustos  e  contundentes,  portanto,  os  indícios  de  que  a

organização  criminosa  coordenada  por  MIGUEL  ISKIN contava  com  empresários  e

agentes  públicos  que  atuaram ao  longo  de  décadas  para  fraudar  os  procedimentos

licitatórios e determinar a aquisição dos equipamentos médicos que melhor atendessem

aos interesses financeiros da organização criminosa, de forma a potencializar os lucros

dos empresários participantes do cartel e garantir o pagamento de propinas milionárias

aos agentes públicos envolvidos.

6  –  DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS  NAS LICITAÇÕES DO INSTITUTO

NACIONAL DE  TRAUMA ORTOPEDIA (INTO)  PELO  TRIBUNAL DE  CONTAS  DA

UNIÃO (TCU)

Assim como ocorreu com a CGU, também o Tribunal de Contas da

União realizou auditoria com o objetivo de verificar a legalidade dos pagamentos ligados

a contratos de importação de equipamentos de saúde realizados pelo INTO com recursos

federais, especialmente a partir do chamado PROJETO SUPORTE.

Por meio da Portaria GM-MS 401/2005, o Ministério da Saúde criou

o  Projeto  de  Estruturação  e  Qualificação  dos  Serviços  Existentes  de  Ortopedia,
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Traumatologia e Reabilitação Pós-Operatória  no Sistema Único de Saúde:  PROJETO

SUPORTE.

Entre  outras  ações,  esse  projeto  consistiu  na  estruturação  de

serviços de traumato ortopedia, por meio do apoio técnico e financeiro às secretarias

estaduais  e  às  municipais  de  saúde,  com  a  implantação  de  serviços  de  ortopedia,

traumatologia, prioritariamente nas regiões com baixa capacidade de oferta.

Representando  o  Ministério  da  Saúde,  o  Instituto  Nacional  de

Traumatologia e Ortopedia (INTO) realizou a assessoria e execução do Projeto Suporte

e, para tanto, o Ministério disponibilizou ao INTO recursos orçamentários no montante de

R$ 180.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), a título de despesa efetivamente paga,

no período de 2005 a 2010, apenas no que tange aos processos analisados pelo TCU84.

O art. 5º da Portaria GM-MS 401/2005 definiu que a Secretaria de

Atenção  à  Saúde  (SAS)  seria  a  responsável  pela  avaliação  da  execução  da

implementação do Projeto Suporte, por meio de termos de compromisso e/ou convênios.

Assim,  vários  Protocolos  de  Cooperação  Técnica  e  Convênios  foram firmados  entre

Ministério  da  Saúde,  INTO,  Estados  e  Municípios,  credenciando  o  INTO  a  receber

recursos do Ministério da Saúde, com o objetivo de realizar aquisições de equipamentos

hospitalares e encaminhá-los aos estados e municípios beneficiários do Projeto Suporte.

Nesse  contexto  de  diversas  compras  de  produtos  estrangeiros,

surgiu, segundo o colaborador CÉSAR ROMERO, um modus operandi  para fraudar as

licitações em detrimento do interesse público e da legalidade:

a) organização de cartel de fornecedores de equipamentos médicos

hospitalares no exterior para fraudar licitações;

b)  colocação  de  critérios  técnicos  (cláusulas  restritivas  da

84 O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 178.315.100,70, valor correspondente ao somatório 
do valor total homologado nos pregões 124/2006; 164/2009; 147/2007; 131/2009; 135/2008; 146/2007; 135/2006; 
171/2007; e 193/2010 realizados pelo Into, conforme consta de consulta do Siasg (peça 385).
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competitividade) nos editais para privilegiar as empresas do cartel;

c)  utilização  de  pregões  com  objetos  direcionados  para  a

participação  de  empresas  estrangeiras,  mas  sem  publicação  do

edital no exterior, de modo que somente as empresas estrangeiras

participantes da fraude tivessem conhecimento da aquisição;

d) arranjo entre as empresas do cartel para realizar a alternância da

empresa  vencedora  dos  certames  licitatórios  (rodízio  entre  as

empresas contratadas);

e) cotação de preços, na fase interna da licitação, viciada, eis que

havia o conhecimento prévio, por parte da administração, do valor

que as licitantes fraudadoras apresentariam na fase de propostas e

dos lances; e

f)  pagamentos  executados  com  base  nos  valores  das  propostas

vencedoras das licitações (produto mais impostos), sem descontar o

valor  dos  tributos  não  recolhidos,  dado  que  a  operação  de

importação  era  executada  por  entes  públicos  com  imunidade

tributária.

As  empresas  que  participavam  de  tal  cartel  ("clube  do  pregão

internacional"),  segundo  consta  na  colaboração  premiada  apresentada  ao  Ministério

Público  Federal,  eram  as  seguintes:  RIZZI,  M.D.  INTERNACIONAL,  AKA  TRADE,

INDUMED,  PER  PRIMA,  COMERCIAL  MÉDICA,  PHILIPS  MEDICAL  SYSTEMS

NEDERLAND B.V., DBS3 COMERCIAL CIENTÍFICA, DRAGER, HELO MED, MAQUET,

DIXTAL,  NEW  SERVICE,  ULTRA IMAGEM,  M&M  LOPES,  STRYKER,  MACROMED,

MULTIMEDIC, AGA MED.

Todas  as  compras  auditadas  pelo  TCU  a  pedido  do  MPF  foram

realizadas através de importação direta ao fabricante dos produtos, e os pagamentos

foram feitos por meio de cartas de crédito. Ocorre que embora os pagamentos tenham

sido realizados para empresas estrangeiras, por meio de carta de crédito, o favorecido

das ordens bancárias emitidas foi o Banco do Brasil.
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O  TCU  realizou  a  auditoria  por  amostragem  dos  procedimentos

administrativos do INTO, considerando entre os parâmetros de seleção a materialidade, a

relevância e risco. Ao final, foram analisados 9 procedimentos em relação às empresas

Drager e Stryker, quais sejam: 2736 (Pregão 124/2006); 2365 (Pregão 164/2009); 2966

(Pregão 147/2007);  2404 (Pregão 131/2009);  2953 (Pregão 135/2008);  2965 (Pregão

146/2007); 2375 (Pregão 135/2006); 2967 (Pregão 171/2007); e 6151 (Pregão 193/2010).

Pregão Presencial 147/2007 do INTO

O  Pregão  Presencial  147/2007  (processo  administrativo

250057/2966/2007),  teve  como  objeto  a  aquisição  de  40  (quarenta)  conjuntos  de

vídeoartroscopia exclusivamente para estruturação dos serviços de traumato-ortopedia

de estados e municípios, tendo como executor o INTO, nos termos do Projeto Suporte.

O certame foi  realizado  no  âmbito  internacional,  por  se  tratar  de

material  importado,  mas  não  houve  qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos

internacionais  de  divulgação  (imprensa  internacional  ou  agência  de  divulgação  de

negócios no exterior). Na realidade, foi identificada somente a publicação do edital da

referida  licitação  no  Diário  Oficial  da  União,  em  16/11/2007,  e  em jornal  de  grande

circulação (Jornal O Dia), em 20/11/2007.

Mesmo  sem  a  publicação  do  edital  no  exterior,  a  pregoeira

VERÔNICA AMORIM E SILVA, sem coerência com a realidade dos fatos, tentou justificar

o fato do Pregão 147/2007 ser  na forma presencial  em razão da impossibilidade de

cadastramento  de  empresa  estrangeira  no  Sistema  Unificado  de  Cadastramento  de

Fornecedores (SICAF), procedimento necessário para realização de pregão eletrônico.

Vale destacar que todas as participantes do certame foram empresas

internacionais com representantes brasileiros, os quais poderiam ter inscrição no SICAF

e,  por  conseguinte,  ter  participado  de pregões eletrônicos,  quais  sejam:  “Stryker  do
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Brasil  Ltda”,  “PCE Importação, Comércio e Manutenção de Material Cirúrgico Ltda”.  e

“PER Prima Comércio e Representação Ltda”.

Ademais, no ano de 2007, o Into realizou ao todo 127 pregões

eletrônicos  (conforme  consta  no  portal  de  compras  do  governo  federal  –

Comprasnet),  o  que  demonstra  que  existiam  na  época  recursos  humanos  e

tecnológicos  suficientes  e  conhecimento  disponível  para  a  utilização  dessa

modalidade de licitação na forma eletrônica.

No caso em tela, a Stryker foi a “vencedora” do certame já que as

demais empresas participaram apenas para conferir  aparência competitiva ao pregão.

Com efeito, nem a PCE nem a PER Prima venceram qualquer licitação significativa de

material  permanente  (categoria  econômica 4  –  despesa de capital)  na administração

pública federal no período de 2005 a 2017. Aliás, a empresa PCE sequer retirou o edital

do pregão em comento.

Outro elemento  que chama a atenção é a  exigência  no edital  do

pregão  de  uma  carta  de  solidariedade  obrigatória  do  fabricante  do  bem  cotado,

autorizando o licitante a apresentar proposta e fornecer seus bens, comprometendo-se

com o prazo de entrega, assistência técnica, garantia etc. Tal prática, além de condenada

pelo TCU e pela CGU por ferir a isonomia, indica com precisão no caso concreto o acerto

entre as empresas.

Isso porque as cartas de solidariedade de todos os licitantes foram

assinadas pelo administrador da empresa vencedora da licitação Stryker JULIO CEZAR

ALVAREZ  (administrador  no  período  de  13/07/2001  a  01/10/2012),  as  firmas  foram

reconhecidas no mesmo cartório, no mesmo dia, pela mesma pessoa, no mesmo horário,

e  a  redação,  tipo  de  fonte,  organização  dos  parágrafos,  formatação  do  texto  são

idênticos.

A pregoeira VERÔNICA AMORIM E SILVA quando informada sobre a
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ilegalidade da exigência da carta de solidariedade, afirmou em despacho que a citada

carta não era “condição de habilitação do licitante, mas critério de qualidade quanto à

questão técnica do bem ofertado na proposta”, o que, obviamente, não corresponde à

realidade constante do edital.

O TCU identificou, ainda, com riqueza de detalhes, o direcionamento

através da especificação técnica dos equipamentos hospitalares. O descritivo dos objetos

licitados possui embasamento nas especificações técnicas do fornecedor vencedor do

certame, inclusive em alguns trechos do texto são utilizadas frases idênticas às contidas

no catálogo da marca vencedora da licitação.

A título de exemplo, veja-se a comparação do descritivo do Item 2 do

edital com a proposta do vencedor do certame:
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Pregão Presencial 124/2006 do INTO

O  Pregão  Presencial  124/2006  (processo  administrativo

250057/2736/2006),  teve  como  objeto  a  aquisição  de  21  (vinte  e  um)  conjuntos  de

vídeoartroscopia  e 123 torniquetes  eletrônicos,  exclusivamente  para estruturação dos

serviços de traumato-ortopedia de estados e municípios, tendo como executor o INTO,

nos termos do Projeto Suporte.

O  certame  foi  realizado  no  âmbito  internacional,  mas  não  houve

qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos  internacionais  de  divulgação  (imprensa
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internacional ou agência de divulgação de negócios no exterior). O critério de julgamento

escolhido foi baseado no menor preço por lote/global.

Mesmo sem a publicação do edital no exterior, o pregoeiro MÁRCIO

ACÚRCIO  PEREIRA BENIGNO,  sem  coerência  com  a  realidade  dos  fatos,  tentou

justificar o fato do Pregão 124/2016 ser na forma presencial em razão da impossibilidade

de cadastramento de empresa estrangeira no Sistema Unificado de Cadastramento de

Fornecedores (SICAF), procedimento necessário para realização de pregão eletrônico.

Vale  destacar  que  apenas  duas  empresas  se  habilitaram  para  o

pregão,  a  Stryker  do Brasil  Ltda,  que consta  na lista  de empresas participantes  das

fraudes à licitação, mencionada no acordo de colaboração de Cesar Romero, e Extera

Importação e Exportação Ltda, que sequer participou da fase de lances, ou sejam entrou

no certame apenas para conferir aparência competitiva ao pregão. Aliás, a Extera não

ganhou nenhuma licitação de material permanente na administração pública federal no

período de 2005 a 2017.

Outro elemento  que chama a atenção é a  exigência  no edital  do

pregão  de  uma  carta  de  solidariedade  obrigatória  do  fabricante  do  bem  cotado,

autorizando o licitante a apresentar proposta e fornecer seus bens, comprometendo-se

com o prazo de entrega, assistência técnica, garantia etc. Tal prática, além de condenada

pelo TCU e pela CGU por ferir a isonomia, indica com precisão no caso concreto o acerto

entre as empresas.

Isso porque as cartas de solidariedade de todos os licitantes foram

assinadas pelo administrador da empresa vencedora da licitação Stryker JULIO CEZAR

ALVAREZ  (administrador  no  período  de  13/07/2001  a  01/10/2012),  as  firmas  foram

reconhecidas no mesmo cartório, no mesmo dia, pela mesma pessoa, no mesmo horário,

e  a  redação,  tipo  de  fonte,  organização  dos  parágrafos,  formatação  do  texto  são

idênticos.
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O TCU identificou, ainda, com riqueza de detalhes, o direcionamento

através da especificação técnica dos equipamentos hospitalares. O descritivo dos objetos

licitados possui embasamento nas especificações técnicas do fornecedor vencedor do

certame, inclusive em alguns trechos do texto são utilizadas frases idênticas às contidas

no catálogo da marca vencedora da licitação.

A título de exemplo, veja-se a comparação do descritivo do Item 2 do

edital com a proposta do vencedor do certame:

Pregão Presencial 131/2009 do INTO

O  Pregão  Eletrônico  131/2009  (processo  administrativo

250057/2404/2009),  teve  como  objeto  a  aquisição  de  60  (sessenta)  aparelhos  de

anestesia Tipo II  para  estruturação dos serviços de traumato-ortopedia de estados e
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municípios, nos termos do Projeto Suporte, assim como 5 (cinco) aparelhos de anestesia

Tipo I; 10 (dez) aparelhos de anestesias Tipo II; e 5 (cinco) aparelhos de anestesia Tipo

III para estruturar o INTO.

Apesar da notória competência técnica, o INTO utilizou os serviços

de   consultoria  privada  da  empresa  Jobmed Serviços  Técnicos  Ltda  para  realizar  a

definição  da quantidade e  das especificações  dos equipamentos  hospitalares  para  a

implementação do Novo Into, e das especificações dos equipamentos hospitalares em

relação à estruturação de serviços de traumato-ortopedia (Projeto Suporte).

Veja-se  que  nem  a  Jobmed,  nem  a  administração  do  INTO

apresentaram qualquer estudo técnico detalhado ou de mercado para as especificações

dos equipamentos definidos pela consultoria. Assim, conforme relata o TCU, a relação de

equipamentos  de  anestesia,  sem  nenhuma  fundamentação  e  sem  demonstrar  a

existência de produtos de várias marcas compatíveis ou similares com a especificação

apresentada pela Jobmed, resultou no direcionamento do certame para a marca Drager.

O  endereço  da  empresa  Jobmed  Serviços  Técnicos  Ltda.,  no

Cadastro  Nacional  de Pessoa  Jurídica,  é  Rua  Barão de Itapagipe,  número 182,  Rio

Comprido, Rio de Janeiro. Nesse endereço consta uma edificação sem nenhuma placa

ou sinalização comercial de identificação:

174/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Chama a atenção a exigência no edital do pregão de uma carta de

solidariedade  obrigatória  do  fabricante  do  bem  cotado,  autorizando  o  licitante  a

apresentar proposta e fornecer seus bens, comprometendo-se com o prazo de entrega,

assistência técnica, garantia etc. Tal prática, além de condenada pelo TCU e pela CGU

por ferir a isonomia, indica com precisão no caso concreto o acerto entre as empresas.

Isso porque o administrador da Drager Industria e Comérico Ltda,

empresa vencedora da licitação, ERMANO MARCHETTI MORAES, possuía procuração

do fabricante (Drager Medical AG & CO.) para fornecer carta de solidariedade para a

própria empresa onde exercia sua função de administração, como também para os seus

possíveis competidores nos certames.

Na fase interna da licitação foi realizada a cotação de preços, com as

empresas  Drager,  Aga  Med,  MD  Internacional,  Lógica  e  Hello  Med,  mas  somente

apresentaram orçamentos as empresas Drager, New Service,  Hello Med, Lógica, Aga
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Med.  Não por  acaso  os  preços apurados  no  Mapa de Levantamento  de Custos  por

Menor Preço foram totalmente incompatíveis com os valores de referência do mercado.

Ademais,  embora  esses  equipamentos  de  anestesia  sejam

geralmente  produzidos  por  fabricantes  internacionais,  não  houve  qualquer  tipo  de

publicação em veículos internacionais de divulgação (imprensa internacional ou agência

de divulgação de negócios no exterior).

No dia previsto no edital para a realização da licitação, 10/11/2009, o

então pregoeiro,  BRUNO GONZAGA BARBOSA, desclassificou de maneira sumária as

duas  únicas  empresas  participantes  da  licitação  que  não  faziam  parte  do  cartel

(empresas Alliance S/A e Micmmed Equipamentos).

Cabe registrar que a compra objeto deste pregão foi via importação

direta, mas o exportador foi uma terceira empresa totalmente estranha e sem qualquer

relação com o processo licitatório,  qual  seja,  a Sobigold Company S.A.,  que não foi

licitante e nem é a fabricante dos produtos.

Em  um  processo  regular  de  importação  direta,  realizado  pela

Administração  Pública,  tanto  o  beneficiário  nos  “Pedidos  de  Abertura  de  Cartas  de

Crédito  de  Importação”  como  o  exportador  identificado  na  “Licença  de  Importação”

deviriam ser o fabricante do produto (Drager Medical AG & Co. KG, Lubeck), e não uma

outra empresa (SOBIGOLD COMPANY S.A.).

A SOBIGOLD,  beneficiária  dos  pagamentos  do  Pregão  Eletrônico

131/2009,  recebeu  todos  valores  no  Uruguai,  mas  o  local  de  embarque  dos

equipamentos  hospitalares  foi  na  Alemanha,  dado que a  empresa  fabricante  (Drager

Medical AG & Co. KG, Lubeck) localizava-se na época nesse país da Europa.

Pregão Presencial 135/2006 do INTO
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O Pregão Presencial 135/2006 teve como objeto a aquisição de 58

(cinquenta e oito) unidades de sistema elétrico ortopédico de alta carga p/perfuração e

corte ósseo (com acessórios) para estruturação dos serviços de traumato-ortopedia de

estados e municípios, nos termos do Projeto Suporte.

O  certame  foi  realizado  no  âmbito  internacional,  mas  não  houve

qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos  internacionais  de  divulgação  (imprensa

internacional  ou  agência  de  divulgação  de  negócios  no  exterior).  Na  realidade,  foi

identificada  somente  a  publicação  do  edital  da  referida  licitação  no  Diário  Oficial  da

União, em 24/11/2006, e em jornal de grande circulação (Jornal O Dia), em 27/11/2006.

Mesmo  sem  a  publicação  do  edital  no  exterior,  a  pregoeira

ANABETE GOMES, sem coerência com a realidade dos fatos, tentou justificar o fato do

Pregão 135/2006 ser na forma presencial em razão de o Comprasnet não contemplar em

seu sistema licitações internacionais por meio eletrônico.

Vale destacar que todas as participantes do certame foram empresas

internacionais com representantes brasileiros, os quais poderiam ter inscrição no SICAF

e,  por  conseguinte,  ter  participado  de pregões eletrônicos,  quais  sejam:  “Stryker  do

Brasil  Ltda” -  vencedora da licitação - e “Oscar Iskin & Cia Ltda”.  Ademais,  das três

empresas  que  participaram  da  cotação  de  preços,  somente  a  empresa  Stryker

compareceu à sessão, sendo que as outras duas sequer retiraram o edital.

Veja-se que, no ano de 2006,  o Into realizou ao todo 99 pregões

eletrônicos (conforme consta no portal de compras do governo federal – Comprasnet), o

que demonstra que existiam na época recursos humanos e tecnológicos suficientes e

conhecimento  disponível  para  a  utilização  dessa  modalidade  de  licitação  na  forma

eletrônica.

Outro elemento  que chama a atenção é a  exigência  no edital  do

pregão  de  uma  carta  de  solidariedade  obrigatória  do  fabricante  do  bem  cotado,
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autorizando o licitante a apresentar proposta e fornecer seus bens, comprometendo-se

com o prazo de entrega, assistência técnica, garantia etc. Tal prática, além de condenada

pelo TCU e pela CGU por ferir a isonomia, indica com precisão no caso concreto o acerto

entre as empresas.

Isso porque todas as cartas de solidariedade dos licitantes foram

assinadas pelo administrador da empresa vencedora da licitação Stryker JULIO CEZAR

ALVAREZ  (administrador  no  período  de  13/07/2001  a  01/10/2012),  as  firmas  foram

reconhecidas no mesmo cartório, no mesmo dia, pela mesma pessoa, no mesmo horário,

e  a  redação,  tipo  de  fonte,  organização  dos  parágrafos,  formatação  do  texto  são

idênticos.

Pregão Eletrônico 193/2010 do INTO

O  Pregão  Eletrônico  193/2010  (processo  administrativo

250054/6151/2010) teve como objeto a aquisição de 10 (dez) estações de telemedicina,

3 (três) mesas ortopédicas tipo I, 3 (três) mesas ortopédicas tipo II,  20 (vinte) mesas

cirúrgicas ortopédicas tipo I, (20) vinte mesas cirúrgicas ortopédicas tipo II,  20 (vinte)

mesas cirúrgicas ortopédicas tipo III, 10 (dez) mesas ortopédicas avançadas tipo I, 10

(dez) mesas ortopédicas avançadas tipo II, 10 (dez) mesas ortopédicas avançadas tipo

III,  10  (dez)  mesas  ortopédicas  avançadas  tipo  IV,  10  (dez)  mesas  ortopédicas

avançadas  tipo  V,  10  (dez)  mesas  ortopédicas  avançadas  tipo  VI,  10  (dez)  mesas

ortopédicas avançadas tipo VII,  10 (dez) mesas ortopédicas avançadas tipo VIII  para

estruturar o Novo Into, assim como 120 (cento e vinte) mesas ortopédicas tipo I e 120

(cento e vinte) mesas ortopédicas tipo II para o Projeto Suporte.

Apesar da notória competência técnica, a direção do INTO utilizou os

serviços de  consultoria privada da empresa Jobmed Serviços Técnicos Ltda para realizar

a definição da quantidade e das especificações dos equipamentos hospitalares para a

implementação do Novo Into. Ocorre que nem a Jobmed, nem a administração do Into

apresentaram qualquer estudo técnico detalhado ou de mercado para as especificações
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dos equipamentos definidos pela consultoria.

Assim,  conforme  relata  o  TCU,  a  falta  de  justificativa  técnica  da

descrição  dos  equipamentos  hospitalares  acarretou  aquisições  desnecessárias,

conforme  atesta  laudo  dos  engenheiros  da  Ebserh,  ao  se  comprovar  que  os

equipamentos adquiridos estavam sem utilização.

Conforme  já  mencionado,  no  endereço  da  empresa  Jobmed

Serviços Técnicos Ltda.  cadastrado no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica consta

uma edificação sem nenhuma placa ou sinalização comercial de identificação, tratando-

se, como se viu, de uma pequena casa aparamentemente residencial.

O  certame  foi  realizado  no  âmbito  internacional,  mas  não  houve

qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos  internacionais  de  divulgação  (imprensa

internacional  ou agência  de divulgação de negócios  no exterior).  Outra  situação que

representa restrição ao caráter competitivo da licitação é a exigência da declaração de

compromisso  do  fabricante  do  produto,  o  que,  a  pretexto  de  substituir  a  carta  de

solidariedade, impede que representante no brasil  possa participar da licitação sem a

anuência expressa do fabricante estrangeiro.

O  resultado  do  Pregão  Eletrônico  193/2010  teve,

surpreendentemente, como única vencedora para todos os 14 itens licitados a empresa

Maquet do Brasil.

Pregão Presencial 135/2008 do INTO

O Pregão Presencial 135/2008 teve como objeto a aquisição de de

180 conjuntos de motor ortopédico, para estruturação dos serviços de traumato-ortopedia

de estados e municípios, tendo como executor o INTO, nos termos do Projeto Suporte.

O certame foi  realizado  no  âmbito  internacional,  por  se  tratar  de
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material  importado,  mas  não  houve  qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos

internacionais  de  divulgação  (imprensa  internacional  ou  agência  de  divulgação  de

negócios no exterior). Na realidade, foi identificada somente a publicação do edital da

referida licitação no Diário Oficial da União, em jornal de circulação regional e no Portal

de Compras do Governo Federal.

Mesmo sem a publicação do edital no exterior, o então Diretor Geral

do INTO Sr. GERALDO DA ROCHA MOTTA FILHO, sem coerência com a realidade dos

fatos, tentou justificar o fato do Pregão 135/2008 ser na forma presencial em razão da

inviabilidade  de  encaminhamento  de  folhetos  ilustrativos  técnicos  (imprescindíveis  à

averiguação  das  especificações  técnicas  do  bem  ofertado),  via  fax,  considerando  a

espécie de papel e o grande quantitativo de páginas.

Obviamente  a  justificativa  não  se  sustenta,  não  havendo

fundamentos  razoáveis  para  o  pregão  ter  ocorrido  na  forma  presencial.  O  intuito

claramente  foi  dificultar  que outras empresas estrangeiras  participassem do certame,

direcionando a licitação para um grupo específico de empresas com representação no

país (cartel  -  "clube do pregão internacional"-  ,  conforme descrito  na colaboração de

CESAR ROMERO).

Vale destacar que nenhuma das participantes do certame é empresa

internacional sem representantes brasileiros, sendo todas participantes do cartel - "clube

do pregão internacional", quais sejam: “Oscar Iskin e Cia Ltda.”, “New Service Comércio

e Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.” e “Helo-Med

Materiais, Equipamentos e Serviços Hospitalares Ltda”.

Outro elemento  que chama a atenção é a  exigência  no edital  do

pregão  de  uma  carta  de  solidariedade  obrigatória  do  fabricante  do  bem  cotado,

autorizando o licitante a apresentar proposta e fornecer seus bens, comprometendo-se

com o prazo de entrega, assistência técnica, garantia etc. Tal prática, além de condenada

pelo TCU e pela CGU por ferir a isonomia, indica com precisão no caso concreto o acerto
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entre as empresas.

As cartas de solidariedade de duas das três participantes do certame

(New  Service  Comércio  e  Serviços  de  Manutenção  em  Equipamentos  Médicos  e

Hospitalares Ltda. e Helo-Med Materiais, Equipamentos e Serviços Hospitalares Ltda.)

não  constam do Processo  Administrativo  250057/2953/2008.  Somente  foi  identificada

carta de solidariedade para a vencedora da licitação, empresa Oscar Iskin & Cia Ltda.,

representando  mais  um  indício  de  irregularidade,  pois  foi  aceita  a  participação  de

empresas que não cumpriram as exigências editalícias.

Veja-se  que  a  empresa  Helo-Med  não  venceu  qualquer  licitação

significativa de material permanente (Categoria Econômica 4) na administração pública

federal  no período de 2005 a  2017.  A empresa New Service,  por  sua vez,  somente

ganhou licitação de material permanente hospitalar (categoria econômica 4), no período

de 2005 a 2017, no Into, considerando a Administração Federal. Em 2008, essa empresa

recebeu o montante de R$ 8.001.113,45 e, em 2014, recebeu apenas R$ 269.510,27 do

Into.

Cabe registrar que a compra objeto deste pregão foi via importação

direta, mas o exportador foi uma terceira empresa totalmente estranha e sem qualquer

relação com o processo licitatório, qual seja, a Beckfel Internacional Corporate, que não

foi licitante e nem é a fabricante dos produtos.

Em  um  processo  regular  de  importação  direta,  realizado  pela

Administração  Pública,  tanto  o  beneficiário  nos  “Pedidos  de  Abertura  de  Cartas  de

Crédito  de  Importação”  como  o  exportador  identificado  na  “Licença  de  Importação”

deviriam ser o fabricante do produto (Stryker Instruments),  e não uma outra empresa

(Beckfel Internacional Corporate).

Pregão Presencial 171/2007 do INTO
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O Pregão Presencial 171/2007 teve como objeto a aquisição de de

112 conjuntos de motor ortopédico, para estruturação dos serviços de traumato-ortopedia

de estados e municípios, tendo como executor o INTO, nos termos do Projeto Suporte.

O certame foi  realizado  no  âmbito  internacional,  por  se  tratar  de

material  importado,  mas  não  houve  qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos

internacionais  de  divulgação  (imprensa  internacional  ou  agência  de  divulgação  de

negócios no exterior). Na realidade, foi identificada somente a publicação do edital da

referida licitação no Diário Oficial da União, em 13/12/2007, e em jornal de circulação

nacional (Jornal O Dia de 13/12/2007).

Mesmo  sem  a  publicação  do  edital  no  exterior,  o  pregoeira

VERÔNICA AMORIM E SILVA, sem coerência com a realidade dos fatos, tentou justificar

o fato do Pregão 135/2008 ser  na forma presencial  em razão da impossibilidade de

cadastramento  de  empresa  estrangeira  no  SICAF,  entendendo  ser  procedimento

necessário para realização de pregão eletrônico.

Vale destacar que nenhuma das empresas participantes do certame

é empresa estrangeira sem representação no país, quais sejam: “Stryker do Brasil Ltda”,

“Logica Administração de  Serviços Ltda.”, “Rizzi Comércio e Representações Ltda.” e

VGBRAS Importação e Comércio Ltda.”.

Ademais,  no  ano  de  2007,  o  Into  realizou  ao  todo  127  pregões

eletrônicos (conforme consta no portal de compras do governo federal – Comprasnet), o

que demonstra que existiam na época recursos humanos e tecnológicos suficientes e

conhecimento  disponível  para  a  utilização  dessa  modalidade  de  licitação  na  forma

eletrônica.

No caso em tela, a Stryker foi a “vencedora” do certame já que as

demais empresas participaram apenas para conferir  aparência competitiva ao pregão.

Com efeito, a empresa Lógica Administração de Serviços Ltda., não ganhou licitação de
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material  permanente  hospitalar  (Categoria  Econômica  4),  na  administração  pública

federal, exceto no Into, tendo recebido a quantia de R$ 5.864.537,00, em 2011. Aliás, a

empresa Lógica sequer retirou o edital do pregão em comento.

Outro elemento  que chama a atenção é a  exigência  no edital  do

pregão  de  uma  carta  de  solidariedade  obrigatória  do  fabricante  do  bem  cotado,

autorizando o licitante a apresentar proposta e fornecer seus bens, comprometendo-se

com o prazo de entrega, assistência técnica, garantia etc. Tal prática, além de condenada

pelo TCU e pela CGU por ferir a isonomia, indica com precisão no caso concreto o acerto

entre as empresas.

Isso porque as cartas de solidariedade de todos os licitantes foram

assinadas pelo administrador da empresa vencedora da licitação Stryker JULIO CEZAR

ALVAREZ  (administrador  no  período  de  13/07/2001  a  01/10/2012),  as  firmas  foram

reconhecidas no mesmo cartório, no mesmo dia, pela mesma pessoa, no mesmo horário,

e  a  redação,  tipo  de  fonte,  organização  dos  parágrafos,  formatação  do  texto  são

idênticos.

Pregão Eletrônico 164/2009 do INTO

O  Pregão  Eletrônico  164/2009  (processo  administrativo

250057/2365/2009)  teve  como  objeto  a  aquisição  de  cardioversores,  centrais  de

monitorização, eletrocardiógrafos e monitores multiparâmetro, para o funcionamento da

unidade hospitalar do Novo Into e atendimento do Projeto Suporte.

Apesar da notória competência técnica, a direção do INTO utilizou os

serviços de  consultoria privada da empresa Jobmed Serviços Técnicos Ltda para realizar

as especificações dos equipamentos hospitalares a serem adquiridos. Ocorre que nem a

Jobmed, nem a administração do Into apresentaram qualquer estudo técnico detalhado

ou de mercado para as especificações dos equipamentos definidos pela consultoria.
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Conforme  já  mencionado,  no  endereço  da  empresa  Jobmed

Serviços Técnicos Ltda.  cadastrado no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica consta

uma edificação sem nenhuma placa ou sinalização comercial de identificação, tratando-

se, como se viu, de uma pequena casa aparamentemente residencial.

O  certame  foi  realizado  no  âmbito  internacional,  mas  não  houve

qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos  internacionais  de  divulgação  (imprensa

internacional ou agência de divulgação de negócios no exterior). Houve a publicação do

edital apenas no Diário Oficial da União e no jornal “O Dia”.

O  resultado  do  Pregão  Eletrônico  164/2009  foi  o  seguinte:  a)  a

Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos ME foi vencedora do item 1,

para fornecimento de 170 cardioversores;  b)  a Drager  Indústria  e Comércio Ltda.  foi

vencedora dos itens 2, 4, 5, 6 e 7, para fornecer 8 centrais de monitorização, 5 monitores

multiparâmetro  portáteis,  210  monitores  multiparâmetro  tipo  I,  25  monitores

multiparâmetro tipo II e 25 monitores multiparâmetro tipo III, respectivamente; e c) a MD

International, Equipamentos Médicos, Comércio e Serviço foi vencedora do item 3, para o

fornecimento de 320 eletrocardiógrafos.

Cabe  registrar  que  as  compras  objeto  deste  pregão  foram  via

importação direta,  mas os exportadores foram empresas totalmente estranhas e sem

qualquer relação com o processo licitatório, quais sejam, a Sobigold Company S.A., e a

Life Group Supply Division Inc., que não foram licitantes e nem são as fabricantes dos

produtos.

Em  um  processo  regular  de  importação  direta,  realizado  pela

Administração  Pública,  tanto  o  beneficiário  nos  “Pedidos  de  Abertura  de  Cartas  de

Crédito  de  Importação”  como  o  exportador  identificado  na  “Licença  de  Importação”

deviriam ser o fabricante do produto, e não uma outra empresa (Sobigold Company S.A.

e Life Group Supply Division Inc.).
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Pregão Presencial 146/2007 do INTO

O Pregão Presencial 146/2007 teve como objeto a aquisição de 95

camas retráteis para CTI com CPR para estruturação dos serviços de traumato-ortopedia

de estados e municípios, tendo como executor o INTO, nos termos do Projeto Suporte.

O certame foi  realizado  no  âmbito  internacional,  por  se  tratar  de

material  importado,  mas  não  houve  qualquer  tipo  de  publicação  em  veículos

internacionais  de  divulgação  (imprensa  internacional  ou  agência  de  divulgação  de

negócios no exterior). Na realidade, foi identificada somente a publicação do edital da

referida licitação no Diário Oficial da União, em jornal de circulação nacional e no Portal

de Compras do Governo Federal.

Mesmo  sem  a  publicação  do  edital  no  exterior,  a  pregoeira

VERÔNICA AMORIM E SILVA, sem coerência com a realidade dos fatos, tentou justificar

o fato do Pregão 146/2007 ser  na forma presencial  em razão da impossibilidade de

cadastramento  de  empresa  estrangeira  no  Sistema  Unificado  de  Cadastramento  de

Fornecedores (SICAF), procedimento necessário para realização de pregão eletrônico.

Vale destacar nenhuma das participantes do certame era empresa

internacional sem representantes brasileiros, quais sejam, “Stryker do Brasil Ltda.”, “MD

Internacional  Inc”.  e  “New  Service  Comércio  e  Serviços  de  Equipamentos  Médicos

Hospitalares  Ltda.”,  todas  do  cartel  ("clube  do  pregão  internacional"),  citadas  na

colaboração de CESAR ROMERO, sendo que a Stryker venceu a licitação.

Ademais,  no  ano  de  2007,  o  Into  realizou  ao  todo  127  pregões

eletrônicos (conforme consta no portal de compras do governo federal – Comprasnet), o

que demonstra que existiam na época recursos humanos e tecnológicos suficientes e

conhecimento  disponível  para  a  utilização  dessa  modalidade  de  licitação  na  forma

eletrônica.

185/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Portanto, a justificativa não se sustenta, não havendo fundamentos

razoáveis  para  o  pregão  ter  ocorrido  na  forma  presencial.  O  intuito  claramente  foi

dificultar que empresas estrangeiras participassem do certame, direcionando a licitação

para um grupo específico de empresas.

Outro elemento  que chama a atenção é a  exigência  no edital  do

pregão  de  uma  carta  de  solidariedade  obrigatória  do  fabricante  do  bem  cotado,

autorizando o licitante a apresentar proposta e fornecer seus bens, comprometendo-se

com o prazo de entrega, assistência técnica, garantia etc. Tal prática, além de condenada

pelo TCU e pela CGU por ferir a isonomia, indica com precisão no caso concreto o acerto

entre as empresas.

A pregoeira VERÔNICA AMORIM E SILVA quando informada sobre a

ilegalidade da exigência da carta de solidariedade, afirmou em despacho que a citada

carta não era “condição de habilitação do licitante, mas critério de qualidade quanto à

questão técnica do bem ofertado na proposta”, o que, obviamente, não corresponde à

realidade constante do edital, inclusive tendo sido desclassificada a empresa Maquet por

não ter apresentado a carta de solidariedade.

No caso em tela, a Stryker foi a “vencedora” do certame já que as

demais empresas participaram apenas para conferir  aparência competitiva ao pregão.

Com efeito, as empresas New Service e Maquet do Brasil, sequer retiraram o edital.

Todos esses elementos corroboram a existência do direcionamento

da  licitação  para  um  grupo  específico  de  empresas  com  representação  no  país,  o

chamado "clube do pregão internacional", conforme descrito nas colaborações premiadas

já  mencionadas.  Os fatos  demonstram que  o  estratagema utilizado foi  transformar  o

certame em um “jogo de cartas marcadas”, por meio de fraude à licitação com simulação

de competição.
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7 – DAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO A EMPRESA DRÄGER.

Além  dos  já  mencionados  indícios  de  participação  da  empresa

DRÄGER  INDÚSTRIA E  COMÉRCIO  LTDA nos  esquemas  ilícitos  comandados  por

MIGUEL ISKIN, partir da análise do conteúdo telemático de MIGUEL ISKIN, foi possível

identificar  possíveis  irregularidades  nos  Pregões  109/2009  e  123/2010,  ambos  do

Ministério da Saúde, em que a foi a vencedora a referida empresa. 

Conforme  se  extrai  da  conversa  entabulada  entre  MIGUEL  ISKIN e

PETER DEHNEN, houve tratativas entre  MIGUEL ISKIN e o então diretor  da Dräger

Brasil,  ERMANO MARCHETTI,  para a venda de produtos da Dräger ao Ministério da

Saúde. 

No  contexto  da  conversa,  verifica-se  que  MIGUEL  ISKIN  foi  o

“intermediador”  de vendas da empresa DRÄGER ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, e que

estava cobrando sua porcentagem pela “prestação dos serviços”:
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MIGUEL ISKIN  teria acertado com  ERMANO MARCHETTI MORAES –

então diretor da empresa DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – o pagamento de

vantagens  indevidas  a  ambos,  o  que  seria  pago  por  meio  de  superfaturamento  nas

licitações  públicas.  Com  a  saída  de  ERMANO  MARQUETTI da  empresa  DRÄGER,

MIGUEL ISKIN tenta receber sua porcentagem diretamente da empresa DRÄGER.

O  trecho  da  mensagem  encaminhada  por  CLAUS  M.  BAUMANN  e

CHRISTIAN HAUSWALDT a PETER DEHNEN demonstra o estranhamento da empresa

DRÄGER pela cobrança de 30% de comissão, pois encontra-se em patamar acima do

usual tanto no mercado nacional quanto internacional. 

O  Relatório  de  Pesquisa  n.  3264/2017  (DOC.  22)  demonstra  que

ERMANO  MARCHETTI  trabalhou  na  DRÄGER INDÚSTRIA E  COMÉRCIO LTDA no

período de 8/4/2002 a 2011:
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A identificação dos pregões 109/2009 e 123/2010 foi possível por meio de

análise, mais uma vez, do conteúdo telemático de MIGUEL ISKIN.  Ainda no contexto do

recebimento  de valores  da empresa DRÄGER,  MIGUEL ISKIN  encaminha a  PETER

DEHNEN e-mail com a descrição dos “serviços” cobrados:

O e-mail seguiu com o seguinte anexo: 
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Ou  seja,  MIGUEL  ISKIN,  por  meio  da  empresa  OSCAR  ISKIN,

intermediou a venda de produtos  da empresa DRÄGER ao Ministério  da Saúde nos

Pregões  109/2009  e  123/2010.  Considerando  o  contexto  em  que  os  acertos  foram

tratados  e  e-mails  acima  colacionados,  é  possível  extrair  possível  pagamento  de

vantagem  indevida  a MIGUEL  ISKIN e  ERMANO  MARCHETTI  em  razão  da

“intermediação”  realizada  pela  OSCAR  ISKIN  na  venda  de  produtos  DRÄGER

superfaturados ao Ministério da Saúde. 

8  –  DAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO AS EMPRESAS PHILIPS,  DIXTAL e

RIZZI:

Alguns dias após a deflagração da “Operação Fatura Exposta”, com

a prisão dos empresários  MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, bem como do ex-

secretário de saúde,  SÉRGIO CÔRTES, novas informações a respeito do esquema de

corrupção  na  área  da  saúde,  capitaneado  pelos  referidos  presos,  vieram  ao

conhecimento  do  Ministério  Público  Federal,  desta  feita  envolvendo  executivos  das

empresas  PHILIPS  MEDICAL SYSTEMS  LTDA (CNPJ  58.295.213/0001-78),  DIXTAL

BIOMÉDICA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  (CNPJ  63.736.714/001-82)  e  RIZZI

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO,  EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP (CNPJ

52.238.698/0001-81).

O ex-funcionário da DIXTAL, Israel Masiero, apresentou informações

e documentos  que dão conta  de que o esquema de fraude a  licitações e venda de

equipamentos  superfaturados  para  órgãos públicos  também se operou nos contratos

com  as  empresas  PHILIPS,  DIXTAL  e  RIZZI,  conforme  apurado  no  PIC  nº

1.30.001.002270/2017-15. 

Vale  rememorar  que  o  colaborador  CESAR  ROMERO  já  havia

apontado expressamente as empresas PHILIPS e RIZZI como integrantes do chamado

“clube do pregão internacional”, que vigorou no INTO e na Secretaria de Saúde do Rio de
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Janeiro,  sob  o  comando  de  SÉRGIO  CÔRTES,  MIGUEL  ISKIN e  GUSTAVO

ESTELLITA, conforme termo de colaboração em anexo.

Com relação à DIXTAL, releva consignar que se trata de fabricante

nacional  de equipamentos médicos,  que foi  adquirida pela PHILIPS no ano de 2008.

Segundo relatado por Israel Masiero, que exerceu o cargo de Gerente de Suprimentos e

Logística da DIXTAL em São Paulo/SP, a negociação estabeleceu que o antigo sócio da

empresa,  ALBERT HOLZHACKER,  permaneceria  à  frente  da  administração  por  três

anos. 

Israel  Masiero  prosseguiu  relatando  que  no  ano  de  2010,  teve

conhecimento  de  irregularidades  na  venda  de  diversos  monitores  da  DIXTAL e  de

desfibriladores  da  PHILIPS  para  a  empresa  RIZZI,  com  o  intuito  de  atender  a

procedimentos licitatórios  do Ministério  da Saúde (Pregões nº 120/2009,  125/2009 e

126/2009).

Os  equipamentos  fabricados  pelas  empresas  PHILIPS  MEDICAL

SYSTEMS  LTDA  e  DIXTAL  BIOMÉDICA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  foram

oferecidos  nas  referidas  licitações  por  meio  da  empresa  RIZZI  COMÉRCIO

IMPORTAÇÃO,  EXPORTAÇÃO  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA EPP,  com  preços  muito

superiores ao valor pelo qual a licitante havia adquirido os equipamentos das fabricantes.

Vale  ressaltar  que  na  análise  dos  dados  obtidos  com  a  quebra

telemática  de  ANTONIO  GEORGETE,  foi  identificada  mensagem  eletrônica  que

corrobora de maneira absolutamente independente o esquema criminoso ora narrado e

confirma a participação dos representantes das empresas RIZZI, DIXTAL e PHILIPS na

organização criminosa e nos crimes de fraudes a licitações, com manifesto prejuízo aos

cofres públicos.

Na mensagem, remetida em  16/06/2010,  há expressa menção ao

interesse da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro em evitar que outras
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empresas com preços competitivos ganhassem o processo de compra de monitores em

detrimento dos produtos da DIXTAL e PHILIPS. A solução aventada pela organização

criminosa foi justamente a adesão às atas de registro de preços do Ministério da Saúde,

justamente nos  Pregões nº  120/2009,  125/2009 e  126/2009,  mencionados por  Israel

Masiero como superfaturados.

Na  linha  do  que  as  investigações  dessa  Força  Tarefa  vêm

demonstrando, impressiona que a mensagem faz expressa menção aos grandes eventos

realizados no Rio de Janeiro em 2014 e 2016 como uma oportunidade de aumentar os

ganhos dos envolvidos: “todos os frutos que estão sendo plantados agora serão

colhidos  num  futuro  próximo”.  E,  ainda,  menciona  que  “A  Secretaria  está  se

sentindo desrepeitada com essa atitude da Dixtal / Philips. Várias empresas fariam

(sic) de tudo para conseguir uma venda dessa proporção.”
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Voltando ao depoimento prestado por Israel Masiero, foi verificado

pela  testemunha,  à  época,  que  a  empresa  RIZZI,  de  pequeno  porte,  não  era

representante  da  PHILIPS  ou  da  DIXTAL  no  Brasil.  Ademais,  tendo  em  vista  as

vantajosas condições dos certames licitatórios, não haveria motivo razoável para que as

fabricantes não participassem diretamente das licitações, a reforçar a suspeita de que a

empresa RIZZI  teria  sido utilizada como mera intermediária  para direcionamento  das

licitações e superfaturamento dos preços, possibilitando, assim, o pagamento de propina

para diversos agentes públicos envolvidos.

Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do depoimento de Israel

Masiero ao Ministério Público Federal (íntegra em anexo):

QUE trabalhou para a empresa DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO  LTDA (CNPJ  63.736.714/0001-82),  como  gerente  de
suprimentos e logística, em São Paulo/SP; QUE no ano de 2008 a
referida empresa foi vendida para a PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
LTDA (CNPJ 58.295.213/0001-78);  QUE segundo estabelecido na
negociação,  ALBERT  HOLZHACKER,  antigo  sócio  da  Dixtal,
permaneceria à frente da administração da empresa pelo prazo de 3
anos; QUE no início de 2010, teve conhecimento de irregularidades
na  venda  de  diversos  monitores  da  Dixtal  e  desfibriladores  da
PHILIPS  para  a  empresa  RIZZI  COMÉRCIO  IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA  EPP  (CNPJ
52.238.698/0001-81),  os  quais  foram  vendidos  para  atender  aos
procedimentos  licitatórios  do  Ministério  da  Saúde,  vencidos  pela
referida empresa (Pregões nº 120/2009, 125/2009 e 126/2009); QUE
estranhou  o  fato  de  as  empresas  DIXTAL  e  PHILIPS  não
participarem  de  tais  licitações,  especialmente  pelo  volume
considerável de equipamentos solicitados pelo Ministério da Saúde;
QUE estranhou que as empresas DIXTAL e PHILIPS autorizassem a
empresa  RIZZI  a  oferecerem  seus  equipamentos  nos  certames
licitatórios;  QUE  a  empresa  RIZZI  nunca  foi  representante  da
DIXTAL e  PHILIPS;  QUE a empresa RIZZI  era  uma empresa de
pequeno porte para os padrões e volume das licitações; QUE nos
referidos procedimentos licitatórios houve estimativa de preços muito
acima  dos  valores  de  mercado,  com  base  em  orçamentos
encaminhados  por  empresas  de  pequeno  porte;  QUE a  empresa
RIZZI  venceu as  licitações com preços muito superiores  ao valor
pelo qual adquiriu tais equipamentos da DIXTAL e PHILIPS; QUE as
vendas  dos  referidos  pregões  alcançaram o  montante  de  US$35
milhões; QUE a estimativa de lucros líquidos obtidos pela RIZZI com
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as  referidas  vendas  seria  em  torno  de  US$16  milhões;  que
ADALBERTO RIZZI e VLADIMIR RIZZI são os sócios da empresa
RIZZI;  (…)  QUE  teve  contato  com  ADALBERTO  RIZZI,  o  qual
demonstrava  pouco  conhecimento  das  atividades  da  empresa,
aparentando ser mero “laranja”, QUE quem aparentava administrar a
empresa era o seu irmão WLADEMIR RIZZI (...)

Conforme  pesquisas  nas  bases  de  dados  desta  Procuradoria  da

República,  de  fato,  os  sócios  da  empresa  RIZZI  COMÉRCIO  IMPORTAÇÃO,

EXPORTAÇÃO  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA  EPP  (CNPJ  52.238.698/0001-81)  são

WLADEMIR RIZZI e ADALBERTO RIZZI:

A sede da empresa está localizada em São Paulo, em um galpão

que não se mostra condizente com o volume de vendas que a referida empresa realiza

para órgãos públicos. Veja-se a imagem do endereço obtida por meio do google street

view85:

85 Imagem de junho de 2016, conforme consulta em 31/08/2017, ao endereço: 
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Tonelero,+590+-+Vila+Ipojuca,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-
23.533245,-46.704417,3a,75y,273.14h,86.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfOPSjHwgeCTeaJ3kV9S5XQ!2e0!
7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94cef87f4b71f40d:0xf3304c7e0ebc5603!8m2!3d-23.5332807!4d-46.7044618
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Ademais,  o  contato  de  WLADEMIR  RIZZI consta  no  aparelho

telefônico Iphone 7 plus apreendido com MIGUEL ISKIN:
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De acordo com levantamentos promovidos pela Controladoria-Geral

da União, os valores de vendas da empresa RIZZI para o INTO e para a Secretaria de

Saúde no período de 2007 a 2016 são bastante expressivos, tendo superado o montante

de  R$ 50 MILHÕES apenas para esses dois  órgãos públicos,  como demonstram as

tabelas abaixo:

Tabela 1 – vendas RIZZI x INTO

Ano Número Processo Objeto
Marca Material

Compra
Nome Fornecedor

Valor Total
Homologado

2007 250057/2961/2007
CARRO DE EMERGÊNCIA
PARA PARADA CARDÍACA

GOIAS MÓVEIS
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 141.000,00

2007 250057/2958/2007 CARDIOVERSOR ZOLL
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 1.437.198,00

2007 250057/2971/2007 BISTURI ELETRÔNICO WEM
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 2.360.000,00

2007 250057/3326/2007 ARMÁRIO HOPITALAR CARDINAL
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 140.800,00

2007 250057/2960/2007
SERRA ELÉTRICA PARA

CORTAR GESSO
NEVONI

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 382.500,00

2007 250057/2921/2007
APARELHO

ELETROESTIMULADOR
NEUROMUSCULAR

BGE
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 234.400,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 27.411,00

2008 250057/0457/2008 BARRA, MATERIAL AÇO MEDXPERT RIZZI COMERCIO, R$ 27.411,00
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INOXIDÁVEL
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

2008 250057/0457/2008
BARRA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL
MEDXPERT

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 231.000,00

2008 250057/0457/2008
SISTEMA FIXAÇÃO,

MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL

MEDXPERT
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 32.538,00

2008 250057/2957/2008
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

COM SISTEMA DIGITAL
MOLLER-

WEDEL/SMITH

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 7.381.485,20

2008 250057/3323/2008 ELETROCARDIÓGRAFO
DIXTAL MODELO

EP- 3

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 436.800,00

2009 250057/2336/2009
SERRA ELÉTRICA PARA

CORTAR GESSO
NSR NEVONI

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 455.400,00

2009 250057/2366/2009 MICROSCÓPIO CIRÚRGICO MOLLER WEDEL
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 6.440.000,00

2010 250057/2364/2009
PROCESSADORA

RADIOLÓGICA DE FILMES
SIGEX

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 96.600,00

2011 250057/5892/2010 MICROSCÓPIO CIRÚRGICO MOLLER-WEDEL
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 4.547.175,00

2011 250057/5892/2010
PROCESSADORA DE
IMAGEM DE VIDEO

KARL STORZ
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 1.057.525,00

2011 250057/5892/2010
SISTEMA DE GRAVAÇÃO E

GESTÃO DE DADOS 
KARL STORZ

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 661.750,00

2011 250057/5892/2010
MONITOR GRAU MÉDICO

DIGITAL
KARL STORZ

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 325.175,00

2011 250057/5966/2010
SERRA PARA RETIRAR

GESSO
NSR /NEVONI

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 462.800,00

2012 250057/3944/2011 MICROSCÓPIO CIRÚRGICO MOLLER-WEDEL
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 5.455.200,00

2012 250057/3944/2011
PROCESSADORA DE
IMAGEM DE VIDEO

KARL STORZ
RIZZI COMERCIO,

IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 1.401.000,00

2012 250057/3944/2011
SISTEMA DE GRAVAÇÃO E

GESTÃO DE DADOSI
KARL STORZ

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 855.000,00

2012 250057/3944/2011
MONITOR GRAU MÉDICO

DIGITAL
KARL STORZ

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA. - EPP

R$ 525.900,00

Total R$ 35.362.767,20

Tabela 2 – vendas RIZZI x SES-RJ

ANO Nº PROCESSO 
Nº

LICITAÇÃO
OBJETO VENCEDORA FABRICANTE/MARCA VALOR

2007 E-08/90484/2007 387/2007
ELETROCARDIÓGRAF

O PORTÁTIL DE 3
CANAIS

RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA
EDAN INSTRUMENTS R$ 720.434,25

2007 E-08/90495/2007 29/2007
MONITOR

FISIOLÓGICO COM 6
PARÂMETROS

RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA
DRAGER MEDICAL R$ 2.472.903,00
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2008 E-08/13046/2008 41/2009

CARDIOTOCRÓGRAFO
E DETECTOR DE

BATIMENTOS
CARDIÁCOS FETAIS

RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA
BISTOS CO., LTD R$ 523.500,00

2007 E-08/90485/2007 28/2007
MONITOR

FISIOLÓGICO

RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA
DRAGER MEDICAL R$ 894.557,00

2007 E-08/90485/2007 28/2007
KIT INSTRUMENTAL

PARA
NEUROCIRURGIA

RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA
MOLLER-WEDEL R$ 1.443.000,00

2009 E-08/9483/2009 125/2007 CARDIOVERSOR
RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA
ZOLL R$ 7.223.585,00

2009 E-08/9483/2009 125/2007

APARELHO
AUTOCLAVE

ODONTOLÓGICO
MODELO HORIZONTAL

RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA
ZOLL R$ 52.800,00

2009 E-08/528/2009 30/2009
PROCESSADORAS DE

RAIO-X

RIZZI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES

LTDA

PROTEC GMBH & CO.
KG

R$ 1.500.000,00

Total R$ 14.830.779,25

Chama a atenção que, no ano de 2008, a empresa RIZZI venceu

procedimento licitatório no INTO, fornecendo exatamente eletrocardiógrafos da fabricante

DIXTAL, no valor de R$ 436.800,00, conforme Tabela 1 acima. 

No  mesmo  sentido,  o  volume  de  vendas  da  fabricante  DIXTAL

BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 63.736.714/001-82) para o INTO e

para  a  Secretaria  de  Saúde  do  Rio  de  Janeiro  também  desperta  a  atenção,  tendo

superado  o  patamar  de  R$  18  MILHÕES  apenas  para  os  dois  órgãos  públicos,  no

período de 2007 a 2016, como detalhado nas tabelas abaixo:

Tabela 1 – vendas DIXTAL x INTO

Ano Número Processo Objeto
Marca Material

Compra
Nome Fornecedor

Valor Total
Homologado

2007 250057/2957/2007 ELETROCARDIÓGRAFO DIXTAL
DIXTAL BIOMEDICA

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

208.500,00

2008 250057/3323/2008 ELETROCARDIÓGRAFO
DIXTAL

MODELO EP- 3

RIZZI COMERCIO,
IMPORTACAO,

EXPORTACAO E
REPRESENTACAO

LTDA. - EPP

436.800,00

2012 250057/3959/2011 VENTILADOR PULMONAR DIXTAL
DIXTAL BIOMEDICA

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

2.566.600,00

2012 250057/3959/2011 VENTILADOR PULMONAR DIXTAL
DIXTAL BIOMEDICA

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

2.197.400,00

Total R$ 5.409.300,00
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Tabela 2 – vendas DIXTAL x SES-RJ

ANO Nº PROCESSO Nº LICITAÇÃO OBJETO VENCEDORA FABRICANTE/MARCA VALOR

2007 E-08/90496/07 033/2007 MONITOR FISIOLÓGICO
DIXTAL BIOMÉDICA

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

DIXTAL R$ 6.670.500,00

2010 E-08/10789/2010 130/2011
MONITOR

MULTIPARAMETRICO
TIPO I

DIXTAL BIOMÉDICA
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA

DIXTAL BIOMÉDICA
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA 
R$ 6.060.000,00

Total R$ 12.730.500,00

Conforme detalhado por Israel Masiero, à época dos fatos, ALBERT

HOLZHACKER exercia o cargo de Presidente da DIXTAL e ao menos até 2011 ficou à

frente da administração da empresa, da qual também era sócia a sua esposa, SIMONE

HOLZHACKER. 

Na representação encaminhada ao MPF, que faz referência aos fatos

investigados no IPL nº 13/2016, Israel Masiero relatou que o crescimento do volume de

vendas da empresa DIXTAL decorreu em grande parte de acordos espúrios com agentes

públicos  para  que  fossem  inseridas  especificações  técnicas  que  direcionassem  os

resultados de licitações, mediante pagamento de propina. Segundo relatado na mesma

representação, ALBERT HOLZHACKER fazia retiradas de pró-labore e efetuava saques

em dinheiro de sua conta-corrente e possivelmente da conta-corrente de sua esposa e

sócia, SIMONE HOLZHACKER, para pagamento de propina em espécie.

Confira-se o seguinte trecho do depoimento de Israel Masiero:

QUE trabalhou para a empresa DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO  LTDA (CNPJ  63.736.714/0001-82),  como  gerente  de
suprimentos e logística, em São Paulo/SP; QUE no ano de 2008 a
referida empresa foi vendida para a PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
LTDA (CNPJ 58.295.213/0001-78);  QUE segundo estabelecido na
negociação,  ALBERT  HOLZHACKER,  antigo  sócio  da  Dixtal,
permaneceria à frente da administração da empresa pelo prazo de 3
anos;  (…)  QUE  em  janeiro  de  2010  alertou  tais  irregularidades
diretamente  ao  compliance  da  PHILIPS  na  Holanda,  relatando  o
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possível  envolvimento  de  ALBERT HOLZHACKER (presidente  da
DIXTAL),  IVAN  IRENO  (diretor  de  vendas  da  Dixtal)  e  DAURIO
SPERANZINI  (CEO  da  Philips  Medical);  (…)  QUE  acredita  que
ALBERT  HOLZHACKER  (presidente  da  Dixtal)  efetuava  muitos
saques em espécie da conta-corrente da empresa para pagamento
de propina; 

A corroborar  a suspeita de que  ALBERT HOLZHACKER possuía

pleno conhecimento e participação nos atos ilícitos, em abril de 2010, após a testemunha

ter  relatado  as  suspeitas  de  irregularidades  quanto  aos  negócios  envolvendo  as

empresas  RIZZI  e  DIXTAL  ao  compliance da  PHILIPS,  ALBERT  HOLZHACKER

encaminhou e-mail para alguns funcionários da DIXTAL pedindo que não mantivessem

qualquer contato com representantes da RIZZI. Confira-se:

Israel Masiero ainda relatou que outros dois funcionários da DIXTAL,

encarregados de fazer  a intermediação com os órgãos públicos  nas licitações,  eram

IVAN CONSOLE IRENO, Diretor de Vendas, e ANTONIO GEORGETE, que atuavam na

área comercial e faziam os contatos referentes às licitações e contratações com o poder

público.  De  fato,  em  pesquisas  nas  bases  de  dados  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego, foi possível confirmar que ambos já foram funcionários da DIXTAL:
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Além disso, no aparelho telefônico Iphone 7 plus, apreendido com

MIGUEL ISKIN, por ocasião de sua prisão, consta o seguinte contato, relativo a “Ivan, da

empresa Dixtal”:
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A corroborar as informações trazidas por Israel Masiero, o Relatório

de  Inteligência  Financeira  do  COAF nº  27364  indica  que  os  investigados  realizaram

diversos  saques  e  depósitos  em espécie,  no  período  analisado,  conforme detalhado

abaixo:

Tabela 01 – saques em espécie

Data Sacador Titular Valor

09/05/2008 ADALBERTO RIZZI RIZZI COM. E REP. LTDA R$ 100.000,00

13/05/2009 ADALBERTO RIZZI V.M. DE SOUSA – MÓVEIS - EPP R$ 115.000,00

26/06/2009 ADALBERTO RIZZI V.M. DE SOUSA – MÓVEIS - EPP R$ 119.000,00

16/03/2010 ADALBERTO RIZZI RIZZI COM. E REP. LTDA R$ 180.000,00

08/04/2010 ADALBERTO RIZZI RIZZI COM. E REP. LTDA R$ 150.000,00

06/08/2008 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 100.000,00

03/09/2008 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 250.000,00

17/10/2008 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 360.000,00

12/12/2008 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 400.000,00

11/02/2009 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 400.000,00

26/03/2009 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 400.000,00
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21/05/2009 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 400.000,00

1º/07/2009 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 200.000,00

18/08/2009 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 200.000,00

21/08/2009 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 200.000,00

26/11/2009 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 300.000,00

11/02/2010 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 300.000,00

07/05/2010 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 200.000,00

05/07/2010 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 300.000,00

06/12/2010 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 300.000,00

02/10/2014 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 115.000,00

02/10/2014 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 125.000,00

14/03/2008 SIMONE HOLZHACKER
DIXTAL BIOMÉDICA IND. E COM.

LTDA
R$ 150.000,00

23/04/2008 SIMONE HOLZHACKER
DIXTAL BIOMÉDICA IND. E COM.

LTDA
R$ 100.000,00

03/09/2008 SIMONE HOLZHACKER
DIXTAL BIOMÉDICA IND. E COM.

LTDA
R$ 200.000,00

Tabela 02 – Depósitos em espécie:

Data Depositante Titular Valor

30/03/2010 ADALBERTO RIZZI RIZZI COM. E REP. LTDA R$ 126.000,00

26/04/2010 ADALBERTO RIZZI DIXTAL BIOMÉDICA IND. E COM. LTDA R$ 128.400,00

16/03/2012 ADALBERTO RIZZI RIZZI COM. E REP. LTDA R$ 100.000,00

17/10/2008 ALBERT HOLZHACKER ALBERT HOLZHACKER R$ 360.000,00

1º/09/2014
RITA DE CÁSSIA SANTOS DE

LIMA
DIXTAL BIOMÉDICA IND. E COM. LTDA R$ 283.487,00

Pois bem. A gravidade dos fatos trazidos por Israel Masiero torna-se

ainda mais flagrante diante da informação de que a testemunha, à época,  relatou as

suspeitas de fraude ao setor  de  compliance da PHILIPS MEDICAL na Holanda e no

Brasil, conforme inúmeros e-mails apresentados em anexo, contemporâneos aos fatos. 

A conivência  de  executivos  da  PHILIPS  nas  práticas  criminosas

restou evidenciada pela reação da empresa diante das denúncias, o que, à época, gerou
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apenas a intervenção administrativa da multinacional junto ao Ministério da Saúde, para

retirada do nome da sociedade do contrato firmado em decorrência da licitação, sem que

fosse apontado o sobrepreço ao referido órgão ou rescindido o contrato firmado com a

empresa RIZZI. Veja-se o seguinte trecho do depoimento de Israel Masiero:

QUE em janeiro de 2010 alertou tais irregularidades diretamente ao
compliance  da  PHILIPS  na  Holanda,  relatando  o  possível
envolvimento de ALBERT HOLZHACKER (presidente da DIXTAL),
IVAN IRENO (diretor de vendas da Dixtal) e DAURIO SPERANZINI
(CEO da Philips Medical);  QUE em razão do alerta,  em maio de
2010,  a  PHILIPS  ingressou  no  procedimento  administrativo,
solicitando  a  exclusão  do  seu  nome  do  contrato  que  havia  sido
firmado com o Ministério da Saúde, que indicava a RIZZI como sua
representante;

Nesse sentido,  vale  destacar  trecho da correspondência  remetida

pela PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde,

no dia 12/05/2010:
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Salta aos olhos, portanto, o fato de que, ainda no ano de 2010, o

então  funcionário  da  DIXTAL  /  PHILIPS,  Israel  Masiero,  havia  descoberto  indícios

contundentes acerca das fraudes relacionadas à importação de equipamentos médicos

para  a  venda  em  procedimentos  licitatórios  a  preços  superfaturados,  por  meio  de

empresas intermediárias de “fachada” situadas no exterior e de empresas brasileiras de

pequeno porte que apenas figuravam nas licitações em nome do fabricante. Tal esquema

de corrupção, ao que tudo indica, era parte do que, apenas neste ano de 2017, veio a ser

revelado pelo colaborador CESAR ROMERO ao Ministério Público Federal.

Esses fatos foram levados ao conhecimento da cúpula da PHILIPS,

no Brasil e no mundo, conforme diversos e-mails encaminhados a “CAROLINE VISSER

– Vice-Presidente Mundial de Fraudes e Segurança na Philips,  a JAVIER LOZADA –

Vice-Presidente  América  Latina  Compliance,  a  STEVE RUSCKOWSKI –  CEO Philips

Healthcare, a CLEMENT REVETTI – Chief Legal Office Philips Healthcare e a  DAURIO

SPERANZINI – CEO Philips Healthcare Brasil”. 

No  entanto,  segundo  relatado,  a  providência  adotada  pela

multinacional  foi  afastar  imediatamente  Israel  Masiero  de  suas  funções  na  DIXTAL,

colocando-o em um cargo na PHILIPS inferior ao que exercia anteriormente. Ademais,

após uma investigação interna, a empresa desligou de seus quadros, em julho e agosto

de 2010, DAURIO SPERANZINI, então CEO no Brasil, e RICARDO TURRA, então chefe

do compliance no país.

Paralelamente,  a  PHILIPS  MEDICAL  SYSTEMS  LTDA  não  só

manteve os contratos firmados com a RIZZI, solicitando apenas ao Ministério da Saúde

que o nome da PHILIPS fosse retirado do contrato como se fosse representada pela

RIZZI,  mas  também  realizou  novas  contratações  por  meio  de  empresa  estrangeira

envolvida nas fraudes, MOSES TRADING, cuja participação será detalhada no tópico a

seguir.
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As  irregularidades  detectadas  à  época  e  noticiadas  por  Israel

Masiero  à  cúpula  da  PHILIPS  estão  sintetizadas  no  seguinte  trecho  do  depoimento

prestado ao Ministério Público Federal:

QUE  na  proposta  apresentada  pela  RIZZI  constava  como
exportadora  a  PHILIPS  MEDICAL  SYSTEMS  INC,  dos  Estados
Unidos;  QUE após esse impasse,  a RIZZI  alterou a sociedade
exportadora  que  constava  em  sua  proposta  Proforma,
solicitando que os documentos de exportação e  pagamentos
fossem  realizados  para  a  empresa  MOSES  TRADING
AMERICAN; QUE, em pesquisas na internet, constatou que essa
empresa  teria  sede  em  endereço  residencial  na  cidade  de
Gilbert, no Arizona, EUA, e não possuía registro naquele estado;
QUE  detectou  que  a  PHILIPS  também  fez  vendas  para  a
AVALENA  LIMITED,  que  não  possui  registro  nos  órgãos
americanos para vender e exportar equipamentos hospitalares;
QUE estranhou o fato de SÉRGIO LEÃO assinar  documentos
tanto  em  nome  da  AVALENA  quanto  em  nome  da  MOSES
TRADING; QUE noticiou  as  irregularidades à  cúpula  da  PHILIPS
mundial, por meio de diversos e-mails, encaminhados a CAROLINE
VISSER  –  Vice-Presidente  Mundial  de  Fraudes  e  Segurança  na
Philips,  a  JAVIER  LOZADA  –  Vice-Presidente  América  Latina
Compliance, a STEVE RUSCKOWSKI – CEO Philips Healthcare, a
CLEMENT REVETTI  –  Chief  Legal  Office  Philips  Healthcare  e  a
DAURIO SPERANZINI  – CEO Philips  Healthcare  Brasil;  QUE em
28/05/2010 reuniu-se com DAURIO SPERANZINI na sede da Philips
em  São  Paulo,  quando  foi  dito  ao  declarante  que  deveria  sair
imediatamente  da  Dixtal;  QUE na  reunião  DAURIO SPERANZINI
mencionou  acordo  que  tinha  com  JAVIER  LOZADA;  QUE  o
declarante gravou essa reunião e se compromete a disponibilizar o
arquivo; QUE logo após as denúncias, em julho e agosto de 2010,
foram  desligados  da  Philips  DAURIO  SPERANZINI  e  RICARDO
TURRA, então chefe do compliance; QUE em abril de 2010 ALBERT
HOLZHACKER  encaminhou  e-mail  para  diversos  funcionários  da
Dixtal, solicitando que não mantivessem contato com representantes
da Rizzi; QUE a PHILIPS, mesmo tendo conhecimento dos fatos,
não rescindiu as vendas para a RIZZI e também realizou novas
vendas  para  a  MOSES  TRADING;  QUE  sobre  os  possíveis
envolvidos  nas  irregularidades,  pode  indicar  que  FREDERIK
KNUDSEN, assinou a proposta de vendas para a AVALENA em
2008, dirigida a GAETANO, e tinha conhecimento das fraudes;
QUE WILSON MONTEIRO JR. assinou declarações autorizando
o uso do registro da ANVISA pela empresa RIZZI e também tinha
conhecimento  das  irregularidades;  QUE  inclusive  FREDERIK
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KNUDSEN  orientou  o  declarante  a  seguir  com  a  empresa
MOSES o mesmo procedimento adotado para a AVALENA;

A corroborar esses fatos, vale destacar o seguinte trecho do e-mail

enviado  por  Israel  Masiero  em  14/10/2010  ao  CEO  da  Philips  Healthcare,  STEVE

RUSCKOWSKI, apontando que, apesar de noticiadas irregularidades ao compliance da

multinacional  desde  fevereiro  de  2010,  as  contratações  com  a  empresa  MOSES

TRADING continuavam ocorrendo:

Em  linhas  gerais,  o  esquema  orquestrado  por  MIGUEL  ISKIN,

GUSTAVO ESTELLITA e  SÉRGIO CÔRTES para a venda de equipamentos a preços

superfaturados para o INTO e para a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro funcionava

da seguinte maneira: uma empresa de pequeno porte (neste caso, RIZZI) participava da

licitação no Brasil oferecendo produtos fabricados por empresa estrangeira de renome

(neste  caso,  PHILIPS);  a  licitação  era  fraudada  para  que  a  empresa  indicada  fosse
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vencedora;  a  fabricante  dos  produtos  promovia  a  sua  venda,  no  exterior,  à  pessoa

jurídica vinculada a MIGUEL ISKIN (neste caso, a AVALENA ou MOSES TRADING), pelo

preço de custo;  essa empresa vinculada a MIGUEL ISKIN promovia a exportação do

produto para o órgão público brasileiro, normalmente pelo dobro do preço pelo qual havia

adquirido a mercadoria; a importação era feita em nome do órgão público, sem qualquer

incidência  tributária,  o  qual  pagava  os  valores  superfaturados  a  essa  empresa

exportadora no exterior, por meio de carta de crédito, com uma pequena retenção de

comissão à empresa de “fachada” que participou da licitação no Brasil. 

Conforme narrado por Israel  Masiero,  os funcionários da PHILIPS

que possivelmente tinham conhecimento e participação no referido esquema, à época

dos fatos, eram FREDERIK KNUDSEN (supervisor de vendas),  DAURIO SPERANZINI

(CEO da Philips Medical) e WILSON MONTEIRO JUNIOR (Diretor Comercial). Conforme

trecho de depoimento transcrito  acima,  FREDERIK KNUDSEN à  época tinha contato

com  GAETANO SIGNORINI,  funcionário do setor comercial da Oscar Iskin citado por

CESAR ROMERO86, e chegou a orientar a testemunha a “seguir com a empresa MOSES

o  mesmo  procedimento  adotado  para  a  AVALENA”.  Da  mesma  forma,  WILSON

MONTEIRO JR. “assinou declarações autorizando o uso do registro da ANVISA pela

empresa RIZZI e também tinha conhecimento das irregularidades”.

A corroborar os relatos da testemunha a respeito das negociações

entre FREDERIK KNUDSEN e GAETANO SIGNORINI, verifica-se a seguinte mensagem

localizada na caixa de e-mails do endereço gaetanos@globo.com referente à venda de

monitores em 2009:

86 “QUE, antes de sair a cotação de preço, armada por MIGUEL ISKIN, o INTO já sabia quanto cada uma 
das empresas iria cobrar por determinado produto no pregão internacional; QUE o fornecimento dessa 
cotação efetuada pelas empresas era realizado por MARCO ANTONIO ou GAETANO, ambos funcionários 
de MIGUEL ISKIN; QUE tal cotação era entregue à LUIS FERNANDES, funcionário do INTO;”
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DAURIO SPERANZINI, por sua vez, exercia o mais alto cargo dentro

da Philips Medical no Brasil  (CEO), e teve conhecimento dos fatos por intermédio de

Israel Masiero, tendo apenas orientado a testemunha a sair da empresa DIXTAL, para

um  cargo  de  menor  atribuição  na  PHILIPS,  conforme  acordo  travado  com  JAVIER

LOZADA, então Vice-Presidente do Compliance na América Latina,  conforme dito em

reunião realizada no dia 28/05/2010. 

Acrescente-se  que  no  celular  apreendido  com  MIGUEL ISKIN foi

identificado o contato de outro executivo da PHILIPS, qual seja RICARDO CASTILHO:
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De  fato,  pesquisas  nas  bases  de  dados  desta  Procuradoria

revelaram  que  se  trata  de  RICARDO  CASTILHO  (CPF  068.986.738-74),  o  qual  já

trabalhou na PHILIPS HEALTHCARE exatamente na área de contratações com o Poder

Público,  além de ter sido Diretor Comercial da MD INTERNATIONAL, empresa citada

pelo colaborador CESAR ROMERO como integrante do “clube do pregão internacional”.

Confira-se as informações constantes em seu perfil na rede social linkedin87:

87 https://www.linkedin.com/in/ricardocastilho/
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Destaque-se que em análise dos e-mails de MIGUEL ISKIN, obtidos

por  meio  do  afastamento  de  sigilo  telemático  autorizado  nos  autos  nº  0502479-

41.2017.4.02.5101, foi localizada mensagem, do dia 28/07/2011, na qual um empresário

interessado  em  firmar  parceria  comercial  com  MIGUEL ISKIN afirma  que  ele  havia

mencionado a existência de contrato com a PHILIPS MEDICAL em que a comissão é

dividida igualmente entre as duas partes:

Em seguida, outro representante da Drash afirma que o contrato da

PHILIPS com MIGUEL ISKIN pode servir como guia, pois a sua empresa precisa de um

contrato  que  identifique  e  separe  comissão  e  despesas,  que  possa  justificar  a

razoabilidade de sua comissão (12,5%) aos órgãos de controle dos Estados Unidos:
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Após consulta aos levantamentos realizados pela Receita Federal,

em cumprimento à ordem de quebra de sigilo bancário e fiscal proferida nos autos nº

0502500-17.2017.4.02.5101,  foi  possível  verificar  que,  no período de 2007 a 2016,  a

multinacional PHILIPS vendeu diversos equipamentos para o INTO e para a Secretaria

de Saúde, em denominados “pregões internacionais”, que totalizaram o valor de USD

14.215.246,27 (quatorze milhões, duzentos e quinze mil dólares, duzentos e quarenta e

seis reais e vinte e sete centavos), conforme relacionado nas tabelas abaixo (anexas à

IPEI nº RJ20170024):

Tabela 1 – vendas INTO

Data
Desembaraço

Número da DI
Nome do

Exportador
Endereço do
Exportador

Nome do
Produtor

Endereço do Produtor
País de

aquisição
Preço total

(em dólares)

30/10/2008 0817076896
AVALENA
LIMITED

NW 56TH ST;
008578; FL

33166;
DORAL;

ESTADOS
UNIDOS;

PHILIPS
MEDIZIN

SYSTEME
BOBLINGEN

GMBH

HEWLETT-PACKARD-
STRASSE; 000002;

71034; BOEBLINGEN;
GERMANY;

Estados Unidos $1.131.894,00

17/06/2009 0907446900
AVALENA
LIMITED

NW 72
AVENUE,

SUITE 104-B;
003405; FL

33122; MIAMI;
ESTADOS
UNIDOS;

PHILIPS
MEDIZIN

SYSTEME
BOBLINGEN

GMBH

HEWLETT-PACKARD-
STRASSE; 000002;

71034; BOEBLINGEN;
GERMANY;

Estados Unidos $880.362,00

Total   $2.012.256,00
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Tabela 2 – vendas Secretaria de Saúde – RJ

Data
Desembaraço

Número da DI
Nome do

Exportador
Endereço do
Exportador

Nome do
Produtor

Endereço do
Produtor

País de
aquisição

Preço (em dólares)

19/05/2008 0807257901

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND
B.V

BOSCHDIJK;
000525; 56 JG
EINDHOVEN;

NETHERLANDS
; USA;

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND
B.V

BOSCHDIJK;
000525; 56 JG
EINDHOVEN;

NETHERLANDS
; USA;

Estados
Unidos

$2.957.937,87

01/08/2008 0811640730

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND
B.V

BOSCHDIJK;
000525; 5621JG

EINDHOVEN;
THE

NETHERLANDS
; HOLANDA;

PHILIPS
MEDICAL

SYSTEMS INC,

MINER ROAD;
000595;

CLEVELAND;
OHIO - 44143;

U.S. A;

Países
Baixos

(Holanda)
$591.804,13

05/08/2008 0811855842

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND
B.V

BOSCHDIJK;
000525; 56 JG
EINDHOVEN;

NETHERLANDS
; USA;

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND
B.V

BOSCHDIJK;
000525; 56 JG
EINDHOVEN;

NETHERLANDS
; USA;

Estados
Unidos

$2.960.253,31

12/08/2008 0812238537

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND
B.V

PO BOX 80014;
056000; JJ

EINDHOVEN;
THE

NETHERLANDS
; HOLANDA;

PHILIPS
ULTRASOUND

ATL
INTERNATIONAL

LLC

BOTHELL
EVERETT

HIGHWAY SE;
022100;

BOTHELL
98021-3003;
WA; U.S.A;

Países
Baixos

(Holanda)
$113.115,01

23/01/2009 0900956989

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND
B.V

BOSCHDIJK;
000525; 5621JG

EINDHOVEN;
THE

NETHERLANDS
; HOLANDA;

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND BV

VEENPLUIS 4-6;
005684; PC
BEST; THE

NETHERLANDS
; HOLANDA;

Países
Baixos

(Holanda)
$519.686,59

21/01/2010 1001093862

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NETHERLAND
B.V.

BOSCHDIJK;
000525; 5621-

JG
EINDHOVEN;

THE
NETHERLAND;

ESTADOS
UNIDOS;

PHILIPS
ULTRASOUND/A

TL
INTERNATIONAL

LLC

BOTHELL
EVERETT

HIGHWAY SE;
022100; 98021-
3003; BOTHELL
WA; ESTADOS

UNIDOS;

Estados
Unidos

$1.727.604,96

02/06/2010 1009075111
MEDICAL
COACHES

CO HWY 58 P.O
BOX 129;
000399;

ONEONTA;
N.Y; .;

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NEDERLAND BV

VEENPLUIS 4-6;
005684; PC
BEST; THE

NETHERLANDS
; .;

Estados
Unidos

$2.612.753,00

17/09/2010 1016241234

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NETHERLAND
B.V.

BOSCHDIJK;
000525; 5621-

JG
EINDHOVEN;

THE
NETHERLAND;

ESTADOS
UNIDOS;

PHILIPS
ULTRASOUND/A

TL
INTERNATIONAL

LLC

BOTHELL
EVERETT

HIGHWAY SE;
022100; 98021-
3003; BOTHELL
WA; ESTADOS

UNIDOS;

Estados
Unidos

$215.950,62

17/09/2010 1016241234

PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NETHERLAND
B.V.

BOSCHDIJK;
000525; 5621-

JG
EINDHOVEN;

THE
NETHERLAND;

ESTADOS
UNIDOS;

PHILIPS
ULTRASOUND/A

TL
INTERNATIONAL

LLC

BOTHELL
EVERETT

HIGHWAY SE;
022100; 98021-
3003; BOTHELL
WA; ESTADOS

UNIDOS;

Estados
Unidos

$431.901,24

17/09/2010 1016241234 PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS

NETHERLAND
B.V.

BOSCHDIJK;
000525; 5621-

JG
EINDHOVEN;

THE

PHILIPS
ULTRASOUND/A

TL
INTERNATIONAL

LLC

BOTHELL
EVERETT

HIGHWAY SE;
022100; 98021-
3003; BOTHELL

Estados
Unidos

$71.983,54
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NETHERLAND;
ESTADOS
UNIDOS;

WA; ESTADOS
UNIDOS;

Total   $12.202.990,27

9 – DA UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS INTERMEDIÁRIAS NO EXTERIOR: AVALENA,

MOSES TRADING, BECKFEL, LIFE CARGO, LIFE GROUP e SOBIGOLD

Conforme  detectado  pela  Receita  Federal  no  IPEI  20170022

(DOC.16),  MIGUEL ISKIN,  ao aderir  ao regime de repatriação de recursos,  declarou

possuir  50%  de  participação  na  AVALENA  TRADING  LIMITED,  constituída  em

23/03/2006 e sediada nas Ilhas Virgens Britânicas:
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Do mesmo modo, GUSTAVO ESTELLITA, declarou possuir 50% de

participação  na  AVALENA TRADING  LIMITED,  empresa  sediada  nas  Ilhas  Virgens

Britânicas, conforme apontado no IPEI nº 20170021 (DOC.17):

Conforme  consignado  no  Relatório  da  Receita  Federal,  IPEI  nº

RJ20170024 (DOC. 15), em consulta ao sítio www.sunbiz.org não foi localizado o registro

da  AVALENA LIMITED no Estado da Florida,  apesar  de a  empresa  indicar  em seus

documentos  os  seguintes  endereços:  NW  56TH  ST;  008578;  33166;  DORAL  FL;

ESTADOS  UNIDOS  e  NW  72  AVENUE,  SUITE  104-B;  003405;  FL  33122;  MIAMI;

ESTADOS UNIDOS.

Ainda de acordo com a Informação de Pesquisa e Informação n.º

RJ20170024  elaborada  pela  Receita  Federal,  um  dos  endereços  informados  pela

AVALENA coincide  com  os  endereços  informados  pela  LIFE  CARGO  e  pela  LIFE

GROUP:
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Ademais, apesar de este não ser o endereço constante no registro

das empresas no sítio www.sunbiz.org.br, o referido local também aparece como sendo

o endereço da empresa BECKFEL INC:

Segundo relatório da Receita Federal, as empresas LIFE CARGO,

LIFE  GROUP SUPPLY,  BECKFEL e  AVALENA só  exportam  produtos  fabricados  por

terceiros,  tendo  realizado  diversas  importações  para  o  INTO e para  a  Secretaria  de

Estado de Saúde do Rio de Janeiro entre os anos de 2007 e 2016, envolvendo os mais

variados  fabricantes  internacionais  de  equipamentos  médicos.  Tais  operações

alcançaram patamar que ultrapassa 63 MILHÕES DE DÓLARES.

Os dados estão sintetizados na planilha a seguir, elaborada a partir

de informações fornecidas pela Receita Federal, anexas à IPEI nº RJ20170024:

Tabela 01 – importações para o INTO:

Data Número DI
Nome do

Exportador
Endereço do
Exportador

Nome do
Produtor

Endereço do Produtor País Valor

06/06/2007 0707318950
AVALENA
LIMITED

NW AVENUE;
000072; 3405-B /

SUITE 104-B;
MIAMI-FL33122;

ESTADOS UNIDOS;

ZOLL
MEDICAL

CORPORATIO
N

MILL ROAD; 000269; MA
01824-4105; CHELMSFORD;

ESTADOS UNIDOS;

Estados
Unidos

419.971,79 USD

06/11/2007 0715149967 AVALENA NW 72 AVENUE, CARDIAC MONTE VILLA PARKWAY; Estados 6.000,00 USD
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LIMITED

SUITE 104-B;
003405; FL 33122;
MIAMI; ESTADOS

UNIDOS;

SCIENCE
CORPORATE

HEADQUARTE
RS

003303; WA 98021; BOTHELL;
ESTADOS UNIDOS;

Unidos

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; FLORIDA;

MEDICAL
GRAPHICS

CORPORATIO
N

OAK GROVE PARKWAY;
000350; 55127; ST. PAUL;

MINESSOTA;

Estados
Unidos

14.500,00 USD

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; FLORIDA;

LODE BV
ZERNIKEPARK; 000016; 9747

NA; GRONINGEN;
NETHERLANDS;

Estados
Unidos

224.500,00 USD

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; FLORIDA;

LODE BV
ZERNIKEPARK; 000016; 9747

NA; GRONINGEN;
NETHERLANDS;

Estados
Unidos

65.600,00 USD

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; FLORIDA;

FULL VISION
MED.TREADMILL SALES,

FULL VISION DRIVE; 003017;
KS 67114; NEWTON; KANSAS;

Estados
Unidos

55.000,00 USD

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; FLORIDA;

QUINTON

CORP. HEADQUARTERS,
MONTE VILLA PARKWAY;

003303; WA 98021; BOTHELL;
WASHINGTON;

Estados
Unidos

12.000,00 USD

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; FLORIDA;

MEDICAL
GRAPHICS

CORPORATIO
N

OAK GROVE PARKWAY;
000350; 55127; ST. PAUL;

MINNESOTA;

Estados
Unidos

175.000,00 USD

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; FLORIDA;

FULL VISION
MED. TREADMILL SALES,

FULL VISION DRIVE; 003017;
KS 67114; NEWTON; KANSAS;

Estados
Unidos

234.000,00 USD

06/11/2007 0715149967
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; ESTADOS

UNIDOS;

AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE, SUITE 104-B;
003405; FL 33122; MIAMI;

ESTADOS UNIDOS;

Estados
Unidos

72.000,00 USD

01/08/2008 0811707100
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE;
003405; SUITE 104-
B-FL-33122; MIAMI;
ESTADOS UNIDOS;

ZOLL
MADICAL

COORPORATI
ON

MILL ROAD; 000269;
MA01824-4105;

CHELMSFORD; ESTADOS
UNIDOS;

Estados
Unidos

678.299,99 USD

20/08/2008 0812730237
AVALENA
LIMITED

NW 56TH ST;
008578; 33166;

DORAL FL;
ESTADOS UNIDOS;

MOLLER-
WEDEL GMBH

ROSENGARTEN; 000010; D
22880; WEDEL; GERMANY;

Estados
Unidos

1.671.018,52 USD

30/10/2008 0817076896
AVALENA
LIMITED

NW 56TH ST;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

PHILIPS
MEDIZIN

SYSTEME
BOBLINGEN

GMBH

HEWLETT-PACKARD-
STRASSE; 000002; 71034;
BOEBLINGEN; GERMANY;

Estados
Unidos

1.131.894,00 USD

17/04/2009 0904736762
LIFE CARGO

ICN

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

ZOLL
MADICAL

COORPORATI
ON

MILL ROAD; 000269;
MA01824-4105;

CHELMSFORD; ESTADOS
UNIDOS;

Estados
Unidos

697.736,00 USD

10/06/2009 0907253916

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;

STRYKER
QUEBEC
MEDICAL

NILUS-LECLERC BLVD;
000230; L'ISLET - GOR 2C0;

QUEBEC; CANADA;

Estados
Unidos

1.872.537,49 USD

12/06/2009 0907253924

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;

STRYKER
QUEBEC
MEDICAL

NILUS-LECLERC BLVD;
000230; L'ISLET - GOR 2C0;

QUEBEC; CANADA;

Estados
Unidos

722.567,86 USD

17/06/2009 0907446900
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE,
SUITE 104-B;

003405; FL 33122;
MIAMI; ESTADOS

UNIDOS;

PHILIPS
MEDIZIN

SYSTEME
BOBLINGEN

GMBH

HEWLETT-PACKARD-
STRASSE; 000002; 71034;
BOEBLINGEN; GERMANY;

Estados
Unidos

880.362,00 USD

22/06/2009 0907800518 BECKFEL TORREMOLINOS STRYKER OPTICAL COURT; 005900; Estados 2.809.132,56 USD
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INTERNATION
AL

CORPORATE

AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;
ENDOSCOPY

95138; SAN JOSE;
CALIFORNIA;

Unidos

22/06/2009 0907669136
LIFE CARGO

ICN

N.W. 58TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

MOLLER -
WEDEL GMBH

ROSENGARTEN; 000010; D-
22880; WEDEL; ALEMANHA;

Estados
Unidos

957.125,28 USD

08/07/2009 0908662682

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;

STRYKER
INSTRUMENT

S

EAST MILHAM ROAD; 004100;
49001; KALANAZOO; MI;

Estados
Unidos

3.585.185,12 USD

17/07/2009 0909105213
AVALENA
LIMITED

NW 72 AVENUE;
003405; SUITE 104-
B-FL-33122; MIAMI;
ESTADOS UNIDOS;

ZOLL
MADICAL

COORPORATI
ON

MILL ROAD; 000269;
MA01824-4105;

CHELMSFORD; ESTADOS
UNIDOS;

Estados
Unidos

159.600,00 USD

04/11/2009 0915103618

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE.; 003348; FL
33178; DORAL;

FLORIDA;

STRYKER
INSTRUMENT

S

EAST MILHAM ROAD; 004100;
49001; KALANAZOO; MIAMI;

Estados
Unidos

234.094,31 USD

12/11/2009 0915609791

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

FLORIDA;

STRYKER
QUEBEC
MEDICAL

NILUS-LECLERC BLVD;
000230; L'ISLET - GOR 2C0;

QUEBEC; CANADA;

Estados
Unidos

334.474,08 USD

10/05/2010 1007536502

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

567.269,42 USD

10/05/2010 1007536480

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

1.112.548,87 USD

14/05/2010 1007536499

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

258.979,97 USD

09/06/2010 1009538910

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

106.593,72 USD

09/06/2010 1009538901

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

59.786,80 USD

23/06/2010 1010473540

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

121.149,80 USD

01/07/2010 1010668350
LIFE CARGO

ICN

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

ZOLL
MADICAL

COORPORATI
ON

MILL ROAD; 000269;
MA01824-4105;

CHELMSFORD; ESTADOS
UNIDOS;

Estados
Unidos

239.657,04 USD

02/07/2010 1011103496

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

65.495,91 USD

13/08/2010 1013801557

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX ID
NO.CZ00507814; SLANY; ;

Estados
Unidos

486.977,10 USD

24/08/2010 1014584088 LIFE CARGO N.W. 56TH STREET; ZOLL MILL ROAD; 000290; Estados 119.828,52 USD
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ICN
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

MEDICAL
CORPORATIO

N

MA01824-4105;
CHELMSFORD; ESTADOS

UNIDOS;
Unidos

01/09/2010 1015187856
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

MOLLER -
WEDEL GMBH

ROSENGARTEN; 000010; D-
22880; WEDEL; ALEMANHA;

Estados
Unidos

271.935,91 USD

03/09/2010 1015187864
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

MOLLER -
WEDEL GMBH

ROSENGARTEN; 000010; D-
22880; WEDEL; ALEMANHA;

Estados
Unidos

407.774,27 USD

15/10/2010 1018151461

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;

STRYKER
INSTRUMENT

S

EAST MILHAM ROAD; 004100;
MI 49001; KALANAZOO;

ESTADOS UNIDOS;

Estados
Unidos

575.481,60 USD

15/10/2010 1018151461

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;

STRYKER
INSTRUMENT

S

EAST MILHAM ROAD; 004100;
MI 49001; KALANAZOO;

ESTADOS UNIDOS;

Estados
Unidos

776.843,75 USD

07/01/2011 1100418565
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

MOLLER -
WEDEL GMBH

ROSENGARTEN; 000010; D-
22880; WEDEL; ALEMANHA;

Estados
Unidos

282.611,12 USD

30/06/2011 1112036891
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION, INC.

N.W. 56" STREET;
008576; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

ZOLL
MEDICAL

CORPORATIO
N

MILL ROAD; 000290; 01824-
4105; CHELMSFORD MA;

USA;

Estados
Unidos

299.571,30 USD

01/09/2011 1116521832
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; FL-
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;

EDAN
INSTRUMENT

S, INC.

B,NANSHAN MEDICAL
EQUIPMENTS/PARK,NANHAI;

000003; 1019#,SHEKOU;
NANSHAN SHENZHEN;

CHINA;

Estados
Unidos

19.619,68 USD

12/12/2011 1123500063
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION, INC.

N.W. 56TH STREET;
008576; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

ZOLL
MEDICAL

CORPORATIO
N

MIL ROAD; 000290; MA 01824-
4105; CHELMSFORD;
ESTADOS UNIDOS;

Estados
Unidos

119.596,02 USD

24/02/2012 1203422883
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC.

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

CAREFUSION
CORPORATE

HEADQUARTE
RS

TORREY VIEW CT; 3750;
92130; SAN DIEGO;

CALIFORNIA;

Estados
Unidos

3.168.568,57 USD

14/08/2012 1214920120
BECKFEL

INTL' CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTD.

MINDRAY BUILDING, KEJI
12TH ROAD SOUTH,; .;

INDUSTRIAL PARK - 518;
NANSHAN; SHENZHEN;

Estados
Unidos

15.180,86 USD

17/08/2012 1215171872
BECKFEL

INTL' CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTDA

MINDRAY BUILDING, KEJI
12TH ROAD SOUTH; 000000;

IDUSTRIAL PARK-518057;
NANSHAN; SHENZHEN;

Estados
Unidos

40.185,00 USD

22/08/2012 1215519569
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZHEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTD

MINDRAY BLDG, KEJI 12TH
ROAD SOUTH; 518057; HIGH
TECH, IND. PARK; NANSHAN;

SHENZHEN;

Estados
Unidos

255.038,66 USD

22/08/2012 1215519569
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZHEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTD

MINDRAY BLDG, KEJI 12TH
ROAD SOUTH; 518057; HIGH
TECH, INDT.PARK; NANSHAN;

SHENZHEN;

Estados
Unidos

363.987,07 USD

22/08/2012 1215484676
BECKFEL

INT"L CORP.

TOREMOLINOS
AVE; 3348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTD.

MINDRAY BUILDING, KEJI
12TH ROAD SOUTH,; .;

INDUSTRIAL PARK - 518;
NANSHAN; SHENZHEN;

Estados
Unidos

104.607,15 USD

27/08/2012 1215752786 LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION, INC.

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

ZOLL
MEDICAL

CORPORATIO

MILL ROAD; 000269; 01824-
4105; CHELMSFORD; MA;

Estados
Unidos

129.220,62 USD
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N

04/08/2014 1414675633
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION, INC.

N.W 56TH STREET;
8576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

LINET SPOL
S.R.O

ZELEVCICE; 5; ; SLANY;
TCHECA, REPUBLICA;

Estados
Unidos

11.429,51 USD

04/08/2014 1414670402
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 3348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZHEN
MINDRAY BIO

MEDICAL
ELECTRONICS

CO LTD

MINDRAY BUILDING KEJI 12
TH ROAD SOUTH H; 518057;

INDUSTRIAL PARK, NAN;
SHENZHEN; CHINA,

REPUBLICA POPULAR;

Estados
Unidos

73.789,50 USD

11/08/2014 1415182649
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 3348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

WELCH ALLYN
LTD

NAVAN BUSINESS PARK
DUBLIN ROAD, NAVAN;

000000; .; NAVAN; IRLANDA;

Estados
Unidos

29.981,70 USD

11/08/2016 1612388630

BECKFEL
INTERNACION

AL
CORPORATIO

N

TORREMOLINOS
AVE; 3348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

HEBU
MEDICAL

GMBH

BADSTRABE; 8; 78532;
TUTTLINGEN; ALEMANHA;

Estados
Unidos

52.481,35 USD

Total 27.148.789,79 USD

Tabela 02 – importações para Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro:

Data Número DI
Nome do

Exportador
Endereço do
Exportador

Nome do Produtor Endereço do Produtor País Valor

06/08/2008 0811941153
AVALENA
LIMITED

NW 56 FH ST;
008578; DORAL -
33166; FLORIDA;

U.S.A;

ZOLL MEDICAL
CORPORATION

MILL ROAD; 000269;
CHELMSFORD 01824-

4105; MAIAMI; USA;

Estados
Unidos

3.086.939,25 USD

21/08/2008 0812933685
AVALENA
LIMITED

N.W. 56TH STREET;
008578; 33166;

DORAL, FL; USA;

EDAN
INSTRUMENTS

INC

3F - B NANSHAN
SHENZHEN; 001019;
SHENZHEN 518067;

NANSHAN; REPUBLICA
POPULAR CHINA;

Estados
Unidos

398.250,00 USD

26/08/2008 0813188479
AVALENA
LIMITED

NW 56TH ST;
008578; FL 33166;

DORAL; USA;

SORING GMBH
MEDIZITECHNIK

JUSTUS-VON-LIEBIG-
RING; 000002; D-25451;

QUICKBORN; ALEMANHA;

Estados
Unidos

219.099,00 USD

26/03/2010 1004770970

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;

SLANY; ;

Estados
Unidos

85.407,45 USD

26/03/2010 1004770920

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;

SLANY; ;

Estados
Unidos

75.917,74 USD

31/03/2010 1005165469

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;

SLANY; ;

Estados
Unidos

84.499,70 USD

09/04/2010 1005670899

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;

SLANY; ;

Estados
Unidos

75.077,44 USD

09/04/2010 1005670767

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;

SLANY; ;

Estados
Unidos

65.692,76 USD

14/04/2010 1005910440 LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;

SLANY; ;

Estados
Unidos

998.126,52 USD
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LIFE CARGO
INC.

UNIDOS;

19/05/2010 1008125158

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;

SLANY; ;

Estados
Unidos

413.409,05 USD

21/05/2010 1008394647
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;
SLANY; TCHECA,

REPUBLICA;

Estados
Unidos

2.193.727,43 USD

01/06/2010 1008993397
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

MOLLER - WEDEL
GMBH

ROSENGARTEN; 000010;
D-22880; WEDEL;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

261.388,32 USD

01/07/2010 1011016240
LIFE CARGO

ICN

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

ZOLL MADICAL
COORPORATION

MILL ROAD; 000269;
MA01824-4105;

CHELMSFORD; ESTADOS
UNIDOS;

Estados
Unidos

281.778,00 USD

09/07/2010 1011103500
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;
SLANY; TCHECA,

REPUBLICA;

Estados
Unidos

1.633.721,70 USD

23/09/2010 1016683393
BECKFEL

INTL. CORP.

TOREMOLINOS
AVE; 003348; FL
33178; DORAL;

ESTADOS UNIDOS;

SHENZHEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS
CO.MINDRAY

BUILDING

ROAD SOUTH, HIGH
TECH; 000012; 518057;

SHENZHEN; CHINA;

Estados
Unidos

700.000,00 USD

28/09/2010 1016959534

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION OF
LIFE CARGO

INC.

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;
SLANY; TCHECA,

REPUBLICA;

Estados
Unidos

754.268,64 USD

28/09/2010 1016959500
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;
SLANY; TCHECA,

REPUBLICA;

Estados
Unidos

490.831,62 USD

28/10/2010 1019183308
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;
SLANY; TCHECA,

REPUBLICA;

Estados
Unidos

1.637.357,48 USD

09/11/2010 1019865247
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

LINET SPOL
S.R.O.

ZELEVCICE; 000005; TAX
ID NO.CZ00507814;
SLANY; TCHECA,

REPUBLICA;

Estados
Unidos

2.347.257,68 USD

24/11/2010 1020988560
LIFE CARGO

INC

N.W. 56TH STREET;
008578; FL 33166;
DORAL; ESTADOS

UNIDOS;

MOLLER - WEDEL
GMBH

ROSENGARTEN; 000010;
D-22880; WEDEL;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

431.183,87 USD

11/05/2011 1108631292
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC.

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

ZOLL MEDICAL
CORPORATION

MIL ROAD; 000290; 01824-
4105; CHELMSFORD;

MIAMI;

Estados
Unidos

157.873,87 USD

23/08/2011 1115893906

LIFE GROUP
SUPPLY

DIVISION,
INC.

N.W. 56TH STREET;
008576; FL 33166;
DORAL; FLORIDA;

ZOLL MEDICAL
CORPORATION

MIL ROAD; 000290; MA
01824-4105;

CHELMSFORD;
MASSACHUSSETTS;

Estados
Unidos

502.325,95 USD

14/05/2012 1208761333

BECKFEL
INTERNATION

AL
CORPORATE

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

HILL-ROM DE
MEXICO, S DE R.L

DE C.V

AV. DEL TELEFONO,;
000200; 66640; HUINALA;
APODACANUEVO LEON;

Estados
Unidos

2.343.967,08 USD

15/05/2012 1208879466
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;
LINE SPOL. S R.O

ZELEVCICE; 000005; ;
SLANY; ;

Estados
Unidos

2.456.078,99 USD

16/05/2012 1208976437
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;
LINET SPOL S R O

ZELEVCICE; 000005; ;
SLANY; ;

Estados
Unidos

2.439.953,48 USD
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24/07/2012 1213533149
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;
LINET SPOL S R O

ZELEVCICE; 000005; ;
SLANY; ;

Estados
Unidos

11.446,18 USD

24/07/2012 1213518034
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;
LINET SPOL S R O

ZELEVCICE; 000005; ;
SLANY; ;

Estados
Unidos

155.329,04 USD

31/07/2012 1213958352
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;
LINET SPOL S R O

ZELEVCICE; 000005; ;
SLANY; ;

Estados
Unidos

542.900,76 USD

28/11/2012 1222324042
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

ZOLL MEDICAL
CORPORATION

MILL ROAD; 000290;
01824-4105;

CHELMSFORD; MA;

Estados
Unidos

3.049,49 USD

02/09/2013 1317142065
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

BRAINLAB AG
KAPELLENSTRASSE;

000012; 85622;
FELDKIRCHEN; ;

Estados
Unidos

699.884,92 USD

02/09/2013 1317139323
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

BRAINLAB AG
KAPELLENSTRASSE;

000012; 85622;
FELDKIRCHEN; ;

Estados
Unidos

1.624.860,00 USD

09/09/2013 1317696060
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

BRAINLAB AG
KAPELLENSTRASSE;

000012; 85622;
FELDKIRCHEN; ;

Estados
Unidos

379.755,90 USD

07/03/2014 1404440919
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

BRAINLAB AG
KAPELLENSTRASSE;

000012; 85622;
FELDKIRCHEN; ;

Estados
Unidos

145.140,00 USD

10/07/2014 1412893692
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZHEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTD.

MINDRAY BUILDING, KEJI
TH ROAD SOUTH; 000012;

HIGH TECH IND. PARK;
NANSHAN; SHENZHEN;

Estados
Unidos

1.672.785,00 USD

10/07/2014 1412883964
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZHEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTD.

MINDRAY BUILDING, KEJI
TH ROAD SOUTH; 000012;

HIGH TECH IND. PARK;
NANSHAN; SHENZHEN;

Estados
Unidos

1.208.122,50 USD

06/08/2014 1414848210
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC.

N.W. 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

ZOLL MEDICAL
CORPORATION

MIL ROAD; 000269; 01824-
4105; CHELMSFORD;
MASSACHUSETTS;

Estados
Unidos

1.114.705,25 USD

04/11/2014 1421257779
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

SHENZHEN
MINDRAY BIO-

MEDICAL
ELECTRONICS

CO., LTD.

MINDRAY BUILDING, KEJI
TH ROAD SOUTH; 000012;

HIGH TECH IND. PARK;
NANSHAN; SHENZHEN;

Estados
Unidos

6.352,50 USD

13/11/2014 1422029737
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

WELCH ALLYN

STATE STREET ROAD;
004341; 13153-0220;
SKANEATELES; NEW

YORK;

Estados
Unidos

1.537.887,00 USD

05/02/2015 1502364672
BECKFEL INTL

CORP.

TORREMOLINOS
AVE; 003348; 33178;
DORAL; FLORIDA;

WELCH ALLYN
LTD

DUBLIN ROAD; 000000;
BUSINESS PARK;

NAVAN; ;

Estados
Unidos

298.081,00 USD

11/02/2015 1502728488
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC.

N.W. 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

ZOLL
CIRCULATION

RINGWOOD AVENUE;
002000; 95131; SAN JOSE;

CALIFORNIA;

Estados
Unidos

2.452.351,55 USD

17/04/2015 1507099578
LIFE GROUP

SUPPLY
DIVISION INC.

N.W 56TH STREET;
008576; 33166;

DORAL; FLORIDA;

LINET SPOL.
S.R.O

ZELEVCICE; 000005; ;
SLANY; ;

Estados
Unidos

434.169,21 USD

Total 36.420.953,32 USD

A confirmar os vínculos de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA

com  as  referidas  empresas  exportadoras,  confira-se  o  relatório  das  notas  fiscais  da

empresa  MIK  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ASSESSORIA COMERCIAL  (CNPJ

13.539.018/0001-08), na qual ambos figuram como sócios. 
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A referida empresa está sediada no Município de Rio Bonito/RJ e,

apesar de ter apenas UMA funcionária registrada, possuiu receita bruta anual de até R$

4.775.944,33,  no  período  de  2011  a  2014,  e  distribuiu  milhões  a  título  de  lucros  e

dividendos  para  MIGUEL  ISKIN,  como  apontado  pela  Receita  Federal  na  IPEI  nº

RJ20170021:

Como  antecipado  acima,  o  vínculo  de  MIGUEL  ISKIN e  de

GUSTAVO  ESTELLITA com  as  empresas  exportadoras  BECKFEL  e  LIFE  GROUP

SUPPLY resta indubitável a partir da análise das notas fiscais emitidas pela empresa MIK

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMERCIAL. 

Isso porque a referida empresa recebeu, no período de 2007 a maio

de 2017, mais de 3 milhões de reais a título de prestação de serviços de consultoria
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empresarial justamente dessas empresas exportadoras, além de outras multinacionais

suspeitas de participar do esquema criminoso do “clube do pregão internacional”. 

Confira-se a seguinte tabela, elaborada com base nas informações

prestadas pela Secretaria Municipal de Fazenda de Rio Bonito/RJ:

Número da Nota Data de Emissão
Natureza da
Operação

Tomador Valor da Nota

6 31/08/2012
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIVISION INC R$ 6.005,39

7 31/08/2012
1- Tributação no

município
BECKFEL INTERNATIONAL CORPORATED R$ 6.005,39

8 31/08/2012
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIVISION INC R$ 1.054.892,88

9 30/10/2012
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIVISION INC R$ 2.207.902,68

10 19/11/2012
1- Tributação no

município
BECKFEL INTERNATIONAL CORPORATED R$ 5.957,68

11 19/11/2012
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIVISION INC R$ 5.957,68

15 26/03/2013
1- Tributação no

município
BECKFEL INTERNATIONAL CORPORATED R$ 6.087,32

16 02/04/2013
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIVISION INC R$ 6.096,44

18 05/09/2013
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIVISION INC R$ 5.812,16

19 05/09/2013
1- Tributação no

município
BECKFEL INTERNATIONAL CORPORATED R$ 5.812,16

29 01/07/2014
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIV INC R$ 22.438,48

32 01/07/2014
1- Tributação no

município
BECKFEL INTERNATIONAL CORPORATION R$ 22.427,53

33 16/02/2016
1- Tributação no

município
LIFE GROUP SUPPLY DIVISION INC R$ 18.793,94

34 16/02/2016
1- Tributação no

município
BECKFEL INTERNATIONAL CORPORATED R$ 18.833,44

Total R$ 3.393.023,17

Pois  bem.  Não  bastassem  todas  as  evidências  acima,  além  do

endereço em comum e do fato de só exportarem produtos fabricados por terceiros, as

empresas LIFE GROUP SUPPLY, LIFE CARGO e BECKFEL também contam com um

mesmo representante, indicado como SÉRGIO LEÃO, conforme informações coletadas

pela Receita Federal na IPEI RJ20170024 (DOC.15).

De acordo com o Relatório nº 6755/2017, elaborado pela Assessoria

de Pesquisa e Análise desta Procuradoria da República (DOC.30), SÉRGIO LEÃO foi
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identificado  como  sendo  SÉRGIO  SICUPIRA  CARNEIRO  DE  SOUZA LEÃO  (CPF

700.004.767-49), o qual possui vínculos com as seguintes empresas no exterior:

Além disso, o nome de SÉRGIO LEÃO foi citado pela testemunha

Israel  Masiero,  como  sendo  pessoa  que  assinava  documentos  tanto  em  nome  da

AVALENA quanto em nome da MOSES TRADING88.

Como relatado na dinâmica dos fatos relativos às empresas RIZZI e

PHILIPS,  existem indicativos de que,  em razão de indícios de irregularidades com a

AVALENA terem começado a vir à tona,  MIGUEL ISKIN determinou que as operações

fossem progressivamente passadas para outras empresas, dentre as quais a MOSES

TRADING.

De  acordo  com  informações  e  documentos  trazidos  por  Israel

Masiero, em pequisas à época dos fatos, foi detectado que a empresa MOSES TRADING

opera como exportadora de produtos fabricados por terceiros e no endereço declarado

nos Estados Unidos (6705 S Moccasin Trl, Gilbert, AZ 85298-4253) existe apenas uma

casa, localizada em zona evidentemente residencial, conforme imagens disponíveis no

google maps:

88 “QUE estranhou o fato de SÉRGIO LEÃO assinar documentos tanto em nome da AVALENA quanto em nome da 
MOSES TRADING;”
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Ainda  conforme  informações  fornecidas  por  Israel  Masiero,  a

empresa MOSES TRADING possuía apenas 2 empregados:
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O responsável pela empresa MOSES TRADING é apontado como

sendo o empresário OSCAR MOSES:

O responsável pela empresa MOSES TRADING, OSCAR MOSES, é

amigo de MIGUEL ISKIN, consoante revelado por informações obtidas nos e-mails e no

celular Iphone 7 plus desse último:
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O celular de MIGUEL ISKIN também demonstra que houve

troca de ligações com OSCAR MOSES em datas próximas à prisão do empresário na

“Operação Fatura Exposta”, ocorrida em 11/04/2017:

Verifica-se,  outrossim, que a empresa MOSES TRADING também

realizou pagamentos para  MIGUEL ISKIN e  GUSTAVO ESTELLITA, por intermédio da

empresa MIK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMERCIAL, em valores

acima de R$ 100.000,00, como demonstram as notas fiscais fornecidas pela Secretaria

Municipal de Fazenda de Rio Bonito/RJ:

Número da
Nota

Data de Emissão Natureza da Operação Tomador Valor da Nota

4 31/08/2012 1- Tributação no município MOSES TRADING AMERICAN CORP R$ 6.067,28

12 26/11/2012 1- Tributação no município MOSES TRADING AMERICAN CORP R$ 6.151,65

17 06/05/2013 1- Tributação no município MOSES TRADING AMERICAN CORP R$ 6.141,24

20 05/09/2013 1- Tributação no município MOSES TRADING AMERICAN CORP R$ 5.882,36

30 01/07/2014 1- Tributação no município MOSES TRADING AMERICAN CORP R$ 22.493,23

36 16/02/2016 1- Tributação no município MOSES TRADING AMERICAN CORP R$ 18.714,94

37 14/06/2016 1- Tributação no município MOSES TRADING AMERICAN CORP. R$ 38.107,36

Total R$ 103.558,06

Por fim, conforme informações obtidas por meio do afastamento dos

sigilos bancário e fiscal, nos autos nº 0502500-17.2017.4.02.5101, a empresa MOSES

TRADING  foi  responsável  por  inúmeras  exportações  de  equipamentos  médicos
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adquiridos pelo INTO e pela Secretaria  de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,  nos

chamados  “pregões  internacionais”,  no  período  de  2007  a  2016.  Tais  operações

superaram a quantia de 50 MILHÕES DE DÓLARES.

Os dados estão sintetizados nas planilhas a  seguir,  elaboradas a

partir de informações fornecidas pela Receita Federal, anexas à IPEI nº RJ20170024:

Tabela 01 – importações INTO:

Data Número DI Nome do Exportador
Endereço do
Exportador

Nome do
Produtor

Endereço do Produtor País Valor

04/06/2009 0907033720
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SCICAN
DON MILLS ROAD

TORONTO; 001440; M3B
3P9; CENTARIO; CANADA;

Estados
Unidos

748.800,00 USD

02/10/2009 0913327357
MOSES TRADING

AMERICAN

S MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO 101;
JAPAO;

Estados
Unidos

1.009.828,94 USD

27/10/2009 0914345499
MOSES TRADING

AMERICAN

S MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO 101;
JAPAO;

Estados
Unidos

504.929,34 USD

23/06/2010 1010474440
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SCICAN
DON MILLS ROAD,

CENTARIO; 001440; M3B
3P9; TORONTO; CANADA;

Estados
Unidos

128.375,64 USD

23/06/2010 1010474431
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SCICAN
DON MILLS ROAD,

CENTARIO; 001440; M3B
3P9; TORONTO; CANADA;

Estados
Unidos

470.710,68 USD

23/06/2010 1010474423
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SCICAN
DON MILLS ROAD,

CENTARIO; 001440; M3B
3P9; TORONTO; CANADA;

Estados
Unidos

64.187,82 USD

23/09/2010 1016683610
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

KARL STORZ
GMBH & CO

MITTELSTRASSE; 000008;
D-78532; TUTTINGEN;

GERMANY;

Estados
Unidos

122.774,37 USD

23/09/2010 1016683610
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

KARL STORZ
GMBH & CO

MITTELSTRASSE; 000008;
D-78532; TUTTINGEN;

GERMANY;

Estados
Unidos

613.871,90 USD

05/11/2010 1019623545
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADOS

UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1 -
CHOMW; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO;
JAPAO;

Estados
Unidos

196.315,39 USD

15/12/2010 1021920640
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705; AZ

85298; ARIZONA;
ARIZONA;

PROTEC GMBH &
CO. KG

IN DEN DORFWIESEN; 14;
D-71720;

OBERSTENFELD; ;

Estados
Unidos

33.271,73 USD
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23/12/2010 1022924348
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADOS

UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1 -
CHOMW; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO;
JAPAO;

Estados
Unidos

130.876,93 USD

05/01/2011 1100223403
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADOS

UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1 -
CHOMW; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO;
JAPAO;

Estados
Unidos

524.162,73 USD

05/01/2011 1100223390
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADOS

UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1 -
CHOMW; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO;
JAPAO;

Estados
Unidos

368.353,60 USD

05/01/2011 1100223381
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADOS

UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1 -
CHOMW; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO;
JAPAO;

Estados
Unidos

374.222,40 USD

05/01/2011 1100223381
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADOS

UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1 -
CHOMW; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO;
JAPAO;

Estados
Unidos

444.216,81 USD

12/01/2011 1100694970
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADOS

UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1 -
CHOMW; 000003;

CHIYODA-KU; TOKYO;
JAPAO;

Estados
Unidos

261.753,82 USD

25/07/2011 1113706637
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT;
AZ;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME,; 000003; 101;
TOKYO; CHIYODA-KU;

Estados
Unidos

110.506,08 USD

01/08/2011 1114187951
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT;
AZ;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME; 000003; 101;
TOKYO; CHIYODA-KU;

Estados
Unidos

458.069,22 USD

19/08/2011 1115617631
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

LAS VEGAS;

GETINGE
INTERNATIONAL

AB

BOX; 000069; S-310 44;
GETINGE; SWEDEN;

Estados
Unidos

1.256.701,21 USD

19/08/2011 1115617631
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

GETINGE
INTERNATIONAL

AB

BOX; 000069; S-310 44;
GETINGE; SWEDEN;

Estados
Unidos

723.864,13 USD

24/08/2011 1115962800
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705;

85298; GILBERT;
AZ;

PROTEC GMBH &
CO. KG

IN DEN DORFWIESEN; 14;
D-71720;

OBERSTENFELD; ;

Estados
Unidos

17.974,59 USD

01/08/2014 1414524392
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. LYON DRIVE;
006633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

HAMMARPLAST
MEDICAL AB

VASTBERGA ALLE;
000036; SE-126 30;

HAGERSTEN; SUECIA;

Estados
Unidos

113.861,80 USD

27/08/2014 1416364651
MOSES TRADING

AMERICAN

6705 S.
MOCCASIN

TRAIL; 000000; .;
ARIZONA;
ESTADOS
UNIDOS;

EBE
ELEKTROMEDIZI

N GMBH

WALDHOERNLESTRASSE
17 72072 TUEBINGEN;
000000; .; TUEBINGEN;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

58.776,98 USD

30/09/2014 1418775160
MOSES TRADING

AMERICAN

6705 S.
MOCCASIN

TRAIL; 006705; .;
FR; ESTADOS

UNIDOS;

KARL STORZ
GMBH & CO. KG

PO BOX 230 D-78503;
078503; .; ALEMANHA;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

121.211,32 USD

23/10/2014 1420535090
MOSES TRADING

AMERICAN

6705 S.
MOCCASIN

TRAIL; 000000; .;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS. PIOTRA
WAWRZYNIAKA; 2; .;

KOMORNIKI; POLONIA,

Estados
Unidos

370.160,64 USD
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ARIZONA;
ESTADOS
UNIDOS;

REPUBLICA DA;

23/10/2014 1420533640
MOSES TRADING

AMERICAN

S.LYON DRIVE;
006633; GILBERT

AZ 85298;
ARIZONA;
ESTADOS
UNIDOS;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS. PIOTRA
WAWRZYNIAKA; 2; .;

KOMORNIKI; POLONIA,
REPUBLICA DA;

Estados
Unidos

52.377,52 USD

23/10/2014 1420530790
MOSES TRADING

AMERICAN

S. LYON DRIVE;
006633; GILBERT

AZ 85298;
ARIZONA;
ESTADOS
UNIDOS;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS. PIOTRA
WAWRZYNIAKA; 2; .;

KOMORNIKI; POLONIA,
REPUBLICA DA;

Estados
Unidos

33.387,52 USD

01/02/2016 1601634112
MOSES TRADING

GROUP

S. GILBERT RD.;
2450; 85286;
CHANDLER;
ARIZONAS;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS. PIOTRA
WAWRZYNIAKA; 2; 62-052;

KOMORNIKI; POLAND;

Estados
Unidos

125.850,00 USD

22/02/2016 1602649890
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. LYON DRIVE;
6633; 85298;

GILBERT;
ARIZONAS;

HAMMARPLAST
MEDICAL AB

VASTBERGA ALLÉ 36B;
000000; SE-126 30;

HAGERSTEN; SWEDEN;

Estados
Unidos

38.291,90 USD

Total 9.477.685,01 USD

Tabela 02 – importações Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro:

Data Número DI Nome do Exportador
Endereço do
Exportador

Nome do
Produtor

Endereço do Produtor País Valor

06/03/2009 0902743885
MOSES TRADING

AMERICAN

S.MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT
AZ; ESTADO

UNIDOS;

SIEMENS AG
MEDICAL

SOLUTIONS

HENKESTRASSE; 000127;
91052; ERLANGEN;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

590.698,51 USD

06/03/2009 0902743885
MOISES MEDICAL

CORP

W.BROWARD
BLVD. SUITE 5;

004320;
PLANATATION;

FL. 33317;
ESTADO UNIDOS;

MEDICAL
COACHES

COUNTY HWY; 000399;
58; ONEONTA - NY;
ESTADO UNIDOS;

Estados
Unidos

775.296,58 USD

02/10/2009 0913373855
MOSES TRADING

AMERICAN

6705 S
MOCCASIN

TRAIL; 85298; ;
GILBERT AZ; ;

BRUNSWICK
COMMERCIAL
GOVERNMENT
PRODUCTS INC

420 MEGAN A AVENUE;
32132; FL; ; ;

Estados
Unidos

22.000,00 USD

02/10/2009 0913373855
MOSES TRADING

AMERICAN

6705 S
MOCCASIN

TRAIL; 85298; .;
GILBERT AZ; .;

BRUNSWICK
COMMERCIAL
GOVERNMENT
PRODUCTS INC

420 MEGAN A AVENUE;
32132; FL; .; .;

Estados
Unidos

489.202,00 USD

02/10/2009 0913373286
MOSES TRADING

AMERICAN

6705 S
MOCCASIN

TRAIL; 85298; .;
GILBERT AZ; .;

BRUNSWICK
COMMERCIAL
GOVERNMENT
PRODUCTS INC

420 MEGAN A AVENUE;
32132; FL; .; .;

Estados
Unidos

44.000,00 USD

02/10/2009 0913373286
MOSES TRADING

AMERICAN

6705 S
MOCCASIN

TRAIL; 85298; .;
GILBERT AZ; .;

BRUNSWICK
COMMERCIAL
GOVERNMENT
PRODUCTS INC

420 MEGAN A AVENUE;
32132; FL; .; .;

Estados
Unidos

978.404,00 USD

06/10/2009 0913453999
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

882.779,31 USD

09/10/2009 0913827120
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

588.525,61 USD
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19/10/2009 0914171423
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 008705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

PLANMECA OY
ASENTAJANKATU;

000006; 00880; HELSINKI;
FINLAND;

Estados
Unidos

379.437,27 USD

09/12/2009 0917254117
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

1.765.627,59 USD

31/12/2009 0918500910
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705; AZ

85298; ; ;

BRUNSWICK
COMMERCIAL &
GOVERNMENT

PRODUCTS, INC

MEGAN Z AVENUE; 420;
FL 32132; ; ;

Estados
Unidos

74.349,91 USD

31/12/2009 0918500910
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705; AZ

85298; ; ;

BRUNSWICK
COMMERCIAL &
GOVERNMENT

PRODUCTS, INC

MEGAN Z AVENUE; 420;
FL 32132; ; ;

Estados
Unidos

1.459.256,09 USD

08/04/2010 1005593010
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705; AZ

85298; ; ;

BRUNSWICK
COMMERCIAL &
GOVERNMENT

PRODUCTS, INC

MEGAN Z AVENUE; 420;
FL 32132; ; ;

Estados
Unidos

56.050,00 USD

08/04/2010 1005593010
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705; AZ

85298; ; ;

BRUNSWICK
COMMERCIAL &
GOVERNMENT

PRODUCTS, INC

MEGAN Z AVENUE; 420;
FL 32132; ; ;

Estados
Unidos

991.834,90 USD

28/04/2010 1006721152
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

1.066.436,32 USD

07/05/2010 1007410126
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705; AZ

85298; ; ;

BRUNSWICK
COMMERCIAL &
GOVERNMENT

PRODUCTS, INC

MEGAN Z AVENUE; 420;
FL 32132; ; ;

Estados
Unidos

52.971,13 USD

07/05/2010 1007410126
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 6705; AZ

85298; ; ;

BRUNSWICK
COMMERCIAL &
GOVERNMENT

PRODUCTS, INC

MEGAN Z AVENUE; 420;
FL 32132; ; ;

Estados
Unidos

994.913,76 USD

18/06/2010 1010086032
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

2.354.907,68 USD

02/09/2010 1015282018
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

710.956,22 USD

21/09/2010 1016427184
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT;
ARIZONA;

PLANMECA OY
ASENTAJANKATU 6;

000880; .; HELSINKI; .;
Estados
Unidos

99.226,83 USD

28/09/2010 1016960095
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

294.603,40 USD

20/10/2010 1018576705
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASSIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

KARL STORZ
GMBH & CO

MITTELSTRASSE; 000008;
D-78532; TUTTLINGEN;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

207.344,50 USD

20/10/2010 1018576691
MESES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

KARL STORZ
GMBH & CO.

MITTELSTRASSE; 000008;
D-78532; TUTTLINGEN;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

103.672,25 USD
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12/11/2010 1020140447
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

PLANMECA OY
ASENTAJANKATU;

000006; 00880; HELSINKI;
FINLANDIA;

Estados
Unidos

1.359.175,69 USD

11/01/2011 1100582403
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

ZOLL MEDICAL
CORPORATION

MILL ROAD; 000269;
01824 4105;

CHELMSFORD - MA;
ESTADOS UNIDOS;

Estados
Unidos

4.175.000,00 USD

23/02/2011 1103421184
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT;
ARIZONA;

SCICAN
DON MILLS ROAD;
001440; M3P 3P9;

TORONTO; CENTARIO;

Estados
Unidos

1.069.797,00 USD

28/03/2011 1105520821
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT;
ARIZONA;

SCICAN
DON MILLS ROAD;
001440; M3B 3P9;

TORONTO; CENTARIO;

Estados
Unidos

1.069.797,00 USD

13/04/2011 1106753480
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT; ;

WEINMANN
GERÄTE FÜR

MEDIZIN GMBH +
CO. KG

KRONSAALSWEEG;
000040; D22525;

HAMBURG; ;

Estados
Unidos

78.476,32 USD

01/07/2011 1112105966
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT;
AZ;

SHIDMADZU
CORPORATION

KANDA NISHIKICHO 1-
CHOME; 000003; 101;
CHIYODA-KU; TOKYO;

Estados
Unidos

73.670,72 USD

22/08/2011 1115789165
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

1.049.598,28 USD

30/08/2011 1116362467
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

KARL STORZ
GMBH & CO.

MITTELSTRASSE; 000008;
D-78532; TUTTLINGEN;

ALEMANHA;

Estados
Unidos

551.955,20 USD

22/09/2011 1118014350
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

1.106.398,90 USD

24/10/2011 1120126578
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ESTADOS
UNIDOS;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;
000003; 101; TOKYO;

JAPAO;

Estados
Unidos

442.704,79 USD

28/10/2011 1120507113
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL; 006705; AZ
85298; GILBERT;

ARIZONA;

WEIMANN
GERÄTE FÜR

MEDIZIN
GMBH+CO. KG

KRORISAALSWEEG;
000040; D-22525;

HAMBURG; ALEMANHA;

Estados
Unidos

676.380,85 USD

24/11/2011 1122330644
MOSES TRADING

AMERICAN

MOCCASIN
TRAIL; 006705;

85298; GILBERT;
ARIZONA;

SHIMADZU
CORPORATION

KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME; 000003;

CHIYODA-KU, 101;
TOKYO; JAPAO;

Estados
Unidos

1.843.838,69 USD

15/12/2011 1123784681
MOSES TRADING

AMERICAN

S. MOCCASIN
TRAIL,; 006705;

85298; GILBERT;
ARIZONA;

SHIMADZU
CORPORATION

3, KANDA-NISHIKICHO 1-
CHOME, CHIYODA-KU;

000101; ; TOKYO; JAPAN;

Estados
Unidos

369.048,10 USD

19/06/2013 1311855973
MOSES TRADING

AMERICAN

S LYON DRIVE;
6633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

KARL STORZ
GMBH CO

MITTELSTRASSE; 8; D
78532; TUTTLINGEN; ;

Estados
Unidos

330.543,12 USD

19/06/2013 1311838858
MOSES TRADING

AMERICAN

S LYON DRIVE;
6633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

KARL STORZ
GMBH CO

MITTELSTRASSE; 8; D
78532; TUTTLINGEN; ;

Estados
Unidos

40.023,62 USD

01/08/2013 1314941404
MOSES TRADING

AMERICAN
S LYON DRIVE;

6633; 85298;
SHIMADZU

CORPORATION
KANDA NISHIKICHO

1CHOME; 3; ; CHIYUDA-
Estados
Unidos

185.202,34 USD
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GILBERT;
ARIZONA;

KU; TOKYO;

12/09/2013 1317943149
MOSES TRADING

AMERICAN

S LYON DRIVE;
6633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

GE HUNGARY
ZRT

HEALTHCARE -
HUNGRIA

AKRON U.2; 2040; ;
BUDAORS; ;

Estados
Unidos

1.023.967,56 USD

12/09/2013 1317943149
MOSES TRADING

AMERICAN

SOUTH LYON
DRIVE; 006633;

AZ 85298;
GILBERT;
ARIZONA;

GE HUNGARY
ZRT

HEALTHCARE -
HUNGRIA

AKRON U.2; 002040; ;
BUDAORS; ;

Estados
Unidos

152.573,02 USD

26/06/2014 1412040401
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. LYON DRIVE;
006633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS PIOTRA
WAWRZYNIAKA 2,;

000002; 620-52;
KOMORNIKI; ;

Estados
Unidos

332.573,62 USD

30/09/2014 1418802893
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. LYON DRIVE;
006633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS PIOTRA
WAWRZYNIAKA 2,;

000002; 620-52;
KOMORNIKI; ;

Estados
Unidos

2.761.291,74 USD

21/10/2014 1420268459
MOSES TRADING

AMERICAN

SOUTH LYON
DRIVE; 006633;

AZ 85298;
GILBERT;
ARIZONA;

GE MEDICAL
SYSTEMS

N. GRANDVIEW BLVD.;
003200; 53188;

WAUKESHA; WISCONSIN;

Estados
Unidos

1.251.053,62 USD

21/10/2014 1420268459
MOSES TRADING

AMERICAN

SOUTH LYON
DRIVE; 6633; AZ
85298; GILBERT;

ARIZONA;

GE MEDICAL
SYSTEMS

N. GRANDVIEW BLVD.;
3200; 53188; WAUKESHA;

WISCONSIN;

Estados
Unidos

1.651.045,93 USD

05/02/2015 1502352917
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. LYON DRIVE;
006633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

ERBE
ELEKTROMEDIZI

N GMBH

WALDHÖRNLESTRA"E;
000017; 72072;
TÜBINGEN; ;

Estados
Unidos

19.287,08 USD

30/04/2015 1507884208
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. LYON DRIVE;
006633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS PIOTRA
WAWRZYNIAKA 2,;

000002; 620-52;
KOMORNIKI; ;

Estados
Unidos

2.857.532,64 USD

25/06/2015 1511335647
MOSES TRADING
AMERICAN CORP.

S. LYON DRIVE;
006633; 85298;

GILBERT;
ARIZONA;

ARJOHUNTLEIGH
POLSKA

UL. KS PIOTRA
WAWRZYNIAKA 2,;

000002; 620-52;
KOMORNIKI; ;

Estados
Unidos

1.945.482,07 USD

Total 41.398.911,76 USD
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Além  disso,  em  relação  à  empresa  Uruguaia  SOBIGOLD,  grande

beneficiária de cartas de créditos emitidas pelos órgãos públicos, foi possível identificar o

seguinte e-mail na caixa de GAETANO SIGNORINI, a indicar que o funcionário da Oscar

Iskin acompanhava o recebimento dos valores referentes a venda de equipamentos da

DRAGER pela empresa estrangeira SOBIGOLD COMPANY S/A:

10 – DO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO E FRAUDES A LICITAÇÕES ATUALMENTE EM

CURSO NO INTO. DA ATUAÇÃO DE LUIS CARLOS MORENO, JOÃO BATISTA DA 

LUZ e RAFAEL MAGALHÃES.
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Após  a  prisão  dos  empresários  MIGUEL  ISKIN,  GUSTAVO

ESTELLITA e do ex-secretário de saúde  SÉRGIO CORTES,  a organização criminosa

instalada no seio da administração do INTO passou a se articular para substituir os seus

principais  mentores e fazer com que o esquema de corrupção e fraudes a licitações

prosseguisse,  mesmo  com  o  incremento  da  fiscalização  realizada  pelos  órgãos  de

controle sobre as suas contratações.

Assim  é  que,  a  partir  da  assinatura  do  acordo  de  colaboração

premiada entre o Ministério Público Federal e os sócios da empresa Per Prima Comércio

e Representações Ltda e enquanto pendente a sua homologação perante o Supremo

Tribunal Federal,  o colaborador LEANDRO CAMARGO trouxe ao conhecimento deste

Parquet uma série de condutas ilícitas que continuaram a ser praticadas pela Direção do

INTO e inclusive por empresas integrantes do cartel acima detalhado89.

Antes de detalhar os relatos, porém, cumpre consignar que é fato

notório  que,  desde  a  deflagração  da  Operação  Fatura  Exposta,  o  INTO  vivenciou

sucessivas  trocas  de  membros  de  sua  Diretoria,  como  exemplificam  as  reportagens

abaixo:

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/troca-de-diretor-outra-vez.html

89 Como será detalhado mais à frente, os relatos acerca dos fatos ilícitos atualmente em curso no INTO envolvem pelo 
menos as empresas TELLUS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (empresa secundária) e LÓGICA 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
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https://extra.globo.com/noticias/rio/indicacao-politica-transforma-hospitais-federais-no-rio-

em-moeda-de-troca-21781781.html

Pois  bem,  segundo  o  depoimento  prestado  pelo  colaborador

LEANDRO CAMARGO, nesta Procuradoria da República em 16/11/2017, mesmo após a

deflagração da  Operação  Fatura  Exposta,  os  atos  de corrupção  praticados no  INTO

continuaram  a  ocorrer,  tendo  havido,  tão-somente,  uma  troca  dos  agentes  públicos

(DOC. 3). Vale destacar a indicação de que as empresas TELUS e LÓGICA, integrantes

do cartel detalhado acima, foram “convidadas” a continuar no esquema:

Que após assumir a posição do Capitão Veiga na Coordenadoria de
Administração  Geral  –  COAGE,  ALEXANDRE  FARRAH  começou
sua  busca  por  novos  parceiros  comerciais,  tanto  na  parte  de
serviços  quanto  na  parte  de  materiais  de  OPME;  QUE  algumas
empresas  já  aceitaram  a  parceria  com  ele,  como  especificado
abaixo; QUE ALEXANDRE contratou uma pessoa chamada IVAN,
como seu assessor, um senhor negro de cabelos brancos, que alicia
as pessoas das empresas a pagarem uma contribuição que ele diz
ser  para  a  campanha  dos  políticos  envolvidos;  QUE  segundo
informações  que  chegaram  ao  declarante  esse  assessor  IVAN
possui  os  dados  sobre  empenhos  pagos  a  todas  as  empresas
contratadas  pelo  INTO;  QUE  paralelamente  está  sendo  feito  um
aparelhamento  de  pessoas  do  grupo  de  ALEXANDRE  FARRAH,
sendo  colocadas  em  posições  estratégicas  para  que  aconteça  o
pagamento  da  propina  sem problemas;  QUE  LUÍS  FERNANDES
SILVA foi retirado da DIRETORIA DE SUPRIMENTO (DISUP) e foi
colocado em seu lugar HIRAM, antigo responsável pelo setor de TI
do INTO,  que teria  aceitado colaborar  com essa nova gestão do
ALEXANDRE; QUE essa manobra foi feita para que HIRAM possa
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abordar  os  fornecedores  e  arrumar  as  novas  parcerias;  QUE  o
declarante sabe que já foram abordadas as empresas LÓGICA e
TELUS;  QUE  sobre  a  empresa  TELUS,  sobre  por  um  dos
vendedores,  MARCELO  MANTUANO;  QUE  o  declarante
encontrou com o vendedor no aeroporto e este lhe contou que o
sócio  RENATO  GUIMARÃES  foi  abordado  por  ALEXANDRE
FARRAH,  com  a  proposta  de  pagar  15%  em  propina  para
empenhar R$ 10 milhões para a empresa TELUS; QUE a TELUS
não tinha uma ligação aparente com OSCAR ISKIN, que essa
relação não era de conhecimento geral; QUE o declarante soube
também,  em  conversa  no  corredor  do  INTO  com  o  LUÍS
FERNANDES DA SILVA,  que  o  pessoal  da  TELUS havia  sido
chamado  por  ALEXANDRE  FARRAH  mas  não  aceitou  a
proposta; QUE esse “chamado” ocorria  na sala de ALEXANDRE
FARRAH, na Coordenação Administrativa, no 9º andar do prédio do
INTO, a qual somente é acessível por uso de crachá; QUE esses
pedidos espúrios também ocorriam em sala de reunião próxima à
Sala da Administração […] QUE atualmente a manobra utilizada pela
administração para gastar o dinheiro do orçamento vem sendo por
meio de empresas de serviços, como por exemplo a MASAN; QUE o
declarante  acredita  que  a  intenção  do  grupo  atual  seja  forçar
contratações  emergenciais,  por  falta  de  estoque;  QUE  pela
contratação emergencial a direção pode escolher quem contratar [...]

Curiosamente,  no dia do depoimento,  estava em curso mais uma

alteração na principal cadeira administrativa do INTO90: considerando que ALEXANDRE

FARRAH não havia sido bem sucedido na “missão” de arrecadar propina, foi substituído

por  LUIS CARLOS MORENO,  para dar continuidade ao esquema com as empresas

“parceiras”:

QUE  nesta  data  teve  conhecimento  de  que  ALEXANDRE
FARRAH foi retirado do cargo e substituído por LUÍS CARLOS
MORENO  DE  ANDRADE,  conforme  publicado  no  DOU,  na
segunda-feira,  dia  13/11/2017;  QUE  MORENO  já  foi  Diretor
Administrativo dos Hospitais dos Servidores e do Hospital do
Andaraí,  possuindo  experiência  no  cargo;  QUE  MORENO  já
chegou a tratar sobre pagamento de propina com o declarante
em  ocasiões  anteriores,  quando  MORENO  era  Diretor  do
Hospital  do  Andaraí,  há  uns  3  ou  4  anos; QUE na  ocasião  o
depoente  não  concordou  em  pagar  qualquer  vantagem;  QUE  o
depoente acredita que a nomeação de MORENO para o cargo tenha
o intuito de levar as suas empresas “parceiras” para o INTO, tendo

90 Cargo já ocupado por JAIR VEIGA.
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em vista que ALEXANDRE FARRAH não conseguiu emplacar seu
esquema de cobrança de propina; [...]  

Assim,  de  acordo  com  as  informações  prestadas  pelo  aludido

colaborador,  a entrada de  LUÍS CARLOS MORENO DE ANDRADE no INTO teve o

intuito de dar  continuidade ao esquema de corrupção no hospital.  Vale ressaltar  que

MORENO,  quando  na  função  de  diretor  do  Hospital  do  Andaraí,  já  havia  solicitado

pagamento de propina ao colaborador LEANDRO ROSA. 

Algum  tempo  depois,  em  31/01/2018,  colaborador  LEANDRO

CAMARGO procurou espontaneamente o Ministério Público Federal para noticiar novos

ilícitos  de  que  teve  conhecimento  no  âmbito  do  INTO,  desta  feita  envolvendo  LUÍS

CARLOS MORENO DE ANDRADE e dois operadores financeiros.

No final de dezembro de 2017,  LUÍS CARLOS MORENO solicitou

pagamentos  em razão de contratos  do INTO,  falando  sobre  a  possibilidade  de uma

“parceria” nas contratações do hospital, o que foi recusado pelo colaborador:

QUE a empresa do declarante continua atendendo ao INTO, pois
possui contratos ativos e precisa prestar assistência; QUE no final
de dezembro de 2017,  LUÍS CARLOS MORE NO DE ANDRADE ,
Coordenador  Geral  de  Administração  do  INTO  chamou  o
colaborador para uma conversa informal no shopping lguatemi
e indagou ao declarante se poderia "ajudá-lo", dando a entender
que estaria disposto a fazer uma "parceria" nas contratações do
INTO;  QUE o  declarante  disse  que  não  teria  como  participar  de
qualquer  ilicitude,  pois  sua  empresa  já  estaria  citada  nas
investigações ;

Algum tempo depois, no dia 23 de janeiro de 2017,  LUIS CARLOS

MORENO chamou o colaborador  LEANDRO CAMARGO para uma reunião no INTO,

conforme diálogo de whatsapp reproduzido a seguir:
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Enquanto  aguardava na antessala  da Coordenação  Administrativa

do Hospital, o colaborador LEANDRO CAMARGO viu LUIS CARLOS MORENO saindo

de sua sala com dois  indivíduos,  os quais  foram apresentados ao colaborador  como

sendo  JOÃO DA LUZ e  RAFAEL.  Logo em seguida,  na reunião com o colaborador,

LUIS CARLOS MORENO informou que pagaria os empenhos pendentes da empresa

PER PRIMA, mas solicitou que o empresário fosse “conversar” com  JOÃO DA LUZ e

RAFAEL91:

QUE  MORENO  afirmou  que  JOÃO  LUZ  e  RAFAEL  queriam
conversar  com  o  declarante;  QUE  o  colaborador  tinha  quatro
empenhos  para  receber,  no  valor  total  de  R$  730.000,00
aproximadamente; QUE esse era o último dia para a liberação do

91Posteriormente identificados como sendo JOÃO BATISTA DA LUZ JÚNIOR (CPF 073.960.997-14) e RAFAEL DOS SANTOS
MAGALHÃES (CPF 052.142.537-96).
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pagamento;  QUE MORENO disse que iria pagar ao declarante,
mas  solicitou  que  ele  fosse  conversar  com  JOÃO  LUZ  e
RAFAEL; QUE o pagamento efetivamente foi liberado pelo INTO,
naquele dia;  QUE nesta conversa MORENO também mencionou
que JOAO LUZ e RAFAEL teriam um escritório  no shopping
Nova América, mas falou para o declarante não ir até essa sala
porque estaria muito visada; QUE MORENO passou o telefone
do  declarante  para  JOÃO  LUZ  e  disse  que  ele  entraria  em
contato; QUE JOÃO LUZ entrou em contato com o declarante por
whatsapp, por meio do terminal (21) 99945-6639 , no próprio dia 23
de janeiro solicitando um encontro;  QUE o colaborador  apresenta
em anexo os diálogos no whatsapp com JOÃO LUZ;

Na sequência, LEANDRO CAMARGO foi contactado por JOÃO DA

LUZ através do aplicativo de mensagens  whatsapp (terminal  02199945-6639), para a

marcação de um encontro, como demonstram as seguintes imagens:
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No dia do encontro,  25/01/2018,  o colaborador  se dirigiu  ao local

marcado no shopping Rio Design Barra, cafeteria Havana. Logo em seguida, JOÃO DA

LUZ enviou mensagem indicando que aguardava em outro restaurante, no andar de cima

do mesmo shopping:
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No encontro,  JOÃO DA LUZ e  RAFAEL MAGALHÃES solicitaram

expressamente  ao colaborador  e empresário LEANDRO CAMARGO o pagamento de

vantagens indevidas,  consistente em um percentual  dos seus contratos com o INTO,

cerca de 5%, o que seria uma espécie de “assessoria” ao agente político que colocou

MORENO na administração do hospital. 

Diante da recusa do colaborador em aceitar a solicitação,  RAFAEL

MAGALHÃES deixou  claro que  MORENO só  indicava  para o encontro quando esse

assunto já estivesse superado, ou seja, quando o empresário já houvesse concordado

com o pagamento da vantagem indevida. Confira-se o trecho do depoimento:

QUE JOÃO LUZ iniciou a conversa dizendo que estava fazendo uma
parceria com RAFAEL;  QUE JOÃO afirmou que cuidaria da parte
técnica e RAFAEL faria a parte comercial;  (…)  QUE o declarante
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indagou se essa parceria entre JOÃO LUZ e RAFAEL seria em
alguma empresa ou algo do tipo; QUE JOÃO LUZ respondeu
que estariam dando uma assessoria para a pessoa que colocou
MORENO  e  FLÁVIO  CERQUEIRA  no  INTO; QUE  o  declarante
indagou quem seria essa pessoa,  se seria algum deputado;  QUE
então RAFAEL disse que seria "o outro" , referindo-se ao Deputado
FRANCISCO FLORIANO; QUE então RAFAEL assumiu a conversa
falando que queria organizar o hospital, para passase a funcionar e
conseguisse  as  empresas  "parceiras";  QUE  parceiras  seriam  as
empresas  que  pagariam  algum  percentual  de  propina,  conforme
sinal feito por RAFAEL com a mão; QUE na gravação, RAFAEL diz
que  não  querem  nada  tão  alto  quanto  no  esquema  anterior
(13%), fazendo um gesto que deu a entender que passariam a
exigir 5% dos valores dos contratos ; QUE o declarante comentou
que não poderia pagar nada;  QUE então RAFAEL comentou que
MORENO só mandava conversar com eles quando já estivesse
superada essa etapa, usando a expressão "que a gente só fala
quando o MORENO dá o start"; QUE o colaborador solicitou então
que  eles  se  reunissem  junto  com  MORENO,  para  esclarecer  os
fatos;  QUE  então  RAFAEL  e  JOÃO  disseram  que  não  seria
necessário;

No momento de sua oitiva, o colaborador ainda reconheceu por foto

JOÃO BATISTA DA LUZ JUNIOR (CPF 073.960.997-14)  e  RAFAEL DOS SANTOS

MAGALHÃES (CPF 052.142.537-96) como sendo os indivíduos que fizeram a solicitação

de vantagens indevidas em nome de LUIS CARLOS MORENO.

A partir da identificação dos operadores financeiros foram realizadas

pesquisas  nas  bases  de  dados  desta  Procuradoria  da  República  que  apresentaram

diversas informações que corroboram o relato do colaborador.

Conforme trecho  do  depoimento  transcrito  acima,  LUIS  CARLOS

MORENO confidenciou  ao  colaborador  que  JOÃO  DA LUZ teria  um  escritório  no

shopping Nova América, mas disse para o colaborador não ir até essa sala, pois seria

“muito  visada”.  De  fato,  no  relatório  de  pesquisa  nº  1371/2018,  foi  apontado  que

recentemente  JOÃO  DA  LUZ abriu  a  empresa  EFATAH  VIAGENS  EIRELI

(22.025.685/0001-63), a qual possui como endereço justamente uma sala no edifício do

referido shopping:

247/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Além disso, o referido relatório detectou diversos vínculos societários

entre JOÃO DA LUZ e RAFAEL MAGALHÃES, inclusive em empresas fornecedoras de

equipamentos médicos, conforme sintetizado no gráfico abaixo:
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Em acréscimo, a análise dos dados obtidos com o afastamento de

siligo  telefônico  de  LUIS CARLOS MORENO permitiu  identificar  o  vínculo  de  JOÃO

BATISTA DA LUZ JÚNIOR com o investigado e atual Coordenador Administrativo do

INTO.

Com efeito, nos dados da quebra telefônica autorizada nestes autos

constam  ligações  entre  o  terminal  utilizado  por  JOÃO  DA  LUZ e  LUIS  CARLOS

MORENO em data contemporânea aos fatos ora narrados:

TERMINAL_ORIGINADOR NOME TERMINAL_RECEBEDOR NOME DATA_INICIO DURAÇÃO_SEGUNDOS

5521999456639 JOÃO LUZ 5521998219784 LUIS MORENO
22/11/2017
14:46:57

27
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5521999456639 JOÃO LUZ 5521998219784 LUIS MORENO
22/11/2017
16:29:04

0

5521999456639 JOÃO LUZ 5521998219784 LUIS MORENO
22/11/2017
16:29:14

0

As  informações  sobre  as  ERB’s  utilizadas  durante  as  ligações

também condizem com o relato do colaborador, no sentido de que  JOÃO DA LUZ e

RAFAEL teriam uma sala no shopping Nova América, localizado no bairro Del Castilho:

REQUISICAO
OPERAD

ORA
CGI LEMBRETE_CGI ENDERECO ERB BAIRRO MUNICIPIO UF

35909 VIVO 724114342142411 JOÃO DA LUZ RUA LUIZA VALE, 171 DEL CASTILHO RIO DE JANEIRO RJ

35812 VIVO 724114342142411 JOÃO DA LUZ RUA LUIZA VALE, 171 DEL CASTILHO RIO DE JANEIRO RJ

35909 VIVO 724114342142415 JOÃO DA LUZ RUA LUIZA VALE, 171 DEL CASTILHO RIO DE JANEIRO RJ

35812 VIVO 724114342142415 JOÃO DA LUZ RUA LUIZA VALE, 171 DEL CASTILHO RIO DE JANEIRO RJ

A partir desses robustos elementos de prova, foi solicitada e deferida

por  esse  juízo  a  medida  de  interceptação  telefônica  dos  terminais  utilizados  pelos

investigados, os autos nº 0509784-76.2017.4.02.5101.
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Conforme relatório  da  Polícia  Federal,  durante o  período das

interceptações foram identificados diversos diálogos que permitem corroborar as

informações de que a organização criminosa instalada no INTO encontra-se em

franca atuação.

Em  um  dos  diálogos  identificados,  LUIS  CARLOS  MORENO

conversa com HNI que utiliza terminal em nome de EDUARDO CARDOSO DE LIMA

(CPF 092.734.857-82)  e,  aparentemente,  tratam de  um  processo  de  contratação  no

INTO, como indica o seguinte trecho do Relatório de Análise e interceptação nº 03/2018

(DOC. 20):

Em  breve  consulta  aos  bancos  de  dados  desta  Procuradoria,

verifica-se  que  o  titular  do  terminal  utilizado  pelo  interlocutor  de  LUIS  CARLOS

MORENO trata-se  de  empresário  sócio  e  administrador  de  duas  empresas  de

comercialização de produtos médicos:
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Além  disso,  as  duas  empresas  integradas  por  EDUARDO

CARDOSO DE LIMA são fornecedoras de diversos hospitais públicos federais no Rio de

Janeiro, conforme relatórios de pesquisa em anexo, dentre os quais estão os Hospitais

do Andaraí e dos Servidores, dos quais LUIS CARLOS MORENO já foi administrador.

Em  seguida,  LUIS  CARLOS  MORENO ligou  para  ANDRÉ  LUIZ

LOYELLO BARCELLOS, que havia acabado de assumir a Direção Geral do INTO, e diz

que precisam conversar sobre “aquele processo”:
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Já em relação a  JOÃO DA LUZ, foi observado diálogo com HNI a

respeito da atuação de LUIS CARLOS MORENO. O interlocutor afirma que este último

estaria “muito devagar” e que ainda não havia feito nenhum pagamento. O diálogo deixa

claro  que  JOÃO DA LUZ e  o interlocutor  estão realizando  negócios  com  MORENO,

estando preocupados com a atuação de ANDRÉ LOYELLO. Confira-se o diálogo travado

em 04/04/2018, às 17:46:14:

HNI-Oi!

JOÃO BATISTA- E aí Varão?

HNI- Fala aí! cancelou lá!

JOÃO BATISTA- Cancelou?

HNI- O xero dois tá bravo pra caraca!

JOÃO BATISTA- Com o que?

HNI- Pô! Porque o atleta não fez nenhum pagamento ainda né cara!

JOÃO BATISTA- Mas não fez porque?

HNI- Porque o André não entregou a documentação ainda! Nem falei isso! Só

falei  que  a  documentação  do  André  não  tava  certa  no  banco!  Pô  cara!
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comprovante de residência cara! Qualquer menina daquela lá pode entrar na

segunda via de conta e tirar pô!

JOÃO BATISTA- Pô! foi isso não! Foi isso?

HNI- É pô! O Moreno falou que falta o comprovante de residência dele! Que ele

tá cobrando a ele  e ele não entrega!  Pô! Ai  eu tenho que concordar  com o

senhor que pô! O Moreno tá muito devagar ô João!

JOÃO  BATISTA-  Vou  mandar  uma  mensagem  pro  André  pedindo  pra  ele

mandar o comprovante de residência!

HNI- Não! Diz o Moreno que entregou hoje e que amanhã ele tá resolvendo no

banco! Mas assim! Não fez nem um pagamento cara! Pô! É sexta-feira, tem que

entregar Já o restante pro cara pô!"

JOÃO BATISTA- Putz grila!

HNI- O (ininteligível) falou assim: cara! Eu não posso encontrar com ele não

hein! Ele falou oh! Ele já tirou o lran, então! Tem que tirar ele também!

Precisou entrar esse outro cara aí pra engolir ele! O cara tá engolindo ele!

Precisou o cara entrar para o lran sair! A gente vai ter que pilotar isso mais

de perto João! Se não ele vai perder a cadeira cara! Aí assim! A saúde dele

também não tá legal né! Mas eu fico no meio do tiro cruzado né! Que essas

coisas aqui que o Senhor falar pra gente tem que falar pra ele pô! Concorda?

Concorda comigo?

JOÃO BATISTA- Falar pro moreno isso?

HNI- É pô! 

JOÃO BATISTA- Não! Mas aí é que tá! Mas aí o Moreno é responsabilidade

nossa!

HNI- Hã?

JOÃO BATISTA- É responsabilidade nossa!

HNI- Pois é! Então cara! A gente vai ter que apertar mais ele cara!

JOAO BATISTA- Não é apertar! E falar: Moreno! Não pode ser assim cara!

HNI- Cara!

JOÃO BATISTA- Me ajuda! Me ajuda a eu te ajudar! Por favor! Tem que ser

assim! O Pastor tá perturbando pra eu dar o número pra ele!

HNI- Cara! Dá o teu pô! Não pode ser o teu?

JOÃO BATISTA- É se divulgar o meu, vão ... vão ligar para o meu número de

cinco em cinco minutos pra falando de caravana imagina! É o primeiro, tudo bem

os primeiros!

HNI-É ...

JOÃO BATISTA- Mas aí...
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HNI- Depois troca, amanhã agente vai cedo pra lá, nove horas, eu vou pedir pro

cara ir lá, separar uma linha e a noventa vinte só pra ele passar!

JOÃO BATISTA- Show!

HNI- Então fala pra ele que amanhã parte!

1 JOÃO BATISTA- Tá bom! Valeu!

HNI-Tá?

JOÃO BATISTA- Então cancelou né?

HNI- Cancelou! E ele falou que vai fazer uma emergencial com a (ininteligível)

mesmo! Ouviu?

JOÃO BATISTA- Ouvi!

HNI- Tá pensativo?

JOÃO BATISTA- É! Já que ele vai fazer com a ... podia fazer o ... já que tá no

mesmo critério, usa todo mundo né!

HNI-É!

JOÃO BATISTA- Faz a gente (ininteligível)

HNI- É mas ... é ... o zero dois que pediu né!

JOÃO BATISTA- Eu sei!

HNI- Tá! Sei lá! Eu tô ...

JOÃO BATISTA-Tá bom! Vão pensar nisso agora não!

HNI- Deixa ele!

JOÃO BATISTA- Vamo tocar!

HNI-A gente agora tem que começar a esticar essa corda aí! Entendeu?

Afastar! Tem que usar a estratégia dele! Já sentiu o gostinho de como é ter

a gente do lado dele, não já?

JOÃO BATISTA- Já!

HNI- Agora ... agora a gente vai afastando!  Ele é que vai decidir se vale a

pena ou não entendeu? Então vamos fazendo isso aos pouco! Já falei pra

ele  oh!  Amanhã  tem  uma  reunião  nove  horas!  E  vão  começar  a  fazer

nossas coisas! E ai, se ele começar apertar, falar: agora oh! Pô! Não entra

um real cara! A gente não pode ficar dependendo de você! A gente não

definiu nada sobre isso! Você tem retirada! A gente, não tem retirada de lugar

nenhum pô! E aí vai forçar uma retirada entendeu João?

JOÃO BATISTA- É verdade! Verdade!

HNI- Mas isso tem que ser de forma muito talentosa pra ele não se sentir é ...

acuado  né!  Pressionado! Então,  a  gente  tem que começar,  por  exemplo!

Pegar esse contrato aí, do moleque!  Aí, quando ele marcar, pô! Não posso!

Tô resolvendo um negócio! Não, não posso! Mas que que foi? Não cara! A gente

teve que pegar um contrato porque não tem retirada pô! Que ficar com a gente?

255/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Então ... mas de forma bem delicada!  Entendeu? Esse contrato lá vindo do

céu cara!

JOÃO BATISTA-Pê! Nem fala! Pedir pra pegar ele lá!

HNI-  Não!  E  o  Moreno  também  já  falou:  cara!  Pô!  Tá  aparecendo  uns

negócios aqui pra eu fazer lá em lguapia! Pôl Acho que o Moreno quer

embolar com a gente cara!

JOÃO BATISTA- Vamo embolar ué!

HNI-É!

JOÃO BATISTA- Por isso não pode deixar ... pô!

HNI- Vamo embolar!

JO O BATISTA- Presta atenção! Não pode ma ... por isso não pode apertar a

galinha!

HNI- Isso! Mas vão fazer com

JOÃO BATISTA- (ininteligível)

HNI- Ficar frouxo ...

JOÃO BATISTA- Se não a galinha não bota ovo! A galinha lá do (ininteligível)

não bota um ovo! Duzentas galinhas nenhuma bota ovo! Tá estranho!

HNf- Coitado daquele cara tá sofrendo lá na mão do Rildo né cara!

· JOÃO BATISTA- Porque que a galinha não tá botando ovo meu Deus do céu!

HNI- Seu Francisco era um pai e ele não sabia!

JOÃO BATISTA- (risos)

HNI- (risos)

JOÃO BATISTA- Verdade! Verdade! Valeu! Vou pra igreja! Vou pra igreja então!

Beijo!

HNI-Valeu!

JOÃO BATISTA- Valeu! Tchau!

Em  seguida,  no  dia  10/05/2018,  o  colaborador  LEANDRO

CAMARGO trouxe ao conhecimento do Ministério Público Federal um documento que

recebeu no INTO92 no qual os itens previstos em Termo de Referência para aquisição de

implantes são fatiados entre diversas empresas – algumas delas participantes do cartel

noticiado tópicos acima, a indicar o ajuste entre empresários e funcionários públicos para

fraudar o procedimento licitatório.

92 Entregue, segundo relatado por funcionário de nome Matheus do ARIMP.
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As  imagens  do  documento  fornecido  pelo  colaborador  deixam

evidente  o  esquema  criminoso,  sendo  de  destacar  as  referências  às  “empresas

fornecedoras”  STRYKER e  MEDTRONIC,  as  quais  tiveram  franca  atuação  no  cartel

instalado no INTO:
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Paralelamente,  o  colaborador  LEANDRO  CAMARGO,  após  se

recusar a pagar os percentuais  de propina solicitados por  LUIS CARLOS MORENO,

JOÃO DA LUZ e  RAFAEL MAGALHÃES, teve a notícia de que não receberia um dos

empenhos  destinados  à  empresa  Per  Prima  (Nota  de  Empenho  nº  2017NE802055,

emitida em 08/12/2017), devido à falta de colaboração com o esquema (DOC. 3).

Em  03/04/2018,  LEANDRO  CAMARGO  determinou  a  entrega  do

material  contratado,  cumprido  o  rito  procedimental  após  a  retirada  do  empenho.  No

entanto,  um mês após a  entrega,  a  nota fiscal  correspondente ainda não havia  sido

processada  pelo  Hospital.  No  dia  26/04/2018,  foi  enviado  um e-mail  à  empresa  Per

Prima, solicitando a retirada do referido material, sem qualquer justificativa para tanto:
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Diante  de  tal  solicitação,  o  colaborador  LEANDRO  CAMARGO

dirigiu-se ao INTO e se reuniu com MARILENE NUNES, responsável pelo Almoxarifado,

a qual relatou que a ordem havia sido dada por MARCOS CORREA, Coordenador do

Hospital.  Em seguida,  ao  indagar  a  MARCOS CORREA acerca  dos  motivos  para  a

solicitação  de recolhimento  do material  entregue pela  Per  Prima,  este  alegou  que o

Diretor ANDRE LOYELO havia proibido o recebimento dos produtos, ao fundamento de

que faltaria a assinatura do contrato. 

Ato contínuo, o colaborador LEANDRO CAMARGO solicitou então

que o motivo alegado fosse formalmente comunicado à empresa, o que não foi aceito

pelo funcionário público.

Logo após, no dia 07/05/2018, o empresário retornou ao Hospital e

comunicou a MARCOS CORREA que se não houvesse explicação sobre  o ocorrido,

pediria  em  Juízo  o  recebimento  do  material.  Assim,  diante  dos  questionamentos  do

colaborador, o material foi finalmente recebido pelo INTO.

Segundo  relatado  pelo  colaborador,  mesmo  havendo  pacientes

aguardando  na  fila  para  a  realização  de  cirurgias,  a  administração  do  INTO estava

negando o atendimento sob a alegação de falta de material, que estava devidamente

entregue pela empresa do colaborador, porém não era formalmente recebido como forma

de retaliação pela recusa em se submeter ao pagamento de propina.

No entanto, uma série de empresas estão aderindo ao esquema de

corrupção  instituído  pela  atual  gestão  do  Instituto,  a  demonstrar  que  a  organização

criminosa instalada no INTO continua agindo, o que evidencia a necessidade urgente de

adoção das medidas cautelares extremas ao final  requeridas,  como única alternativa

para cessar as práticas criminosas ora relatadas.

12 – DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA E TEMPORÁRIA.
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O fumus commissi delicti está claramente demonstrado por todos os fartos

elementos  citados  nesta  peça,  com extensa  documentação  apresentada  supra.  Com

efeito, há prova da existência e indícios suficientes de autoria de reiterados crimes de

corrupção  ativa  e  passiva,  fraude  a  licitações,  organização  criminosa  e  lavagem  de

dinheiro por parte dos representados, sendo imperiosa a decretação de as suas prisões,

que se justificam de forma individualizada da seguinte forma:

• SÉRGIO LUIZ CORTES DA SILVEIRA

SÉRGIO  LUIZ  CORTES  DA  SILVEIRA,  Ex-Diretor  do  INTO  e  ex-

Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, possuiu função decisiva na elaboração

e implementação do esquema criminoso que dominou as contratações do INTO para

compra  de  equipamentos  e  OPME's  ao  longo  de  décadas,  sendo  um  dos  maiores

beneficiados  com  o  proveito  dos  crimes  de  fraude  a  licitações  e  cartel,  com  o

recebimento no exterior, de ao menos USD 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares).

Utilizou sua influência política para implantar o programa de aquisição de

equipamentos  médicos  de altíssimo custo,  com o objetivo  de atender  aos interesses

financeiros da organização criminosa, aumentando o potencial de ganhos de vantagens

ilícitas para si e para outros com as contratações públicas absolutamente fraudadas.

Como demonstrado pelo relatório de análise da CGU, as contratações de

equipamentos  médicos  foram  superdimensionadas  e  grande  parte  dos  produtos

adquiridos  não  teve  utilização  adequada,  restando  claro  que  o  interesse  público  foi

comprometido  pelas  decisões  políticas  tomadas  por  SÉRGIO  CORTES em  prol  dos

benefícios econômicos almejados pelos integrantes da organização criminosa. 

Nesse  sentido,  foi  apontado  pela  CGU um exemplo  que  bem ilustra  o

comprometimento do interesse público nessas contratações: até mesmo o número de
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mesas cirúrgicas adquiridas da fabricante MAQUET, reconhecidamente participante do

esquema criminoso conforme acordo de leniência homologado neste Juízo, foi superior à

quantidade  de  salar  de  cirurgia  do  INTO,  sendo  localizados  na  vistia  técnica  12

equipamentos totalmente sem uso, assim como os kits de acessórios dessas mesas, que

também foram adquiridos de forma superdimensionada.

Ao lado de MIGUEL ISKIN, SÉRGIO CORTES realizava os contatos com

os principais fabricantes estrangeiros e fazia a intermediação com os médicos e agentes

públicos  encarregados  de  apresentar  os  descritivos  técnicos  dos  equipamentos  e

próteses a serem adquiridos de forma previamente direcionada.

O agente público já teve sua prisão preventiva decretada por esse Juízo

no âmbito do processo nº 0503104-75.2017.4.02.5101, mas atualmente encontra-se em

liberdade  por  ordem concedida  pelo  Supremo Tribunal  Federal  nos  autos  do  HC nº

151633.

Ocorre que os  novos fatos ora revelados demonstram que o esquema

criminoso liderado por  SÉRGIO CORTES é bem mais amplo do que aquele conhecido

até o momento da deflagração da Operação Fatura Exposta, pois envolve empresas e

funcionários  públicos  até  então  não  identificados,  incluindo  novos  colaboradores.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  o  ora  representado,  sendo  imperiosa  a

necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração, evitando

que  o  investigado  possa  manter  contato  com  outros  investigados  e  atuar  para  a

manipulação das provas.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

SÉRGIO LUIZ CORTES DA SILVEIRA, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.
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• MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA

Como já apontado nos autos do processo nº 0503104-75.2017.4.02.5101

(Operação Fatura Exposta), MIGUEL ISKIN é o grande corruptor da iniciativa privada na

área da saúde no estado do Rio de Janeiro, sendo, desde a década de 1990, o grande

fornecedor de equipamentos médico-hospitalares no estado. O empresário tem função

de organizar os fornecedores da Secretaria Estadual de Saúde e o INTO para garantir o

pagamento de propina para as autoridades estaduais e federais. Sua influência no INTO

e na Secretaria estadual de Saúde persiste há mais de 20 anos, o que demonstra sua

influência  política  e  a  estabilidade  na  organização  criminosa  –  influência  esta  que

sustentada pelo pagamento mensal de  R$ 450.000.00 (quatrocentos e cinquenta mil

reais) à organização criminosa liderada por SÉRGIO CABRAL e pelo pagamento de ao

menos USD 5 milhões de dólares para SÉRGIO CORTES no exterior.

Os novos elementos de prova ora revelados demonstraram que MIGUEL

ISKIN era o grande líder do  cartel formado por cerca de 40 empresas para dominar o

orçamento  público  do  INTO,  instituindo  dentro  da  sua  empresa  Oscar  Iskin  uma

verdadeira  organização  criminosa,  voltada  para  a  prática  dos  crimes  de  fraude  a

licitação, cartel, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 

GUSTAVO  ESTELLITA  CAVALCANTI  PESSOA era  o  braço  direito  e

principal  operador  financeiro  de  MIGUEL  ISKIN,  controlador  do  recolhimento  do

“pedágio” de 13% cobrado dos fornecedores de próteses e órteses do INTO, como

é  agora  apontado  pelo  colaborador  LEANDRO  CAMARGO  e  corroborado  pelos

diálogos  telefônicos  apresentados.  Também  era  GUSTAVO  ESTELLITA quem

controlava  o  repasse  de  propina  a  agentes  públicos,  como  já  apontado  pelos

colaboradores  CESAR ROMERO, CARLOS MIRANDA e confessado pelo investigado

CARLOS BEZERRA, nos autos da ação penal nº 0503870-31.2017.4.02.5101.

Ademais, como já detalhado acima, as novas provas colhidas a partir da

celebração de acordo de leniência demonstraram que os proveitos econômicos obtidos
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por  MIGUEL ISKIN e  GUSTAVO ESTELLITA por meio dessa gigantesca “fábrica”  de

fraudes licitatórias ultrapassaram, em muito,  os valores pagos a título de propina até

então rastreados.

De  acordo  com  as  investigações  internas  realizadas  por  uma  das

principais contratantes com o Poder Público ao longo desses anos, apenas a título de

“comissões” pelas vendas da MAQUET a órgãos públicos brasileiros,  MIGUEL ISKIN e

GUSTAVO ESTELLITA faturaram as astronômicas quantias de USD 53.896.990,42 e de

EUR 23.268.620,58, correspondentes a cerca de 40% do total das vendas da empresa

nas licitações em que participou:

Esses  valores  históricos,  somados  e  convertidos  pelo  câmbio  atual,

equivalem à impressionante cifra de  R$ 317.001.231,10,  frise-se,  correspondente aos

valores indevidos recebidos de apenas uma das empresas contrantes do Poder Público

e integrantes do cartel liderado pela Oscar Iskin.

Além disso, para o recebimento e ocultação de tais valores oriundos de

crimes  de  fraudes  a  licitação,  cartel  e  organização  criminosa,  MIGUEL  ISKIN  e

GUSTAVO ESTELLITA instituíram uma complexa rede de lavagem de dinheiro, com a

utilização  de  offshores em diversos  países  e  também algumas  pessoas  jurídicas  no

Brasil. 
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Não bastasse, com a intenção de dissimular ainda mais a origem ilícita dos

valores  recebidos  ao  longo  desses  anos,  MIGUEL  ISKIN e  GUSTAVO  ESTELLITA

aderiram recentemente ao regime especial  de repatriação,  tendo declarado à Receita

Federal  parcela desses valores no exterior,  como sendo oriundos do recebimento de

“comissões”  por  negócios  na  área  da  saúde.  No  entanto,  as  provas  ora  colhidas

demonstram que esta tratou-se de mais uma estratégia criminosa para dar aparência de

legalidade  aos  milionários  recursos  ilícitos  recebidos  no  exterior,  a  demonstrar  a

gravidade em concreto dos atos praticados e a necessidade da adoção das medidas

ora requeridas. 

A contemporaneidade dos ilícitos envolvendo essa organização criminosa

restou ainda evidenciada pela constatação de que a empresa LEVFORT COMERCIO E

TECONOLOGIA  MEDICA  LTDA,  fornecedora  de  insumos  médicos  e  prestadora  de

serviços  de  manutenção  de  equipamentos  dentro  do  cartel,  controlada  por  MIGUEL

ISKIN e  da  qual  GUSTAVO  ESTELLITA é  sócio,  permanece  recebendo  recursos

públicos do INTO. 

De  acordo  com o  portal  da  transparência  do  governo  federal,  recebeu

pagamentos  até  dezembro  de  2017,  inclusive  quando  LUIS  CARLOS  MORENO já

estava à frente da Coordenadoria de Administração do hospital:
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Os  novos fatos ora revelados demonstram que o esquema criminoso

liderado por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA é bem mais amplo do que aquele

conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura Exposta e detalham como

os empresários agiram ao longo dos anos para ocultar e dar aparência de legalidade aos

recursos oriundos dos crimes de fraudes a licitações, cartel e organização criminosa.

Esses novos fatos envolvem, ainda, empresas e funcionários públicos até

então não identificados,  incluindo novos colaboradores.  Ademais,  restou demonstrado

que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas  contratações  públicas  do  INTO,

inclusive por meio de empresas que participaram ativamente das fraudes em conluio com

os representados.

Assim,  a  gravidade  em  concreto  dos  ilícitos  perpetrados  ao  longo  de

décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, bem como a verificação de

que,  mesmo  após  a  deflagração  da  “Operação  Fatura  Exposta”,  os  investigados

permanecem  contratando  com  o  poder  público,  apontam  para  a  necessidade  e

imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO
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ESTELLITA,  para  garantia  da  ordem  pública,  havendo  fundado  receio  de  que

continuarão a delinquir enquanto permanecerem em liberdade.

Além  disso,  é  grave  o  risco  de  que,  caso  permaneçam  em liberdade,

MIGUEL  ISKIN  e  GUSTAVO  ESTELLITA continuem  em  contato  com  os  demais

integrantes da organização criminosa e com terceiros ainda não identificados, podendo

agir para a ocultação ou destruição de provas e impedir o avanço das investigações, o

que  torna  evidente  a  imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  para  a

conveniência da instrução criminal.

Outrossim, mostra-se imprescindível a decretação da prisão preventiva de

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA para assegurar a aplicação da lei penal, haja

vista  os  fortes  indícios  de  que  grande  parcela  dos  recursos  ilícitos  obtidos  pelos

empresários ao longo das décadas em que atuaram fraudando as contratações na saúde

pública  brasileira  ainda  permanecem  ocultos,  no  Brasil  e  no  exterior,  podendo  ser

usufruídos e dilapidados pelos representados, caso permaneçam em liberdade.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente  a  imprescindibilidade  da  prisão  preventiva  de  MIGUEL ISKIN e  GUSTAVO

ESTELLITA,  sendo  absolutamente  ineficaz  a  aplicação  de  qualquer  outra  medida

cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em

vista que a sua liberdade representa grave risco à ordem pública e,  à conveniência da

instrução criminal e à aplicação da lei penal.

• MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA e MARCUS VINÍCIUS

GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA

MARCO ANTONIO GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA (014.284.717-

82) ocupava o cargo de diretor comercial na empresa OSCAR ISKIN, havendo elementos

a apontar  que,  nessa função,  também agiu  em prol  do  cartel  formado no  “clube do

pregão  internacional”,  conforme  visto. MARCO  ANTONIO foi  apontado  pelos
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colaboradores  como  o  braço  direito  de  MIGUEL  ISKIN  e  GUSTAVO  ESTELLITA  e

principal articulador das fraudes a licitações e cartelização das empresas fornecedoras

de  produtos  de  saúde.  O  colaborador  CESAR  ROMERO  menciona  expressamente

MARCO ANTONIO como organizador do esquema do cartel:

[…]  Que  quem  organizava  o  esquema  de  cartal  era  o
funcionário MARCO ANTÔNIO de MIGUEL ISKIN; Que um
funcionário do MIGUEL ISKIN trazia as cotações de preço
de diversas empresas na fase pré-pregão ; Que , a maioria
das vezes , na descrição do produto a ser licitado incluíam
especificações técnicas restritivas de concorrência

Em 31/03/2014,  MARCO ANTÔNIO recebe um TED-STR no valor de R$

5.000.000,00 da OSCAR ISKIN.  Cerca de 9 meses depois,  em 30/12/2014,  MARCO

ANTONIO devolve o mesmo valor à OSCAR ISKIN, também através de TED-STR. No

mesmo  dia,  MARCO  ANTONIO  recebe  um  depósito  no  valor  de  R$  4.586.125,88,

constando negativa de identificação do portador. Naquele ano a movimentação financeira

alcançou o patamar de R$ 10.792.955,74 em débitos e R$ 10.956.711,00 em créditos,

exatamente em função das transferências acima mencionadas, o que destoa de todo o

período restante (DOC. 23).

 

Grande parte dos recursos públicos repassados às empresas contratadas

pelo  INTO  e  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde  retornavam  para  a  organização

criminosa mediante transferências para as empresas de consultoria MAAPA SERVICOS,
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REPRESENTACAO  E  ASSISTENCIA  DE  PRODUTOS  MEDICO-HOSPITALARES

(CNPJ 05.617.365/0001-83), de MARCO ANTÔNIO.

A  MAAPA  aparece  registrada  na  Av.  Presidente  Castelo  Branco,  66,

Centro,  Rio  Bonito  –  RJ e  consta  do RIF 33790  do COAF (DOC.18)  com diversas

ocorrências suspeitas até recentemente (fevereiro de 2018), como a movimentação de

recursos de alto valor, de forma, contumaz, em benefício de terceiros, ou a realização de

operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configuram artifício para burla da

identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais:

Vale citar que a referida empresa foi beneficiária de diversos pagamentos

de empresas contratadas pelo Poder Público, como exemplificam os comprovantes de

pagamentos apresentados pela MAQUET e a informação revelada pela Receita Federal

na análise fiscal da empresa RIZZI (IPEI RJ 20180021) (DOC.24):

273/362



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Também foi  identificado  documento que aponta para o recebimento  de

mais de UM MILHÃO de dólares pela empresa MAAPA, transferidos pela fabricante DE

SOUTTER MEDICAL, integrante do cartel que atuou no INTO ao longo de décadas:
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Existem,  portanto,  robustos  indícios  de  que  MARCO  ANTONIO  DE

ALMEIDA foi o grande articulador do núcleo operacional encarregado das fraudes às

inúmeras licitações realizadas pelo INTO e pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio

de Janeiro, ao longo de décadas, tendo obtido expressivo proveito econômico com tais

crimes.

Ademais, mesmo após a deflagração da “Operação Fatura Exposta”, na

qual  foi  conduzido  coercitivamente,  MARCO  ANTONIO  DE  ALMEIDA prosseguiu

atuando com operações financeiras suspeitas, até recentemente, como demonstram as

informações do COAF.

Assim,  a  gravidade  em  concreto  dos  ilícitos  perpetrados  ao  longo  de

décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, bem como a verificação de

que, mesmo após a deflagração da “Operação Fatura Exposta”, o investigado permanece

realizando  movimentações  financeiras  suspeitas,  apontam  para  a  necessidade  e

imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  de  MARCO  ANTONIO  DE

ALMEIDA, para garantia da ordem pública, havendo fundado receio de que continuará

a delinquir enquanto permanecer em liberdade.

Além  disso,  é  grave  o  risco  de  que,  caso  permaneça  em  liberdade,

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA continue em contato com os demais integrantes da

organização  criminosa  e  com terceiros  ainda  não  identificados,  podendo  agir  para  a

ocultação ou destruição de provas e impedir o avanço das investigações, o que torna

evidente a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva para a conveniência

da instrução criminal.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva de MARCO ANTONIO DE ALMEIDA,

sendo absolutamente ineficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da

prisão prevista no art.  319 do Código de Processo Penal,  tendo em vista que a sua
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liberdade  representa  grave  risco  à  ordem pública e  à  conveniência  da  instrução

criminal.

MARCUS VINICIUS GUIMARAES DUARTE DE ALMEIDA (013.850.247-

12),  irmão de  MARCO ANTONIO,  também trabalha  na OSCAR ISKIN,  com atuação

destacada ao lado de MIGUEL ISKIN.

MARCUS VINÍCIUS é sócio de seu irmão MARCO ANTONIO na empresa

MAAPA SERVICOS,  REPRESENTACAO E ASSISTENCIA DE PRODUTOS MEDICO-

HOSPITALARES (CNPJ 05.617.365/0001-83),  que,  conforme visto acima, é apontada

como destinatária de verbas públicas repassadas às empresas contratadas pelo INTO e

pela SES-RJ e está envolvida com operações consideradas suspeitas pelo COAF. 

MARCUS VINÍCIUS também é sócio de MARIANA ESTELLITA (sobrinha

de  GUSTAVO  ESTELLITA)  na  empresa  LOGON  REPRESENTACAO  COMERCIAL

EIRELI  (13.813.681/0001-59),  que,  da  mesma  forma  como  ocorre  com  a  MAAPA,

também é  apontada  como destinatária  de  verbas  públicas  repassadas  às  empresas

contratadas pelo INTO e pela SES-RJ.  
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Aliás, a LOGON aparece localizada na Rua Frutuoso de Oliveira, 36, sala

201, parte, Centro, Saquarema – RJ, em endereço não condizente com o seu porte e os

valores apresentados em balanço:
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Consoante  informações  do  COAF,  MARCUS VINICIUS também esteve

envolvido em operações financeiras suspeitas, relatadas no RIF nº 33828 (DOC. 26):
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Além disso, a análise das informações bancárias de MARCUS VINICIUS

revelou  que  o  investigado  recebeu,  até  abril  de  2017,  das  empresas  LOGON REP.

COMERCIAL LTDA e MAAPA REPRESENTAÇÕES LTDA transferências que alcançaram

o montante de R$ 6.661.809,12, como detalhado na tabela a seguir:

NOME_TITULAR DESCRICAO_LANCAMENTO
DATA_LANCAMEN

TO
VALOR_TRANSAC

AO
NOME_PESSOA_OD

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 25/02/2014 R$ 570.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 25/09/2014 R$ 10.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 25/09/2014 R$ 340.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 19/09/2011 R$ 273.884,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 22/12/2011 R$ 512.020,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 02/05/2012 R$ 15.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D AG. TEF 9242.00726-9 10/01/2014 R$ 20.771,12 LOGON REP COMERCIAL LTDA
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ALMEIDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 04/02/2014 R$ 10.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 04/02/2014 R$ 15.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

TBI 9242.00726-9 C/C 13/02/2014 R$ 30.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 25/02/2014 R$ 570.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 08/12/2014 R$ 320.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 08/01/2015 R$ 450.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 01/06/2015 R$ 943.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 05/10/2015 R$ 304.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 10/06/2016 R$ 50.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 03/08/2016 R$ 1.500.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 29/12/2016 R$ 10.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 02/01/2017 R$ 6.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 03/01/2017 R$ 15.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 09/03/2017 R$ 12.500,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

TBI 9242.00726-9 C/C 14/03/2017 R$ 10.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

TBI 9242.00726-9 C/C 14/03/2017 R$ 40.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

TBI 9242.00726-9 C/C 29/03/2017 R$ 30.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

TBI 9242.00726-9 C/C 06/04/2017 R$ 50.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

TEC DEPOSITO DINHEIRO 13/04/2017 R$ 50.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 03/05/2017 R$ 210.000,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS G D
ALMEIDA

AG. TEF 9242.00726-9 07/07/2017 R$ 29.800,00 LOGON REP COMERCIAL LTDA

MARCUS VINICIUS
GUIMARAES DUARTE DE

ALMEIDA
TRANSFERENCIA INTERCONTA 30/12/2009 R$ 40.000,00 MAAPA REPRESENTACOES LTDA

MARCUS VINICIUS
GUIMARAES DUARTE DE

ALMEIDA

DEP.REC.CLI.UBB 19/04 15:38
JARDIM BOTAN 19/04/2010 R$ 166.666,67 MAAPA REPRESENTACOES LTDA

MARCUS VINICIUS
GUIMARAES DUARTE DE

ALMEIDA

DEP.REC.CLI.UBB 27/04 15:22
JARDIM BOTAN 27/04/2010 R$ 48.167,33 MAAPA REPRESENTACOES LTDA
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MARCUS VINICIUS
GUIMARAES DUARTE DE

ALMEIDA

DEP.REC.CLI.UBB 01/06 14:12
JARDIM BOTAN 01/06/2010 R$ 10.000,00 MAAPA REPRESENTACOES LTDA

Total R$ 6.661.809,12

Existem, portanto, robustos indícios de que MARCUS VINÍCIUS atuou ao

lado de seu irmão para articular as fraudes às inúmeras licitações realizadas pelo INTO e

pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ao longo de décadas,  tendo

obtido expressivo proveito econômico com tais crimes.

Assim,  a  gravidade  em  concreto  dos  ilícitos  perpetrados  ao  longo  de

décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, bem como a verificação de

que, mesmo após a deflagração da “Operação Fatura Exposta”, o investigado permanece

realizando  movimentações  financeiras  suspeitas,  apontam  para  a  necessidade  e

imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  de  MARCUS  VINICIUS  DE

ALMEIDA, para garantia da ordem pública, havendo fundado receio de que continuará

a delinquir enquanto permanecer em liberdade.

Além  disso,  é  grave  o  risco  de  que,  caso  permaneça  em  liberdade,

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA continue em contato com os demais integrantes da

organização  criminosa  e  com terceiros  ainda  não  identificados,  podendo  agir  para  a

ocultação ou destruição de provas e impedir o avanço das investigações, o que torna

evidente a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva para a conveniência

da instrução criminal.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente  a  imprescindibilidade  da  prisão  preventiva  de  MARCUS  VINICIUS  DE

ALMEIDA, sendo absolutamente ineficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar

diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a

sua liberdade representa grave risco à ordem pública e à conveniência da instrução

criminal.
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• GAETANO SIGNORINI

GAETANO  SIGNORINI  (011.100.357-13)  é  empregado  da  empresa

OSCAR ISKIN desde 06/2005, e sua atuação junto à empresa está imbricada com os

fatos  delituosos  investigados  e  denunciados  em  decorrência  da  Operação  Fatura

Exposta:

GAETANO SIGNORINI,  atuante no setor operacional, era o responsável

por fazer contato com grandes multinacionais fabricantes de equipamentos médicos e

próteses, levando as propostas acerca dos esquemas ilíicitos coordenados por MIGUEL

ISKIN. Participou ativamente do processo de recebimento de valores da DRÄGER, acima

apresentado, conforme revelam os e-mails trocados com MIGUEL ISKIN: 
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Documentos  demonstram  a  proximidade  de  GAETANO  SIGNORINI e

MIGUEL ISKIN, como é o caso do documento de autorização para liquidação de contrato

de câmbio, em que GAETANO assina como testemunha:
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GAETANO SIGNORINI é sócio da empresa MULTIPLUS CONSULTORIA

E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.077.111/0001-12).  De acordo com os dados obtidos no

sistema  do  Ministério  da  Fazenda,  a  empresa  MULTIPLUS  está  registrada  para

atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto

imobiliários. Iniciou suas atividades em 24/08/2009, e o endereço que consta no sistema
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do Ministério da Fazenda é Travessa Alexandre Ferreira, 15, sala 202 parte, Centro, Rio

Bonito – RJ.

Aparecem como sócios de  GAETANO SIGNORINI na referida empresa

outros funcionários da OSCAR ISKIN, como a secretária de  MARCO ANTONIO,  Sra.

MARCIA CUNHA e MARIANA ESTELLITA.

A referida foi  beneficiária de valores oriundos de empresas contratadas

pelo Poder Público, como exemplifica a informação fornecida pela Receita Federal  na

análise  fiscal  da  empresa  RIZZI  (IPEI  RJ  20180021  –  DOC.24),  a  qual  pagou  R$

300.000,00 à MULTIPLUS no ano de 2011.

Há, ainda, indícios de que GAETANO SIGNORINI era o administrador de

fato da empresa MEDLOPES, que era uma das empresas indicadas pela OSCAR ISKIN

para recebimento dos altos valores de comissões pagas pelas empresas componentes

do  cartel.  Com  efeito,  durante  a  deflagração  da  Operação  Fatura  Exposta,  foram

apreendidos na residência de GAETANO documentos que indicam essa hipótese:
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Na  quebra  de  sigilo  telemático  de  GAETANO  SIGNORINI foram

encontrados  e-mails  recebidos  e  enviados  que  indicam  também  a  ingerência  de

GAETANO sobre  a  LEVFORT  COMERCIO E TECONOLOGIA MEDICA LTDA,  outra
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empresa que recebeu – e ainda recebe – recursos públicos do INTO. Um desses e-mails

é o reproduzido abaixo:

Veja-se  que  o  e-mail  foi  encaminhado  para  ALY  COELHO  BAPTISTA

(aly.cb@hotmail.com)  que,  formalmente,  era  o  sócio  administrador  da  empresa

LEVFORT,  mas,  na  prática,  apenas  cumpria  ordens  de  MIGUEL ISKIN,  no  exemplo

acima, através de GAETANO. O documento anexado à mensagem é o seguinte:
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Conforme se observa do teor  do documento  encaminhado,  GAETANO

determina  que  ALY  assine  o  documento  timbrado  da  LEVFORT  dirigido  ao  INTO

solicitando complementação de um pagamento feito a menor. Não há dúvidas sobre o

pleno exercício da gestão da LEVFORT por GAETANO, representando os interesses da

Oscar Iskin.

Saliente-se  que  a  empresa  LEVFORT  COMERCIO  E  TECONOLOGIA

MEDICA  LTDA,  fornecedora  de  insumos  médicos  e  prestadora  de  serviços  de

manutenção de equipamentos dentro do cartel, permanece recebendo recursos públicos

do INTO. 
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GAETANO também possuía intensa atuação perante os órgãos públicos,

como demonstra o e-mail localizado em sua caixa postal, em que o então Subsecretário

de Saúde e atual colaborador CESAR ROMERO apresenta ao empresário e funcionário

da Oscar Iskin uma série de questionamentos a respeito da tramitação do procedimento

licitatório que deveria ser conduzido pelo corpo técnico da Secretaria de Saúde:

Não há dúvidas, portanto, de que GAETANO SIGNORINI integra o núcleo

operacional  desta  organização  criminosa  e  teve  intensa  participação  nos  crimes  ora

desvendados, tendo recebido substanciosos proveitos dessas lucrativas atividade ilícitas.

Assim,  a  gravidade  em  concreto  dos  ilícitos  perpetrados  ao  longo  de

décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, bem como a verificação de
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que, mesmo após a deflagração da “Operação Fatura Exposta”, o investigado permanece

realizando  movimentações  financeiras  suspeitas,  apontam  para  a  necessidade  e

imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva de GAETANO SIGNORINI, para

garantia  da  ordem pública,  havendo  fundado  receio  de  que  continuará  a  delinquir

enquanto permanecer em liberdade.

Além  disso,  é  grave  o  risco  de  que,  caso  permaneça  em  liberdade,

GAETANO SIGNORINI continue em contato com os demais integrantes da organização

criminosa e com terceiros ainda não identificados,  podendo agir  para a ocultação ou

destruição  de  provas e  impedir  o  avanço das investigações,  o  que  torna evidente  a

imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  para  a  conveniência  da

instrução criminal.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva de  GAETANO SIGNORINI,  sendo

absolutamente ineficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão

prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a sua liberdade

representa grave risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

• LUIZ SÉRGIO BRAGA

LUIZ SÉRGIO BRAGA era vendedor da Oscar Iskin e “homem da mala”

de MIGUEL ISKIN. Era ele quem levava dinheiro ao INTO e ajustava com as empresas

do cartel a formulação de propostas cobertura para dar aparência lícita aos certames de

cartas marcadas.

Segundo  mencionado  pelo  colaborador  LEANDRO  CAMARGO,  ele  já

presenciou  LUIZ  SÉRGIO  BRAGA levando  uma  mochila  e  comentando  que  levava

dinheiro para entregar a diretores do INTO como uma espécie de mesada paga pela

OSCAR ISKIN.
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“(…)  QUE  em  um  reunião  na  casa  de  MIGUEL  ISKIN,  com
CHRISTIANO CINELLI, por volta de 2016, o colaborador presenciou
quando MIGUEL ISKIN mencionou que haveria uma lista de nomes
de Diretores que deveriam receber dinheiro e que o Diretor  Geral
deveria saber disso e dar o aval sobre esses pagamentos; QUE o
colaborador  nunca  viu  essa  lista,  mas  já  tinha  ouvido  sobre  a
existência dessa listagem em conversas com DANIEL ADÃO, genro
de MIGUEL ISKIN, e  SÉRGIO BRAGA, funcionário da Oscar Iskin
que tratava da parte das próteses e implantes e parte administrativa;
QUE DANIEL ADÃO cuidava da parte de equipamentos do INTO,
muitos vendidos pela Oscar Iskin; QUE o colaborador já presenciou
DANIEL ADÃO e  SÉRGIO BRAGA chegando ao INTO com uma
mochila  preta,  comentando  que  estariam  levando  dinheiro  para
entregar para alguns médicos; QUE às vezes os médicos iam buscar
o dinheiro na casa ou empresa de MIGUEL ISKIN; QUE existia uma
espécie  de  “salário  mensal”  que  era  pago  por  MIGUEL ISKIN  a
funcionários  do  Hospital;  QUE o  colaborador  esclarece  que  esse
“salário” se refere ao pagamento de quantias fixas mensalmente, a
título  de  propina,  independentemente  da  venda  de  material  (…)”
(TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 de LEANDRO CAMARGO) –
DOC.3

Conforme  demonstrado,  também  foram  identificados  diversos  e-mails

encaminhados por LUIZ SÉRGIO BRAGA para o funcionário da empresa PER PRIMA, a

fim de que esta empresa utilizasse os valores indicados no e-mail  em sua proposta-

cobertura.

Aliás, para dificultar o rastreamento das atividades ilícitas,  LUIZ SÉRGIO

BRAGA utilizava o endereço de e-mail <brpescador@gmail.com>, do qual tanto a Oscar

Iskin  quanto  a  Per  Prima  tinham  a  senha  e  se  comunicavam  por  meio  da  aba

‘RASCUNHOS’. 

LUIZ  SÉRGIO  BRAGA  também  atuava  na  análise  das  propostas  das

empresas concorrentes  do  cartel,  a  fim de  blindar  as  licitações  e  impedir  que estas

empresas de fora do esquema vencessem os certames.
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Nota-se, portanto, que existem robustas provas da participação de  LUIZ

SÉRGIO BRAGA em crimes de corrupção, fraudes a licitações e organização criminosa.

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a

necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

LUIZ SÉRGIO BRAGA, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• MÁRCIA ANDRADE DE OLIVEIRA CUNHA TRAVASSOS

MARCIA DE ANDRADE OLIVEIRA CUNHA TRAVASSOS era secretária

da OSCAR ISKIN, e lidava diretamente com  MARCO ANTONIO, sendo a responsável

pelo encaminhamento das solicitações de pesquisas de preços e propostas de cobertura

para as empresas do cartel.

Conforme  mencionado,  MARCIA  CUNHA  enviava  para  as  empresas

integrantes do cartel, tanto por e-mail quanto por pendrive transportado por motoboys,

arquivos  com  indicação  dos  preços  que  as  empresas  deveriam  incluir  em  suas

propostas, para dar aparência lícita aos certames. 

Aliás,  para  dificultar  o  rastreamento  das  atividades  ilícitas,  MARCIA

CUNHA criou  o  endereço  de  e-mail <marcialeticiacoimbra@gmail.com>,  do  qual  tanto  a

Oscar Iskin quanto a Per Prima tinham a senha e se comunicavam por meio da aba

‘RASCUNHOS’.
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Nota-se,  portanto,  que  existem  robustas  provas  da  participação  de

MARCIA CUNHA em crimes de corrupção, fraudes a licitações e organização criminosa.

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a

necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

MARCIA CUNHA, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• WLADEMIR RIZZI e ADALBERTO RIZZI

Os irmãos  WLADEMIR e  ADALBERTO  RIZZI são  sócios  da  empresa

RIZZI  COMÉRCIO  IMPORTAÇÃO,  EXPORTAÇÃO  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA EPP

(CNPJ 52.238.698/0001-81), a qual teve intensa participação nos esquemas de fraudes a

licitações e cartel instituído no âmbito das contratações do INTO e da SES/RJ.

Esses  empresários  integram  o  núcleo  econômico  da  organização

criminosa  instalada  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  utilizavam  a  sua  empresa  para

intermediar a venda de equipamentos fabricados por grandes marcas internacionais para

o Poder Público, de modo a dificultar o rastreamento dos recursos oriundos dos cofres

públicos e os pagamentos das comissões milionárias recebidas por  MIGUEL ISKIN no

exterior. 
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Participaram,  ainda,  de  inúmeras  licitações,  ajustando  preços  com  os

demais  concorrentes e apresentando propostas de cobertura para beneficiar empresas

do cartel  coordenado por  MIGUEL ISKIN,  servindo como empresa intermediária  para

diversificar  as  contratações  com  o  poder  público.  Nesse  sentido,  vale  registrar  os

achados da Receita Federal apontados na IPEI RJ20180021 (DOC.24) a demonstrar a

expressiva  discrepância  entre  a  movimentação  financeira  da  empresa  e  os  seus

rendimentos declarados:

Conforme relatado nos tópicos acima, são robustas as provas quanto à

participação de WLADEMIR RIZZI e ADALBERTO RIZZI nas fraudes à licitação na área

da saúde, especialmente o revelado pelas trocas de e-mail com o investigado ANTONIO

GEORGETE, representante de vendas da empresa DIXTAL.
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Os referidos e-mails eram utilizados para contatos com outros integrantes

da organização criminosa, para ajustes sobre as licitações, como revelado pela análise

do conteúdo do e-mail de ANTONIO GEORGETE (antoniogeorgete@uol.com.br).

Na  mensagem  reproduzida  a  seguir  WLADEMIR  RIZZI solicita  a

ANTONIO GEORGETE notas fiscais com preços iguais ou superiores aos praticados na

Paraíba, possivelmente para tentar afastar suspeita de superfaturamento nas vendas. No

entanto,  ANTONIO  GEORGETE responde  que  não  possui  notas  com esses  preços.

Além  disso,  chama  a  atenção  que  WLADEMIR  RIZZI registra  que  “o  edital  dos

Respiradores  pulmonares  do  SAMU  foi  publicado,  de  acordo  com  o  que  o  Marco

solicitou” (referência a MARCO ANTONIO DE ALMEIDA, da Oscar Iskin). Pede, ainda,

que ANTONIO auxilie no processo com Carta de Solidariedade da DIXTAL para a RIZZI,

com a reprodução de trecho da solicitação dos “amigos”,  indicando que a RIZZI  iria

participar da licitação para “ajudar a MAQUET”:
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Ainda nesse ponto, a partir  da quebra telemática deferida nos autos nº

0506684-16.2017.4.02.5101,  verificou-se  que,  logo  após  a  deflagração  da  “Operação

Calicute”,  os  investigados  atuaram  para  destruir  provas  acerca  dos  crimes  ora

investigados como demonstrado pela resposta do provedor Terra:

Em  acréscimo,  verifica-se  que  a  empresa  RIZZI  COMÉRCIO,

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA possui contratos ativos com

órgão público federal, tendo recebido valores até março deste ano, como demonstra a

tela do Portal da Transparência, reproduzida a seguir:
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Verifica-se,  portanto,  que,  além  da  intensa  participação  nas  fraudes

milionárias às contratações públicas do INTO e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio

de Janeiro, WLADEMIR RIZZI e ADALBERTO RIZZI continuam agindo até a atualidade,

contratando com o Poder Público e atuando na destruição de provas, como o conteúdo

dos e-mails indicados acima.

É  grave,  portanto,  o  risco  de  que,  caso  permaneçam  em  liberdade,

WLADEMIR  RIZZI e  ADALBERTO  RIZZI continuem  em  contato  com  os  demais

integrantes da organização criminosa e com terceiros ainda não identificados, podendo

agir  para  a  ocultação  ou  destruição  de  mais  provas  e  impedir  o  avanço  das

investigações,  o  que  torna  evidente  a  imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão

preventiva para a conveniência da instrução criminal.

Ademais, a gravidade em concreto dos ilícitos perpetrados ao longo de

décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, bem como a verificação de

que,  mesmo  após  a  deflagração  da  “Operação  Fatura  Exposta”,  a  empresa  dos

investigados continua contratando com o Poder Público, apontam para a necessidade e

imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  de  WALDEMIR  RIZZI  e

ADALBERTO RIZZI, para garantia da ordem pública, havendo fundado receio de que

continuarão a delinquir enquanto permanecerem em liberdade.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente  a  imprescindibilidade  da  prisão  preventiva  de  WLADEMIR  RIZZI e

ADALBERTO  RIZZI,  sendo  absolutamente  ineficaz  a  aplicação  de  qualquer  outra

medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal,

tendo  em  vista  que  a  sua  liberdade  representa  grave  risco  à  ordem  pública  e  à

conveniência da instrução criminal.

• ANTONIO APARECIDO GEORGETE
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ANTONIO GEORGETE era funcionário da empresa DIXTAL BIOMÉDICA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA atuante no setor de contratações com o Poder Público

à época dos fatos, tendo tido intensa atuação em conjunto com  WLADEMIR RIZZI e

ADALBERTO RIZZI,  no esquema de fraudes a licitações e vendas superfaturadas de

monitores.

Não  obstante  a  sua  saída  formal  da  empresa  DIXTAL,  ANTONIO

GEORGETE passou a autar na empresa SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS

MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA, da qual  é sócio administrador.  A referida empresa é

representante da PHILIPS no Estado do Rio de Janeiro e permanece contratando com o

poder público na área da saúde, tendo recebido apenas no ano passado quase  R$ 3

milhões dos  cofres  públicos  federais,  como  demonstra  a  tela  extraída  do  portal  da

transparência:

Além  disso,  a  análise  do  conteúdo  dos  e-mails  da  conta

antoniogeorgete@uol.com.br demonstrou  que  ANTONIO  GEORGETE e  FREDERIK

KNUDSEN permanecem em tratativas a respeito de contratações com órgãos públicos,

como revela  a seguinte mensagem, enviada em março de 2017:
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Verifica-se, pois, que existem fortes indícios da participação de ANTONIO

GEORGETE nos crimes de corrupção, fraude a licitações, cartel e organização criminosa

ora investigados.  Há provas,  ainda,  a indicar  que  ANTONIO GEORGETE permanece

contratando com o Poder Público, em conluio com outros investigados.
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Além  disso,  as  informações  remetidas  pelo  COAF,  no  RIF  nº  29167

(DOC.26),  indicam  a  realização  de  diversas  movimentações  financeiras  suspeitas

recentes, com saques em espécie de valores substanciais de forma fracionada. A título

de exemplo, vale reproduzir os seguintes trechos:
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É  grave,  portanto,  o  risco  de  que,  caso  permaneça  em  liberdade,

ANTONIO GEORGETE continue em contato com os demais integrantes da organização

criminosa e com terceiros ainda não identificados,  podendo agir  para a ocultação ou

destruição  de  provas e  impedir  o  avanço das investigações,  o  que  torna evidente  a

imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  para  a  conveniência  da

instrução criminal.

Ademais, a gravidade em concreto dos ilícitos perpetrados ao longo de

décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, bem como a verificação de

que,  mesmo  após  a  deflagração  da  “Operação  Fatura  Exposta”,  a  empresa  do

investigado continua contratando com o Poder Público, apontam para a necessidade e

imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva de ANTONIO GEORGETE, para
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garantia da ordem pública,  havendo fundado receio de que continuarão a delinquir

enquanto permanecerem em liberdade.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva de  ANTONIO GEORGETE,  sendo

absolutamente ineficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão

prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a sua liberdade

representa grave risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

• IVAN CONSOLE IRENO

IVAN  CONSOLE  IRENO  (030.825.978-58) era  diretor  de  vendas  da

empresa  DIXTAL  BIOMÉDICA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA,  que,  conforme

mencionado anteriormente, participou do esquema de direcionamento das aquisições de

equipamentos no INTO e na SES-RJ. IVAN IRENO era um dos encarregados de fazer a

intermediação com os órgãos públicos nas licitações.

Não obstante a sua saída formal da empresa DIXTAL,  IVAN CONSOLE

IRENO passou  a  autar  na  empresa  ORION  COMERCIO  E  IMPORTACAO  DE

PRODUTOS  MEDICOS  HOSPITALARES  (26.255.427/0001-24),  da  qual  é  sócio

administrador, conforme informações disponíveis na base de dados da Receita Federal,

e  na  empresa  LIFEMED,  onde  é  diretor  de  “critical  care”  conforme  informações

constantes dos e-mails obtidos após afastamento do sigilo telemático deferido por este

juízo:
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Na  empresa  LIFEMED,  ao  que  tudo  indica,  IVAN  CONSOLE  IRENO

permanece atuando para direcionar licitações, inserindo as especificações técnicas dos

produtos em editais de licitação, conforme demonstram os e-mails colacionados a seguir.

Em  01/08/2017,  IVAN  CONSOLE  IRENO encaminha  para  outro

funcionário da LIFEMED (gilmar.iwami@lifemed.com.br)  o edital  do  Pregão Eletrônico

103/2017 da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, conforme e-mail abaixo:

Ocorre que o referido edital somente foi publicado em 05/08/2017, do que

se depreende que IVAN CONSOLE IRENO teve acesso ao conteúdo do certame antes

mesmo de sua publicação, o que, no mínimo, demonstra a existência de privilégios junto

aos responsáveis pelo pregão:
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Não  obstante,  para  além  de  privilégios,  outra  sequência  de  e-mails

demonstra que IVAN CONSOLE IRENO atuou efetivamente para a tentativa de alteração

de edital, em 23/07/2017, com a inclusão e alteração de especificações técnicas de itens

para o direcionamento do certame.

Com  efeito,  veja-se  o  e-mail  enviado  em  23/07/2017,  em  que  IVAN

CONSOLE IRENO encaminha ao destinatário  koterba@uol.com.br um pedido de ajuda

para  que  a  Secretaria  altere  as  espeficicações  propostas  em  e-mail  enviado  na

sequência:
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A  pretexto  de  “preservar  o  dinheiro  público  e  preservar  o  pessoal

envolvido”,  IVAN  CONSOLE  IRENO,  funcionário  de  empresa  privada  vendedora  de

equipamentos, solicita,  antes  mesmo  do  lançamento  do  edital,  a  alteração  das

espeficações dos produtos a serem adquiridos. Veja-se, de antemão, que a LIFEMED,

justamente na linha “critical  care”  da qual IVAN IRENO é  diretor,  é  fornecedora dos

ventiladores da marca TECME, potencial  concorrente, conforme se verifica do site da

empresa:
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Logo em seguida ao e-mail acima colacionado,  IVAN CONSOLE IRENO

encaminha  o  seguinte  e-mail  com,  as  especificações  que pretende alterar  ou  incluir,

conforme a cor utilizada:
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Verifica-se,  pois,  que  existem  fortes  indícios  da  participação  de  IVAN

CONSOLE IRENO nos crimes de fraude a licitações, cartel e organização criminosa ora

investigados.  Há provas,  ainda,  a indicar  que  IVAN IRENO permanece atuando com

mesmo  modus operandi  em relação a outras empresas,  mesmo após se delisgar  da

DIXTAL, e em conluio com outros investigados.

Conforme  já  mencionado,  no  aparelho  telefônico  Iphone  7  plus,

apreendido com MIGUEL ISKIN, por ocasião de sua prisão, consta o seguinte contato,

relativo a “Ivan, da empresa Dixtal”:

Aliás,  IVAN IRENO manteve contato com outro  funcionário  da DIXTAL

também investigado,  ANTONIO GEORGETE, mesmo após a saída de ambos daquela

empresa, abordando um processo de aquisição de equipamentos que sequer havia sido

lançado:
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É grave, portanto, o risco de que, caso permaneça em liberdade,  IVAN

CONSOLE  IRENO continue  em  contato  com  os  demais  integrantes  da  organização

criminosa e com terceiros ainda não identificados,  podendo agir  para a ocultação ou

destruição  de  provas e  impedir  o  avanço das investigações,  o  que  torna evidente  a

imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva  para  a  conveniência  da

instrução criminal.

Ademais, a gravidade em concreto dos ilícitos perpetrados ao longo de

décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, bem como a verificação de

que,  mesmo  após  a  deflagração  da  “Operação  Fatura  Exposta”,  a  empresa  do

investigado continua contratando com o Poder Público, apontam para a necessidade e

imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva de IVAN CONSOLE IRENO, para

garantia  da  ordem pública,  havendo  fundado  receio  de  que  continuará  a  delinquir

enquanto permanecer em liberdade.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se evidente

a  imprescindibilidade  da  prisão  preventiva  de  IVAN  CONSOLE  IRENO,  sendo

absolutamente ineficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão
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prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a sua liberdade

representa grave risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

• ALBERT HOLZHACKER

ALBERT  HOLZHACKER,  ex-sócio  e  Presidente  da  empresa  DIXTAL

BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, agiu como o idealizador do esquema de

pagamento  de  propina  por  meio  da  empresa  RIZZI  COMÉRCIO  IMPORTAÇÃO,

EXPORTAÇÃO  E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP (CNPJ  52.238.698/0001-81),  tendo

contribuído para disseminar as práticas criminosas até então adotadas em sua empresa

para a multinacional PHILIPS MEDICAL SYSTEM, a partir  da venda concretizada em

2008:
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Como demonstrado nesta medida cautelar,  ALBERT HOLZHACKER e a

sua esposa realizaram inúmeros saques em espécie, de quantias substanciosas (entre

R$ 100.000,00 e R$ 400.000,00), no período de 2008 a 2014, como informado por meio

do RIF do COAF nº 27364 (DOC.27), prova que corrobora de forma independente os

relatos trazidos pela testemunha Israel Masiero.

Além disso, o e-mail apresentado pela testemunha também demonstra a

atuação de ALBERT HOLZHACKER para ocultar os fatos à época, tendo ordenado que

os  seus  funcionários  não  mantivessem  qualquer  contato  com  ADALBERTO e

WLADEMIR RIZZI, da empresa RIZZI.

Nota-se,  portanto,  que  existem  robustas  provas  da  participação  de

ALBERT HOLZHACKER em crimes de corrupção, fraudes a licitações e organização

criminosa, existindo, ainda, provas sobre a atuação pretérita do investigado para impedir

que os fatos criminosos pudessem ser conhecidos por terceiros. 

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a

necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

ALBERT HOLZHACKER, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• FREDERIK KNUDSEN
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FREDERIK KNUDSEN era supervisor de vendas da PHILIPS à época dos

fatos  e  articulou  as  vendas  de equipamentos  para  o  Poder  Público  com  GAETANO

SIGNORINI,  funcionário  da  Oscar  Iskin,  e  mesmo  alertado  pela  testemunha  Israel

Masiero acerca dos flagrantes indícios de fraude a licitação e superfaturamento, orientou

o seu funcionário a prosseguir com tais práticas93.

Vale  dizer,  portanto,  que  FREDERIK  KNUDSEN tinha  absoluto

conhecimento  do  esquema  fraudulento  idealizado  por  MIGUEL  ISKIN para  as

contratações com o Poder Público e pagamentos de vultosas comissões no exterior para

as empresas AVALENA e MOSES TRADING.

Além disso, restou demonstrado que FREDERIK KNUDSEN, mesmo após

as investigações internas, permaneceu nos quadros de comando da PHILIPS, conforme

informação constante em sua rede social linkedin:

Verifica-se,  ainda,  que  FREDERIK  KNUDSEN continua  atuando  em

concurso  com  o  investigado  ANTONIO  GEORGETE nas  contratações  com  o  Poder

93Segundo depoimento de Israel Masiero, FREDERIK KNUDSEN chegou a orientá-lo a “seguir com a empresa MOSES o 
mesmo procedimento adotado para a AVALENA”.
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Público,  como  ilustra  o  e-mail  identificado  na  caixa  da  conta

antoniogeorgete@uol.com.br, reproduzido no tópico anterior.

Nota-se,  portanto,  que  existem  robustas  provas  da  participação  de

FREDERIK  KNUDSEN em  crimes  de  corrupção,  fraudes  a  licitações  e  organização

criminosa, existindo, ainda, provas sobre a atuação pretérita do investigado para impedir

que os fatos criminosos pudessem ser conhecidos por terceiros. 

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a

necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

FREDERIK KNUDSEN, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• DAURIO SPERANZINI JÚNIOR

Com  demonstrado  ao  longo  desta  cautelar,  DAURIO  SPERANZINI

JÚNIOR era CEO da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA à época dos fatos e

atualmente  exerce  as  funções  de  CEO  da  GE  HEALTHCARE  na  América  Latina94,

empresa que também foi citada pelo colaborador CESAR ROMERO como integrante do

denominado “clube do pregão internacional”.

94http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/daurio-speranzini-jr-e-o-novo-ceo-da-ge-para-america-
latina 
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De fato, da análise das provas colhidas a partir  da medida cautelar  de

quebra telemática autorizada nos autos nº xxx, especialmente em relação ao conteúdo

da conta de e-mail  miguel@oscariskin.com.br, utilizada por MIGUEL ISKIN, foi possível

identificar que DAURIO SPERANZINI JÚNIOR permaneceu realizando as contratações

espúrias com o poder público (Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) por

intermédio da Oscar Iskin.

Veja-se o seguinte  trecho do e-mail  no qual  são debatidas  questões a

respeito da certificação de um equipamento vendido pela GE para a Secretaria de Saúde

por intermédio da Oscar Iskin, especialmente com a atuação de MIGUEL ISKIN, e seus

funcionários GAETANO SIGNORINI e MARCUS VINICIUS:
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Assim, como comprovado ao longo dessa medida cautelar, existem provas

de que DAURIO SPERANZINI JÚNIOR, na qualidade de executivo máximo da PHILIPS

MEDICAL SYSTEM tinha plena ciência das fraudes a licitações praticadas em conluio

com MIGUEL ISKIN e seus funcionários  MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA,  MARCUS

VINICIUS DE ALMEIDA e  GAETANO SIGNORINI,  por  intermédio da empresa RIZZI

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Além disso, mesmo alertado por um dos funcionários da empresa acerca

das  fraudes,  optou  por  manter  os  contratos  com o Poder  Público  e  buscar  eximir  a

empresa de qualquer responsabilidade sobre as vendas superfaturadas, apresentando

requerimento de exclusão da PHILIPS do contrato firmado com o Ministério da Saúde.

A situação se reveste de maior gravidade se observado que mesmo após

a investigação interna ocorrida no âmbito da empresa, que culminou com a saída de

DAURIO SPERANZINI JÚNIOR, este ingressou em outra empresa da área de saúde por

meio da qual permaneceu com as práticas ilícitas relativas à contratação com o Poder

Público por intermédio da Oscar Iskin.

Vale ressaltar que a empresa continua com contratos ativos com órgãos

públicos federais, tendo recebido valores substanciais nos exercícios de 2017 e 2018,

como demonstram as telas extraídas do portal da transparência:
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Nota-se,  portanto,  que  existem  robustas  provas  da  participação  de

DAURIO  SPERANZINI  JÚNIOR em  crimes  de  corrupção,  fraudes  a  licitações  e

organização criminosa, existindo, ainda, provas sobre a atuação pretérita do investigado

para  impedir  que  os  fatos  criminosos  pudessem  ser  conhecidos  por  terceiros  e

chegassem ao conhecimento dos órgãos de controle. 

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a

necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

DAURIO SPERANZINI JÚNIOR, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• ERMANO MARCHETTI MORAES

ERMANO MARCHETTI MORAES é ex-funcionário da empresa DRAGER,

que  participou  do  esquema  ilícito  de  fraudes  à  licitação,  cartel  e  pagamentos  de

vantagens indevidas.
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Conforme mencionado  pelos  colaboradores,  a  DRAGER fazia  parte  do

chamado  “clube  do  pregão  internacional”,  que  congregava  em  cartel  fabricantes

multinacionais de equipamentos médicos, que ajustavam as vitórias nos procedimentos

licitatórios  em troca do pagamento  de “comissões”  exorbitantes  a  MIGUEL ISKIN no

exterior, por intermédio de offshores.

Conforme  reconhecido  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  e  pela

Controladoria Geral da União, a DRAGER participou de diversos certames em que ficou

constatada  a  prática  de  condutas  anticompetitivas,  tendo  ERMANO  MARCHETTI

contribuído ativamente para a consecução dos ilícitos.

Veja-se  que  ERMANO  MARCHETTI consta  do  RIF  33798   do  COAF

(DOC.25) com diversas ocorrências suspeitas, como o aporte de enormes valores em

PGBL, VGBL ou título de capitalização e resgate ou portabilidade de grande quantia no

período de um mês:
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Nota-se,  portanto,  que  existem  robustas  provas  da  participação  de

ERMANO  MARCHETTI em crimes  de  corrupção,  fraudes  a  licitações  e  organização

criminosa, existindo, ainda, provas sobre a atuação pretérita do investigado para impedir

que  os  fatos  criminosos  pudessem  ser  conhecidos  por  terceiros  e  chegassem  ao

conhecimento dos órgãos de controle. 

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a
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necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

ERMANO MARCHETTI, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• JULIO CEZAR ALVAREZ

JULIO CEZAR ALVAREZ  é o atual presidente da empresa VENKURI e

ex-presidente da empresa STRYKER, que participou do esquema ilícito  de fraudes à

licitação, cartel e pagamentos de vantagens indevidas.

Conforme mencionado pelos colaboradores,  a STRYKER fazia parte do

chamado  “clube  do  pregão  internacional”,  que  congregava  em  cartel  fabricantes

multinacionais de equipamentos médicos, que ajustavam as vitórias nos procedimentos

licitatórios  em troca do pagamento  de “comissões”  exorbitantes  a  MIGUEL ISKIN no

exterior, por intermédio de offshores.

Conforme  reconhecido  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  e  pela

Controladoria Geral da União, a STRYKER participou de diversos certames em que ficou

constatada  a  prática  de  condutas  anticompetitivas,  tendo  JULIO  CEZAR  ALVAREZ

contribuído ativamente para a consecução dos ilícitos.

Era  JULIO  CEZAR quem  mantinha  contato  com  os  funcionários  da

OSCAR ISKIN para  os  necessários  ajustes  nos procedimentos  licitatórios.  Dentre  os

ajustes  está  o  fornecimento  das  cartas  de  solidariedade  da  STRYKER  apenas  aos

representantes  comprometidos  com  o  cartel,  ou  seja,  foi  ele o  responsável  pelas

assinaturas de todas as  cartas de solidariedade de todos os licitantes com fraude à

licitação (simulação de competição).
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Conforme reconhecido  pelo  TCU,  JULIO CEZAR foi  o  beneficiário  dos

pagamentos  relativos  aos  seguintes  pregões  analisados  pelo  órgão  de  controle:

021/2008,  171/2007,  147/2007,  146/2007,  162/2006,  135/2006,  124/2006,  todos  sem

apresentação da proposta mais vantajosa para a administração, sem comprovação de

entrega dos equipamentos e com licenças de importação canceladas. 

O  cartel  existente  é  refletido  até  mesmo  nas  promísucas  relações

intersubjetivas dos sócios e funcionários das empresas. A título de exemplo, veja-se: 

JÚLIO  CEZAR  ALVAREZ é  ex-sócio  administrador  da  STRYKER  e

coproprietário  da  lancha  Allegra  III,  inscrita  sob  o  n.  3810459208/CPSP,  junto  com

FREDERICO EDUARDO CAMARGO AMBROSIO (CPF 221.967.758-35),  que é sócio

administrador  da  empresa  GAMA SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA EM  INFORMÁTICA

LTDA. – ME (CNPJ 10.608.882/0001-26) de 28/01/2009 até o momento, que tem como

funcionário  GUSTAVO PINTO DA SILVA (CPF 170.888.648-60),  que foi funcionário da

licitante  EXTERA (CNPJ 07.021.336/0001-80) e da  OSCAR ISKIN E CIA LTDA. (CNPJ

33.020.512/0002-50), que teve como funcionário  HUDSON APARECIDO PAZZOTTI DE

SOUZA (219.470.248-25), que também foi funcionário da STRYKER.

O colaborador  Leandro Rosa Camargo foi  responsável  pelas empresas

PER PRIMA e  ENDO SCIENTIFIC COMÉRCIO DE MATEIAIS HOSPITALARES (CNPJ

12.594.429/0001-33), que teve como empregado WALACE MESSIAS MONTEIRO (CPF

084.519.257-40),  que também foi  empregado da  PCE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E

MANUTENÇÃO  DE MATERIAL CIRÚRGICO  LTDA.  (CNPJ  61.756.136/0001-10),  que

tem como empregada RUTE FERNANDES DE C. RIBEIRO (CPF 124.781.388-67), que

também  foi  empregada  da  empresa  GALDERMA  BRASIL  LTDA. (CNPJ

00.317.372/0001-46),  que  teve  como sócio  e  hoje  tem como  empregado  MARCELO

GELAMOS DE ANDRADE (CPF 111.216.418-90),  que  também foi  sócio  da  empresa

COOPERS SAÚDE ANIMAL (CNPJ 61.369.294/0001-18),  que tem como sócio  JÚLIO

CEZAR ALVAREZ, que, como se sabe, foi sócio da empresa STRYKER.
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A corroborar os relatos apresentados no Acordo de Leniência Parcial nº

20/2017 firmado pela  PER PRIMA perante  o CADE,  observa-se que,  em mensagem

eletrônica trocada entre o colaborador LEANDRO CAMARGO e LUIZ SÉRGIO BRAGA,

da Oscar Iskin, com documentos anexos relativos ao ajuste de preços em licitação do

INTO, são encaminhadas descrições técnicas de implantes da STRYKER em formato

editável  (.doc),  contendo  o  nome de  JULIO CEZAR  ALVAREZ como Representante

Legal da empresa:
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Nota-se, portanto, que existem robustas provas da participação de JULIO

CEZAR  ALVAREZ em  crimes  de  corrupção,  fraudes  a  licitações  e  organização

criminosa. 

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a
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necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.

Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

JULIO CEZAR ALVAREZ, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA e  DANIELE CRISTINE FAZZA DA VEIGA

Conhecido como “CAPITÃO VEIGA” (544.371.136-91),  JAIR VINNÍCIUS

RAMOS DA VEIGA é ex-coordenador administrativo do INTO e do DGH e era o principal

articulador  das  fraudes  a  licitações.  Com  grande  conhecimento  técnico  no  tema,  foi

cooptado pelo empresário  MIGUEL ISKIN para reformular todos os editais do INTO e

adequá-los  às  exigências  do  TCU,  tornando  mais  sofisticadas  as  fraudes  licitatórias

sistematicamente perpetradas pela organização criminosa.

Sua  atuação  junto  à  organização  criminosa  revelada  pela  “Operação

Fatura Exposta” foi descrita pelo colaborador CÉSAR ROMERO:

“QUE, além disso, MIGUEL ISKIN sempre disponibilizou a
SÉRGIO CÔRTES a "assistência", nos pregões do INTO e
da Secretaria  de Saúde,  a pessoa do "CAPITÃO VEIGA"
(JAIR VINICIUS RAMOS DA VEIGA); QUE trata-se de um
militar  do  exército,  apresentado por  MIGUEL ISKIN como
uma  pessoa  de  conhecimentos  técnicos  na  área  de
licitações,  que  poderia  eventualmente  auxiliar;  QUE  o
CAPITÃO  VEIGA  é  um  personagem  recorrente  que
coadjuvou  MIGUEL  ISKIN  em  praticamente  todas  as
suas operações, tanto no INTO quando na SECRETARIA
DE SAÚDE, tanto que chegou a ocupar o cargo de diretor
administrativo  no  INTO  e  atualmente  ocupa  o  cargo  de
diretor  do  D.G.H.  (Departamento  de  Gestão  Hospitalar);
QUE isso mostra os tentáculos de MIGUEL ISKIN no âmbito
da Saúde até hoje, eis que o D.G.H., coordena 04 hospitais
federais no Rio de Janeiro” (DOC. nº 5).

“Que desde os primeiros pregões que o colaborador realizou
no INTO lhe foi  apresentado o CAPITÃO DO EXÉRCITO
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VEIGA, que tinha sido apresentado por MIGUEL, e detinha
amplo conhecimento de licitação;  Que o CAPITÃO VEIGA
atuava na defesa dos interesses de MIGUEL ISKIN nas
licitações, seja atuando a favor das empresas de ISKIN,
seja em favor de empresas representadas por ele; Que
sabe  que  o  mesmo  assumiu  a  direção  administrativa  no
INTO, estando lá até final de 2016 e, atualmente encontra-
se  como  Diretor  de  Gestão  Hospitalar  do  Núcleo  do
Ministério da Saúde no Rio de Janeiro” (DOC. Nº 6)

No  mesmo  sentido,  o  colaborador  LEANDRO  CAMARGO  detalhou  a

atuação de VEIGA para controlar os procedimentos licitatórios em favor da organização

criminosa:

QUE  o  Capitão  Veiga  chamava  o  chefe  de  clínica  e
perguntava  se  estava  coerente  o  que  a  empresa  estava
passando  para  ele,  e  o  médico  endossava  ou  não,  e
finalizava  a  desclassificação  do  proponente  pelo  parecer
técnico; QUE essa análise técnica era feita apenas para dar
aparência de licitude à desclassificação da empresa;  QUE
quando  o  erro  era  editalício  o  próprio  Capitão  Veiga
desclassificava a empresa apontando para o pregoeiro o
item do  edital  onde  estava  este  erro;  QUE  quando  o
pregoeiro  reabria  a  sessão,  já  avisava  que  estaria
desclassificando  as  empresas  que  não  atendiam  o
certame; QUE isso ocorreu com muita frequência nestes
últimos quatro anos; QUE o pessoal da Oscar Iskin já
sabia  quais  seriam  estas  empresas  desclassificadas,
pois  o  Capitão  Veiga  os  informava;  QUE  havia
claramente uma ascendência do Capitão Veiga sobre o
time de pregoeiros que fazia tudo o que ele mandava;
QUE além do fato de ter sido ele que elaborou o novo
conteúdo dos editais e sua formatação, o Capitão Veiga
detinha  um  domínio  muito  grande  sobre  o  tema
licitações; (Termo de colaboração nº 2)

No acordo de leniência firmado junto ao CADE, a empresa PER PRIMA

também  apresentou  relato  a  respeito  da  forma  como  VEIGA foi  cooptado  pela

organização criminosa:
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De  acordo  com  o  informado  pelos  Signatários,  o  marco
inicial da participação do Capitão Veiga no cartel foi em
2008, quando ele deu uma palestra sobre licitações no
próprio  INTO,  demonstrando  grande  conhecimento  e
domínio  do tema, tendo chamado a atenção de MIGUEL
ISKIN  (Sócio  Presidente  da  Oscar  Iskin).  Após  a
palestra,  MARCO  ANTÔNIO  GUIMARAES  DUARTE  DE
ALMEIDA (Diretor Comercial da Oscar Iskin), por ordem
de  Miguel  Iskin,  fez  contato  com  Capitão  Veiga  e  o
convidou a trabalhar  como “Consultor  Oculto” para a
empresa Oscar Iskin. Os Signatários informaram que a
intenção dessa “Consultoria Oculta” era formular editais
para as licitações do INTO que fossem blindados contra
o TCU e contra os concorrentes que não participavam
do cartel.  Os Signatários informaram que havia claramente
uma ascendência do Capitão Veiga sobre os pregoeiros do
INTO, que faziam tudo o que ele mandava. Ademais, foi o
Capitão Veiga que elaborou o novo conteúdo dos editais e
sua nova formatação, por deter um domínio muito grande
sobre o tema de licitações, intimidava os pregoeiros.

Os relatos dos colaboradores são corroborados por diálogo identificado no

aparelho celular de MIGUEL ISKIN95 em que o empresário informa para uma potencial

parceira de negócios que “VEIGA é um ótimo aliado” e que “VEIGA responde pelo INTO

e pelo Estado também”. Chama a atenção que o diálogo foi travado em 2016, quando

SÉRGIO  CORTES já  havia  saído  da  Secretaria,  mesmo  assim,  a  influência  do  ex-

Secretário de Saúde fica evidente no diálogo, pois  MIGUEL ISKIN menciona reuniões

com VEIGA e com CORTES, como demonstram os seguintes trechos:

95 Iphone 7 Plus, apreendido na ocasião da prisão de MIGUEL ISKIN, na Operação Fatura Exposta.
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Além dos robustos indícios a respeito da participação de JAIR VINNÍCIUS

RAMOS DA VEIGA no esquema de corrupção liderado por MIGUEL ISKIN na Secretaria

de Saúde do Rio de Janeiro e no INTO, a quebra de sigilo bancário revelou uma série de

depósitos em espécie em suas contas, que totalizam mais de R$ 2 milhões, no período

analisado: 
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BANCO AG CONTA NOME_TITULAR
DESCRICAO_
LANCAMENTO

DATA_
LANCAMENTO

VALOR_
TRANSACAO

NOME_PESSOA_OD

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

02/02/2007 R$ 1.100,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

09/02/2007 R$ 2.000,00
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/02/2007 R$ 360,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

07/03/2007 R$ 1.200,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

03/05/2007 R$ 7.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

09/05/2007 R$ 3.850,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

09/05/2007 R$ 6.000,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

20/06/2007 R$ 5.000,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

26/06/2007 R$ 6.000,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

03/07/2007 R$ 4.440,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

24/07/2007 R$ 4.750,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

19/09/2007 R$ 9.200,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

10/10/2007 R$ 7.680,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

29/10/2007 R$ 9.600,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

26/11/2007 R$ 6.400,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

29/11/2007 R$ 4.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

06/12/2007 R$ 6.000,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

08/01/2008 R$ 5.250,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

11/01/2008 R$ 8.095,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

11/01/2008 R$ 405,91 POLYTEC SERV COM LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2219 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

29/01/2008 R$ 8.000,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

13/02/2008 R$ 5.000,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

28/08/2008 R$ 5.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

2243 109827 JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

28/08/2008 R$ 5.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO
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S.A.

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

10/09/2008 R$ 258,00
FEMINA FITNESS ACAD

LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

22/10/2008 R$ 131,50 SO P/ ELAS ACADEMIA LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CHEQUE

10/12/2008 R$ 2.000,00
COMERCIO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS
GHANDI

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CHEQUE

10/12/2008 R$ 4.000,00
COMERCIO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS
GHANDI

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

26/12/2008 R$ 4.000,00
COMERCIO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS
GHANDI

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

26/12/2008 R$ 2.000,00
COMERCIO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS
GHANDI

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

26/12/2008 R$ 1.500,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

06/01/2009 R$ 90.000,00 DANIELLE CRISTINE FAZZA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

07/01/2009 R$ 37.350,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

07/01/2009 R$ 10.000,00 O MESMO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

07/01/2009 R$ 43.150,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

08/01/2009 R$ 53.500,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

12/01/2009 R$ 90.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
CHEQUE

13/01/2009 R$ 2.000,00
COMERCIO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS
GHANDI

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
CHEQUE

13/01/2009 R$ 4.000,00
COMERCIO DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS
GHANDI

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

13/01/2009 R$ 14.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

24/03/2009 R$ 14.100,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

02/06/2009 R$ 2.100,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

28/10/2009 R$ 18.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

26/11/2009 R$ 6.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

15/12/2009 R$ 35.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

15/12/2009 R$ 9.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

15/12/2009 R$ 2.946,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

15/12/2009 R$ 12.130,00
CENTRO NORTE

ATACADISTA LTDA

BANCO
BRADESCO

2243 109827 JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/12/2009 R$ 1.021,00 O PROPRIO FAVORECIDO
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S.A.

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/12/2009 R$ 20.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/12/2009 R$ 10.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/12/2009 R$ 2.849,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/12/2009 R$ 81.116,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

17/12/2009 R$ 9.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

17/12/2009 R$ 20.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

17/12/2009 R$ 18.721,00 EBEJEFERSON AP DA SILVA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

18/12/2009 R$ 18.461,00
VILMA APARECIDA
RODRIGUES COST

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

18/12/2009 R$ 9.756,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

18/12/2009 R$ 50.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

15/04/2010 R$ 57.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

13/05/2010 R$ 54.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

18/05/2010 R$ 20.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

11/06/2010 R$ 18.750,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

16/06/2010 R$ 7.180,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

26/07/2010 R$ 10.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

14/10/2010 R$ 4.850,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

09/11/2010 R$ 19.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

23/11/2010 R$ 12.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

13/12/2010 R$ 34.980,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSIT
TRANSFER BDN

22/12/2010 R$ 260,00
PAULO RENATO VELLASCO

NOGUEIRA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

23/12/2010 R$ 2.000,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

23/12/2010 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

23/12/2010 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

2243 109827 JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

23/12/2010 R$ 2.500,00
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S.A.

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

23/12/2010 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

23/12/2010 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

23/12/2010 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

27/12/2010 R$ 8.680,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

05/01/2011 R$ 25.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

06/01/2011 R$ 120.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIGA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

10/01/2011 R$ 14.700,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

10/01/2011 R$ 5.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

11/01/2011 R$ 18.826,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

11/01/2011 R$ 14.507,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

14/01/2011 R$ 44.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

17/01/2011 R$ 9.278,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

19/01/2011 R$ 7.500,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

19/01/2011 R$ 1.555,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

19/01/2011 R$ 7.500,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

19/01/2011 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

19/01/2011 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

19/01/2011 R$ 2.500,00

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

01/02/2011 R$ 15.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

04/02/2011 R$ 15.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/02/2011 R$ 22.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

28/02/2011 R$ 25.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

03/03/2011 R$ 6.820,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

11/04/2011 R$ 11.500,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

2243 109827 JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

12/04/2011 R$ 8.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO
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S.A.

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

03/05/2011 R$ 8.800,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

09/05/2011 R$ 9.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

16/05/2011 R$ 143,24
H PLUS ADMINISTRACAO E

HOTEL LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSIT
TRANSFER BDN

31/05/2011 R$ 120,90
MINAS DE PRESENTES

LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

16/06/2011 R$ 1.098,91
H PLUS ADMINISTRACAO E

HOTEL LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

29/06/2011 R$ 3.100,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

08/08/2011 R$ 10.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

15/08/2011 R$ 573,59
H PLUS ADMINISTRACAO E

HOTEL LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSIT
TRANSFER BDN

29/08/2011 R$ 350,00
PAULO RENATO VELLASCO

NOGUEIRA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

04/10/2011 R$ 8.177,00 M ITENS MAT P/ ESC INFO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

07/11/2011 R$ 9.900,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

14/11/2011 R$ 57.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

24/11/2011 R$ 1.372,00
ACEL ADM DE CURSOS

EDUCACI LTD

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

02/12/2011 R$ 40.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

27/12/2011 R$ 13.500,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

11/01/2012 R$ 50.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

13/01/2012 R$ 30.000,00
ELAINE APARECIDA SOARES

GOBBI

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

17/02/2012 R$ 15.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

12/03/2012 R$ 1.277,00 ISABELLE F C NASCIMENTO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

29/03/2012 R$ 800,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

07/05/2012 R$ 200,00
ELZIONIR MENDES DE

OLIVEIRA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

07/05/2012 R$ 115,00 GILSON ALVES MACHADO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

07/05/2012 R$ 6.500,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CH/DINH

07/05/2012 R$ 955,00
ISABELLE FERREIRA DE M

CARDOSO

BANCO
BRADESCO

2243 109827 JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS CHEQUE

04/06/2012 R$ 955,00 ISABELLE FERREIRA DE M
CARDOSO
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S.A.

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

14/06/2012 R$ 45.300,00 PAULO AFONSO FAZZA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

04/07/2012 R$ 965,00 ISABELLE F C NASCIMENTO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

30/07/2012 R$ 21.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

10/08/2012 R$ 34.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

27/08/2012 R$ 25.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
CHEQUE

04/09/2012 R$ 2.865,00 ISABELLE F C NASCIMENTO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

08/10/2012 R$ 9.881,99 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

31/10/2012 R$ 1.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

07/11/2012 R$ 45.000,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIG

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/C
BDN

18/12/2012 R$ 3.000,00 ISABELLE F C NASCIMENTO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

08/01/2013 R$ 3.800,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

09/01/2013 R$ 3.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

11/01/2013 R$ 4.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

15/01/2013 R$ 7.500,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

16/01/2013 R$ 6.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

17/01/2013 R$ 6.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

29/01/2013 R$ 6.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

26/02/2013 R$ 6.600,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOS ENTRE
AGS DINHEIRO

12/03/2013 R$ 7.100,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
BRADESCO

S.A.
2243 109827

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO C/P
BDN

15/07/2011 R$ 531,67
H PLUS ADMINISTRACAO E

HOTEL LTDA

BANCO
BRADESCO

S.A.
2650 13439

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

08/04/2016 R$ 3.000,00 O PROPRIO FAVORECIDO

BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 16/04/2007 R$ 8.133,60

BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 30/04/2007 R$ 3.000,00

BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 19/07/2007 R$ 2.800,00

BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 26/07/2007 R$ 1.650,00

BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 10/10/2007 R$ 2.120,00
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BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 22/10/2007 R$ 1.000,00

BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 28/09/2012 R$ 153,34

BANCO
CITIBANK S.A

91 17052750
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP. DINHEIRO 22/11/2012 R$ 411,80

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

25/06/2007 R$ 1.700,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

28/08/2007 R$ 2.100,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

01/10/2007 R$ 1.400,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

29/10/2007 R$ 1.700,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

20/11/2007 R$ 10.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

03/11/2008 R$ 1.500,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

28/11/2008 R$ 600,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

01/06/2009 R$ 600,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

24/08/2009 R$ 1.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

27/08/2009 R$ 200,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

30/10/2009 R$ 600,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

26/11/2009 R$ 2.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

01/02/2010 R$ 1.100,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

21/05/2010 R$ 1.900,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

05/07/2010 R$ 600,00
DANIELE CRISTINE FAZZA

DA VEIGA

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

02/08/2010 R$ 600,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

01/12/2010 R$ 1.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

14/01/2011 R$ 2.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

28/01/2011 R$ 1.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
CHEQUE BB
LIQUIDADO

28/05/2013 R$ 319.600,00

BANCO DO
BRASIL S A

2592
0000000000
0000303941

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

28/07/2015 R$ 330,75

BANCO DO
BRASIL S A

3601
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

02/10/2007 R$ 1.200,00

BANCO DO
BRASIL S A

3601
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

16/10/2007 R$ 247,38

BANCO DO
BRASIL S A

3601
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

04/12/2007 R$ 70,00

BANCO DO
BRASIL S A

3601
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO EM
DINHEIRO

19/05/2008 R$ 1.050,00

BANCO DO
BRASIL S A

3601
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
CHEQUE BB
LIQUIDADO

06/06/2008 R$ 1.500,00

BANCO DO
BRASIL S A

3601
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

16/06/2008 R$ 0,05
EMBRATEL PARTICIPACOES

SA

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

15/08/2008 R$ 5.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

17/04/2009 R$ 654,00 TARCISIO LUIZ DALVI

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

24/04/2009 R$ 390,00 TARCISIO LUIZ DALVI

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

28/04/2009 R$ 330,00 TARCISIO LUIZ DALVI

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

29/04/2009 R$ 480,00 TARCISIO LUIZ DALVI
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BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

04/06/2009 R$ 0,05
EMBRATEL PARTICIPACOES

SA

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

29/03/2010 R$ 1.700,00

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

29/03/2010 R$ 3.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

28/06/2010 R$ 0,06
EMBRATEL PARTICIPACOES

SA

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

19/07/2010 R$ 3.240,00

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

14/09/2010 R$ 5.500,00

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

15/12/2010 R$ 1.000,00 MARCELO DAIA BARRETO

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

30/06/2011 R$ 0,02
EMBRATEL PARTICIPACOES

SA

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

27/12/2013 R$ 0,23
EMBRATEL PARTICIPACOES

SA

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

04/03/2015 R$ 3,06 CLARO S.A.

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
COMPE

01/12/2015 R$ 0,25
TELMEX SOLUTIONS TELEC

S.A

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
CHEQUE BB
LIQUIDADO

09/12/2015 R$ 8.000,00

BANCO DO
BRASIL S A

4883
0000000000
0000016233

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEPOSITO
ONLINE

01/08/2016 R$ 10.000,00

BANCO HSBC
S.A.

417
0417019411

9
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP DINHEIRO 01/08/2011 R$ 23.000,00

BANCO HSBC
S.A.

417
0417019411

9
JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA
DEP DINHEIRO 14/11/2011 R$ 35.000,00 BANCO TRIANGULO S/A

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 30/03/2007 R$ 300,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 06/08/2007 R$ 100,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 05/09/2007 R$ 200,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 06/11/2007 R$ 120,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 09/11/2007 R$ 50,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 06/02/2008 R$ 150,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 12/03/2008 R$ 50,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP CH 24H 21/05/2008 R$ 320,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 04/07/2008 R$ 200,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 27/10/2008 R$ 60,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 27/10/2008 R$ 200,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 03/02/2009 R$ 100,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 17/04/2009 R$ 450,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 04/06/2009 R$ 60,00
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CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 16/06/2009 R$ 500,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 18/06/2009 R$ 500,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 22/06/2009 R$ 500,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 23/06/2009 R$ 70,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 02/07/2009 R$ 50,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 06/08/2009 R$ 200,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 31/08/2009 R$ 200,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 04/09/2009 R$ 180,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 01/03/2010 R$ 80,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP.DINH. 12/08/2010 R$ 400,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL

126 1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 12/08/2010 R$ 1.000,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 15/09/2010 R$ 400,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP.DINH. 16/12/2010 R$ 300,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 10/01/2011 R$ 1.000,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 31/01/2011 R$ 1.000,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP.DINH. 01/02/2011 R$ 3.900,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 14/03/2011 R$ 105,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 09/06/2011 R$ 120,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 21/06/2011 R$ 280,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 11/08/2011 R$ 100,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 05/10/2011 R$ 800,00

CAIXA
ECONOMICA

FEDERAL
126

1300005081
1

JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

DEP D LOT 21/11/2011 R$ 210,00

TOTAL R$ 2.459.707,30
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Como detalhado na tabela acima, há uma regularidade de depósitos em

espécie  realizados  por  DANIELE  CRISTINE  FAZZA  DA  VEIGA  (039.749.346-00),

esposa do investigado JAIR VINNÍCIUS RAMOS DA VEIGA, totalizando o montante de

R$ 922.030,00, no período analisado.

Veja-que  DANIELE  CRISTINE  FAZZA  DA  VEIGA,  esposa  de  JAIR

VINNÍCIUS  RAMOS  DA VEIGA, também  teve  uma  série  de  operações  financeiras

suspeitas  detectadas  pelo  COAF,  envolvendo  saques  e  depósitos  em  espécie  de

quantias elevadas, consoante RIF nº 33757 (DOC. 28):
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Além disso, DANIELE CRISTINE FAZZA DA VEIGA consta como sócia da

empresa  INDEPENDÊNCIA  CONSULTORIA  E  TREINAMENTO  LTDA  (CNPJ

06894779000112) que também apresentou operações financeiras suspeitas apontadas

pelo COAF no RIF nº 33757 (DOC. 28), que ultrapassaram o montante de R$ 700.000,00

em período de apenas dois meses:
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Registre-se,  ainda,  que  JAIR  VINNICIUS  RAMOS  DA VEIGA recebeu

grande volume de dinheiro em espécie, e também através de transferências da empresa

INDEPENDENCIA CONSULTORIA E TREINAMENTO – EPP, conforme se verifica da

quebra de seu sigilo bancário:

Vale  ressaltar  que a análise  feita  pela Receita  Federal,  detectou fortes

indícios de  omissão de rendimentos por  JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA e sua

esposa  DANIELE  CRISTINE  FAZZA  DA  VEIGA  (IPEI  RJ  20180022  –  DOC.24),

chegando a alcançar R$ 1.579.727,37, apenas no ano de 2015:

Ano
Calend.

Variação
Patrimonial
Ajustada 

(L)

Total de
Dispêndios e

ajustes 
(S) 

Total de
Rendimentos 

(D) Resultado = (L)+(S)-(D)

2007 71.436,00 23.728,75 212.013,26 -116.848,51

2008 143.934,00 39.847,50 391.333,10 -207.551,60

2009 252.555,22 163.989,71 457.921,69 -41.376,76

2010 175.716,59 169.519,79 379.501,33 -34.264,95

2011 244.685,73 239.501,49 235.804,29 248.382,93

2012 -26.910,02 195.002,25 243.219,52 -75.127,29

2013 808.574,68 174.277,36 262.742,07 720.109,97

2014 43.711,78 386.536,61 246.070,32 184.178,07

2015 685.904,47 404.134,83 332.834,25 757.205,05

2016 21.066,04 232.388,00 327.882,95 -74.428,91

2017 N.I. - - -

344/362

NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR DESCRICAO_LANCAMENTO DATA_LANCAMENTO VALOR_TRANSACAO CPF_CNPJ_OD NOME_PESSOA_OD
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 CREDITO TED 30/06/2011 R$ 52.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS E TREI
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 27/02/2007 R$ 7.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 25/10/2011 R$ 25.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA C T
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 CREDITO TED 25/10/2011 R$ 25.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA C T
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 23/07/2008 R$ 50.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 23/07/2007 R$ 9.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 22/04/2008 R$ 31.500,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 21/05/2007 R$ 14.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 20/07/2009 R$ 45.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONSULTORIA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 20/07/2009 R$ 15.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONSULTORIA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 19/08/2009 R$ 50.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS E TREI
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 16/08/2007 R$ 55.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 CREDITO TED 16/07/2013 R$ 100.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONSULTORIA E TR
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 12/02/2009 R$ 7.807,61 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TRANSFERENCIA ON LINE 10/03/2016 R$ 5.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 10/01/2008 R$ 6.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 09/07/2008 R$ 30.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 08/09/2008 R$ 17.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 CREDITO TED 08/05/2013 R$ 70.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONSULTORIA E TR
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 07/12/2011 R$ 75.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONSULTORIA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 CREDITO TED 07/12/2011 R$ 75.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONSULTORIA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 04/01/2007 R$ 8.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 01/12/2008 R$ 10.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA 54437113691 TED-TRANSF ELET DISPON 01/04/2008 R$ 27.000,00 6894779000112 INDEPENDENCIA CONS T LTDA
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Existem, portanto, robustos indícios de que JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA teve  participação  ativa  no  núcleo  administrativo  dessa  grande  organizaçao

criminosa, sendo o funcionário público responsável por garantir o sucesso das empresas

do núcleo econômico liderado por MIGUEL ISKIN nas licitações do INTO e da Secretaria

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, mediante diversas modalidades de fraudes aos

certames licitatórios.

Em contrapartida aos atos de ofício viciados,  JAIR VINNICIUS RAMOS

DA VEIGA recebeu valores expressivos a título de propina custeados pela organização

criminosa, como demonstram as informações remetidas pelo COAF e obtidas a partir do

afastamento dos sigilos bancário e fiscal deferidos por esse Juízo. Existem, ainda, fortes

indícios de que  JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA vem se utilizando de familiares,

inclusive sua esposa  DANIELE CRISTINE FAZZA DA VEIGA,  e de pessoas jurídicas

para dissimular e ocultar a origem ilícita desses recursos.

Ademais,  em  depoimento  prestado  por  LUIZ  CARLOS  VELLOSO,  em

sede  de  colaboração  premiada  homologada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  JAIR

VINNICIUS RAMOS DA VEIGA  foi apontado como indicado pelo Partido Progressista
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para  ocupar  função  de  confiança  em  órgão  do  Ministério  da  Saúde,  atuando  como

captador  de  propina.  Segundo  VELLOSO,  JAIR VEIGA repassou  valores  para

Parlamentar em 2017, o que denota que o esquema criminoso permanece atual:

“Que, com relação ao PQP Sistema de Saúde e o envolvimento de
NOME DO PARLAMENTAR96 e  CORONEL VEIGA,  esclarece que o
Ministério  da  Saúde  no  Rio  de  Janeiro  ficou  a  cargo  do  Partido
Progressista – PP; Que o apelido de CORONEL VEIGA é PQD, porque
ele é paraquedista; Que foi apresentado a ele como representante da
SETRANS;  Que  os  deputados  federais  ajudam  os  prefeitos  e
vereadores nas eleições municipais; Que CORONEL VEIGA colaborou
com 600 mil reais para a campanha municipal, pagos em três parcelas;
Que  a  terceira  parcela  foi  recebida  por  JUSCELINO  a  pedido  do
colaborador;  Que antes encontrou com o CORONEL VEIGA e disse
que não faria mais isso em virtude do fim das eleições municipais; Que
comunicou que não faria mais isso a NOME DO PARLAMENTAR que
achou que o colaborador estava correto; Que JUSCELINO esteve com
CORONEL  em  2017  para  o  recebimento  da  última  parcela;  Que  o
dinheiro  entregue  na  rua  numa  padaria  na  Constante  Ramos;  Que
CORONEL VEIGA era representante do Ministério da Saúde no Rio de
Janeiro  (DGH);  Que CORONEL VEIGA tem um certo  poder  porque
tinha o poder do “não”; Que não sabe dizer de onde CORONEL VEIGA
pegava  o  dinheiro;  Que  a  primeira  e  a  segunda  parcelas  foram
entregues ao NOME DO PARLAMENTAR, diretamente, ou por meio da
KEILA; Que em 2017 o colaborador esteve com a KEILA para entregar
dinheiro; Que JUSCELINO entregou uma parte para KEILA, uma parte
do  colaborador  e  que,  por  sua  vez,  uma  parte  para  o  NOME  DO
PARLAMENTAR; QUE a parte entregue ao colaborador era pra cobrir
despesas  das  campanhas  municipais;  Que  sempre  disseram  que  o
pessoal de saúde era baixo nível; Que CORONEL VEIGA parece ser
competente tendo trabalhado no INTO; Que JUSCELINO disse que foi
de UBER encontrar KEILA para entregar o dinheiro; ...; Que tem receio
de acontecer alguma coisa com alguém da família do colaborador ou
também  com  a  integridade  física  do  próprio  colaborador;  Que  tem
pessoas que estão presas com o colaborador que estão envolvidas no
esquema de saúde”.

Assim, a gravidade em concreto dos ilícitos perpetrados pelo funcionário

público ao longo de décadas, relativos a contratações na área da saúde pública, apontam

para a necessidade e imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva de  JAIR

96 O Ministério Público Federal deixa de declinar o nome do Parlamentar em razão da existência de
Inquérito Policial, em tramitação no STF, específico para apurar sua conduta.
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VINNICIUS RAMOS DA VEIGA,  para  garantia da ordem pública,  havendo fundado

receio de que continuará a delinquir enquanto permanecer em liberdade.

Além disso, é grave o risco de que, caso permaneça em liberdade,  JAIR

VINNICIUS RAMOS DA VEIGA continue  em contato  com os demais  integrantes  da

organização  criminosa  e  com terceiros  ainda  não  identificados,  podendo  agir  para  a

ocultação ou destruição de provas e impedir o avanço das investigações, o que torna

evidente a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva para a conveniência

da instrução criminal.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine o caso concreto, afigura-se

evidente  a imprescindibilidade da prisão preventiva de  JAIR VINNICIUS RAMOS DA

VEIGA,  sendo absolutamente ineficaz  a aplicação de qualquer  outra medida cautelar

diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a

sua liberdade representa grave risco à ordem pública e à conveniência da instrução

criminal.

Nota-se,  também,  que  existem  robustos  indícios  da  participação  de

DANIELE CRISTINE FAZZA DA VEIGA na dissimulação dos valores ilícitos recebidos

por seu marido JAIR VINNICIUS RAMOS DA VEIGA. 

Observa-se, ainda,  que o esquema criminoso ora revelado é bem mais

amplo do que aquele  conhecido até o momento da deflagração da Operação Fatura

Exposta,  pois  envolve  empresas e  funcionários  públicos  até  então  não  identificados.

Ademais,  restou  demonstrado  que  a  organização  criminosa  continua  atuando  nas

contratações  públicas  do  INTO,  inclusive  por  meio  de  empresas  que  participaram

ativamente  das  fraudes  em  conluio  com  os  ora  representados,  sendo  imperiosa  a

necessidade  de  resguardar  a  efetividade  das  diligências  a  serem  realizadas

conjuntamente entre a Polícia Federal e o CADE no momento da deflagração.
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Assim, mostra-se imprescindível a decretação da  prisão temporária de

DANIELE CRISTINE FAZZA DA VEIGA, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

• ANDRE LUIZ LOYELO BARCELLOS, LUIS CARLOS MORENO DE ANDRADE,

JOÃO BATISTA DA LUZ JÚNIOR e RAFAEL DOS SANTOS MAGALHÃES

Consoante demonstrado ao longo desta medida cautelar,  LUÍS CARLOS

MORENO DE ANDRADE exerce atualmente o cargo de Coordenador Administrativo do

INTO, havendo robustas provas de que está cooptando empresários, por meio de seus

operadores financeiros  JOÃO BATISTA DA LUZ JÚNIOR e  RAFAEL DOS SANTOS

MAGALHÃES, e instituindo verdadeiro loteamento das licitações do hospital público, em

troca do pagamento de vantagens indevidas,  condutas que configuram os  crimes de

corrupção, fraude a licitação e organização criminosa.

Vale ressaltar  que além dos relatos e provas trazidos pelo colaborador

LEANDRO CAMARGO acerca da solicitação de vantagens indevidas no começo deste

ano, em troca da liberação de pagamentos do INTO para a empresa PER PRIMA, as

interceptações telefônicas determinadas por ordem deste Juízo nos autos nº 0509784-

76.2017.4.02.5101, permitiram colher importantes elementos de corroboração acerca da

institucionalização da cobrança de propina em relação a diversos empresários, além dos

ajustes para direcionar as licitações para as empresas que se comprometem com os

pagamentos de vantagens indevidas.

Os  áudios  vêm  revelando  a  participação  de  outros  funcionários  da

administração do INTO, de confiança de  MORENO, tais como “Perterson” e “Edi”, que

atuam no nono andar da sede do hospital, onde se localiza o setor de contratações, a

revelar que o esquema de corrupção está comprometendo a estrutura do hospital.

O cenário se revela ainda mais grave se considerado que há cerca de um

ano foi deflagrada, por ordem deste Juízo, a denominada “Operação Fatura Exposta”,

que lançou luzes sobre o esquema de corrupção e fraudes a licitações justamente no
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INTO e na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, a revelar que as práticas da

organização criminosa permanecem sistêmicas, apenas com a substituição de alguns de

seus integrantes.

Neste ponto, importante salientar que algumas empresas indicadas como

integrantes do cartel liderado por  MIGUEL ISKIN e alimentadoras do “grande caixa da

corrupção” por conta do pagamento do “pedágio” de 13%, permanecem contratando com

o INTO.

Nesse  sentido,  vale  rememorar  que  houve  pagamentos  substanciais

realizados  para  a  empresa  LEVFORT,  controlada  por  MIGUEL  ISKIN e  GUSTAVO

ESTELLITA, até dezembro de 2017.

Também  restou  evidenciado  pelos  relatos  e  documentos  apresentados

pelo  colaborador  LEANDRO  CAMARGO  que  as  empresas  TELLUS,  STRYKER  e

ORTHOFIX,  participantes  do  cartel  instituído  no  INTO  desde  a  década  de  1990,

continuam atuando no esquema de corrupção e fraudes a  licitações coordenado por

LUIS CARLOS MORENO.

Some-se a esses elementos de prova o fato de LUÍS CARLOS MORENO

possuir  relações  com  outro  investigado  da  área  da  saúde,  qual  seja,  com  JAIR

VINNÍCIUS RAMOS DA VEIGA, conhecido integrante da organização criminosa liderada

por MIGUEL ISKIN, a evidenciar a continuidade de sua atuação. 

O conteúdo do celular  do “Capitão VEIGA”  (apreendido na cautelar  de

autos  n.º  0503212-07.2017.4.02.5101 –  Operação  Fatura  Exposta),  demonstra  que

VEIGA mantinha contato com LUÍS CARLOS MORENO:
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Quanto aos fatos atuais, vale destacar ainda recente diálogo interceptado

pela Polícia Federal em que  LUIS CARLOS MORENO e  JOÃO DA LUZ comentam a

respeito de um pagamento de “um k” para indivíduo referido como “Careca de Maricá”,

que então “esqueceria” os investigados e deixaria eles trabalharem. Confira-se o trecho

consignado na Informação Policial:
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A  corroborar  a  movimentação  atual  de  dinheiro  em  espécie  pelos

investigados e os fatos criminosos ora relatados,  verifica-se a recente informação de

inteligência financeira remetida pelo COAF por meio do RIF nº 33865 (DOC. 29), o qual

aponta o pedido de provisionamento de saque de R$ 200.000,00, no dia 15/05/2018, na

conta  da  empresa  UNIPROP  DISTRIBUIÇÃO,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA,

administrada pelos investigados JOÃO DA LUZ e RAFAEL MAGALHÃES:

Tal  cenário  aponta  para  o  grave  comprometimento  da  estrutura

administrativa do INTO, cooptada pela organização criminosa que busca manter a sua
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atuação  mesmo  após  os  fatos  revelados  com  a  deflagração  da  “Operação  Fatura

Exposta”,  em abril  do  ano passado,  a  demonstrar  o  desprezo dos investigados pela

Justiça,  circunstância  que  aponta  para  a  necessidade  e  imprescindibilidade  da

decretação  da  prisão  preventiva  de  LUIS  CARLOS  MORENO,  JOÃO  DA  LUZ e

RAFAEL MAGALHÃES para garantia da  ordem pública,  havendo fundado receio de

que  continuarão  com  as  práticas  criminosas  atualmente  em  curso,  enquanto

permanecerem em liberdade.

Além  disso,  as  provas  dos  autos  demonstram  a  franca  atuação  dos

investigados no recolhimento e na movimentação de elevadas quantias de dinheiro em

espécie, inclusive com a participação de terceiros ainda não totalmente identificados.

É grave, portanto, o risco de que, caso permaneçam em liberdade,  LUIS

CARLOS MORENO, JOÃO DA LUZ e RAFAEL MAGALHÃES permaneçam em contato

com  os  demais  integrantes  da  organização  criminosa  e  com  terceiros  ainda  não

identificados, podendo agir para a ocultação ou destruição de provas e impedir o avanço

das investigações, o que torna evidente a imprescindibilidade da decretação da prisão

preventiva para a conveniência da instrução criminal.

Ademais, também se mostra necessária a decretação de sua prisão para

assegurar  a  aplicação da lei  penal,  tendo em vista  que grande parte  dos recursos

ilícitos  estão  sendo  movimentados  em  espécie,  circunstância  que  dificulta  o  seu

rastreamento pelos órgãos de controle e permite que os investigados possam ocultar e

dilapidar tais valores, caso permaneçam em liberdade.

Ante  o  exposto,  afigura-se  evidente  a  imprescindibilidade  da  prisão

preventiva  de  LUIS CARLOS MORENO,  JOÃO DA LUZ e  RAFAEL MAGALHÃES,

sendo absolutamente ineficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da

prisão prevista no art.  319 do Código de Processo Penal,  tendo em vista que a sua

liberdade  representa  grave  risco  à  ordem  pública,  à  conveniência  da  instrução

criminal e à aplicação da lei penal.
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Além disso,  as  provas colhidas  vêm demonstrando que o atual  Diretor

Geral do INTO  ANDRE LUIZ LOYELO BARCELLOS,  recentemente nomeado, possui

conhecimento do esquema instituído por LUIS CARLOS MORENO e vem atuando para

mantê-lo, ao que indica a informação trazida pelo colaborador LEANDRO CAMARGO a

respeito da ordem para a devolução infundada do material que a empresa PER PRIMA já

havia entregue ao hospital.

Os  diálogos  colhidos  na  medida  cautelar  de  interceptação  telefônica

também demonstram que ANDRE LUIZ LOYELO vem tratando com MORENO a respeito

das  licitações  possivelmente  direcionadas,  como  é  o  caso  do  processo  envolvendo

pessoa identificada como “amigo”.

Ademais,  como  já  havia  sido  relatado  pelo  colaborador  LEANDRO

CAMARGO, o médico ANDRÉ LOYELO atuava em benefício da organização criminosa e

do cartel liderado por MIGUEL ISKIN, quando exercia a função de Chefe do Setor de

Coluna  do  INTO,  tendo  apresentado  manifestações  técnicas  para  dar  aparência  de

legalidade às desclassificações fraudulentas determinadas de acordo com os interesses

de MIGUEL ISKIN.

Assim, considerando o seu papel na hierarquia do Hospital, sendo o cargo

máximo da Administração atual, e os fortes indícios de que está atualmente agindo em

prol da organização criminosa,  a qual vem contando com a atuação de terceiros ainda

não totalmente identificados, inclusive funcionários públicos, bem como a necessidade de

resguardar a efetividade das diligências a serem implementadas pela Polícia Federal e

pelo  CADE  no  momento  da  deflagração,  mostra-se  imprescindível  a  decretação  da

prisão temporária de ANDRÉ LUIZ LOYELO, na forma do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

Por todo o exposto, a manutenção em liberdade dos representados após

as medidas ostensivas requeridas nesta peça possibilitaria a perpetuação dos esquemas

de corrupção, fraudes a licitações e cartelização endêmicas, sendo ineficaz, portanto, a
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aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código

de  Processo Penal,  sob  pena de  se gerar  a  absoluta  descrença  nas instituições  de

persecução penal e no Judiciário.

Como  bem  ponderou  o  juiz  Sérgio  Moro  sobre  análogo  contexto  em

sentença proferida nos Autos 5036528-23.2015.4.04.7000/PR,  “quando a corrupção é

sistêmica, as propinas passam a ser pagas como rotina e encaradas pelos participantes

como a regra do jogo, algo natural e não anormal, o que reduz igualmente os custos

morais  do crime”.  O magistrado identificou o mesmo fenômeno na Itália  a  partir  das

investigações  da  operação  Mãos  Limpas,  “com  a  corrupção  nos  contratos  públicos

tratada como uma regra 'geral, penetrante e automática' (Barbacetto, Gianni e outros.

Mani Pulite: La vera storia, 20 anni dopo. Milão: Chiarelettere editore. 2012, p. 28-29)”.

Para justificar medidas cautelares extremas e interromper o “ciclo delitivo”,

Moro pontuou com precisão que “impor a prisão preventiva em um quadro de corrupção

e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art.  312 do CPP).

Excepcional no presente caso não é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração da

coisa pública revelada pelo processo”.

O STF, sob relatoria do Ministro Teori Zavascki, vem fixando limites para as

prisões cautelares, os quais no todo se aplicam ao presente caso:

4. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade)
e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito
apurado  e  por  mais  robusta  que  seja  a  prova  de  autoria,  esses
pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento
preventivo.  A eles  deverá  vir  agregado,  necessariamente,  pelo  menos
mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da
medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem
econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da
aplicação da lei penal. (...) 7. Quanto à necessidade de garantia da ordem
pública,  os  fundamentos  utilizados  revelam-se  idôneos  para  manter  a
segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É
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que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a
gravidade dos crimes imputados e no fundado receio de reiteração delitiva
por parte do paciente, uma vez que as práticas delituosas do esquema
criminoso  estariam em plena  atividade  e  ocorrendo  por  longo  período.
Fundamentos dessa natureza, uma vez comprovados, têm sido admitidos
como legitimadores da prisão cautelar pelo Supremo Tribunal Federal. 8.
No  caso,  o  decreto  prisional  destacou  a  necessidade  de  custódia  do
agente, evidenciada pelo papel de destaque ocupado no suposto esquema
criminoso  voltado  para  prática,  em  tese,  de  crimes  de  corrupção
ativa/passiva e de lavagem de dinheiro. Apontou-se, de maneira concreta,
que o paciente seria, dentro da engrenagem criminosa, o responsável pela
operacionalização do desvio de verbas dentro da diretoria internacional da
Petrobras, efetuando transações de envio de valores para o exterior a fim
de dissimular e ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo
pagamento  de  propinas  aos  agentes  públicos  e  políticos,  em  tese,
envolvidos. 9. Os fatos expostos nas decisões proferidas pelo magistrado
de  primeiro  grau  e  na  denúncia  oferecida  indicam  a  existência  de
sofisticada  organização  criminosa,  com  profunda  especialização  na
suposta prática de crimes contra a administração pública e de lavagem de
capitais, na qual o paciente presumidamente ocupava um papel que, mais
do  que  destacado,  era  chave  para  seu  funcionamento,  o  que  não  é
infirmado  pelo  só  decurso  de  alguns  meses,  demonstrando-se  ainda
necessária  a  custódia  para  acautelar  a  ordem  pública.  (...)  13.  A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a
residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a
prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal. 14. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem.
(HC 128278 / PR - Julgamento:  18/08/2015 - Segunda Turma)97.

A 1ª Turma Especializada deste E. TRF da 2ª Região, no julgamento do

Habeas Corpus   0000520-69.2017.4.02.0000 no âmbito da Operação Eficiência, tratou

dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos: “Há amparo

legal para a medida extrema nos casos em que se projete a reiteração criminosa e/ou o

crime tenha sido praticado em circunstâncias e/ou condições pessoais  do autor,  que

indiquem concreta gravidade dos fatos, capazes de negar frontalmente a ordem pública

vigente e mediante a qual devem se pautar os cidadãos. Com efeito, situações como:

97 No mesmo sentido HC 123701/SP, Min ROSA WEBER, Primeira Turma, 09/12/2014; HC 132172/PR, Min
GILMAR MENDES, Segunda Turma, 26/04/2016; HC 109278/PI, Min  LUIZ FUX, 13/03/2012. 
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gravidade  concreta  do  crime;  circunstâncias  da  prática  do  crime;  perspectiva  de

reiteração  no  crime;  condições  pessoais  do  agente;  periculosidade  social;  integrar

associação  criminosa,  são  frequente  e  atualmente  reconhecidas  jurisprudencialmente

como justificativas para a decretação da prisão preventiva para a garantia  da ordem

pública.” 

 

Com efeito, a análise meticulosa da jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal  leva  ao  entendimento  de  que  para  a  decretação  da  prisão  preventiva  com

fundamento  na  garantia  da  ordem  pública,  é  importante  restar  demonstrada  a

periculosidade  do  agente,  o  seu  papel  de  destaque  na  organização  criminosa,  a

gravidade  dos  fatos  e  o  risco  de  reiteração  delitiva,  o  que  se  revela  nas  práticas

delituosas em exame.

A única  forma de  se  interromper  os  crimes  de  corrupção,  fraudes  a

licitações  e  cartelização  e  debelar,  de  uma  vez  por  todas,  o  sofisticado  esquema

criminoso em comento é a prisão dos representados,  não satisfazendo qualquer  das

outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 

Com  efeito,  todos  os  empresários  e  agentes  públicos  representados

possuem papéis bem delineados dentro dessa organização criminosa. 

O suporte probatório que dá base à presente medida cautelar é amplo e

provém de fontes totalmente independentes, a saber:

1. Depoimentos CESAR ROMERO, 

2. Depoimentos de CARLOS MIRANDA em juízo (0503608-81.2017.4.02.5101)

3. Depoimentos LEANDRO CAMARGO

4. Depoimentos NORMAN GUNTHER;

5. PIC nº 1.30.001.003732/2017-11

6. Nota Técnica da CGU nº 2309/2017/GAB/RJ/REGIONAL/RJ

7. Nota Técnica da CGU nº 2525/2017/GAB/RJ/REGIONAL/RJ;
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8. Relatório  de  Monitoramento  do  TCU  TC  014.858/2017-7  –  Fiscalização  nº

189/2017;

9. Acordo  de  Leniência  Parcial  nº  20/2017  firmado  pela  empresa  PER  PRIMA

perante o CADE e documentação apresentada;

10. Acordo de Leniência firmado entre o MPF e a empresa MAQUET e documentação

apresentada;

11. Termo de depoimento da testemunha José Israel Masiero Filho;

12. Mensagens eletrônicas fornecidas por José Israel Masiero Filho;

13. Documentos fornecidos por José Israel Masiero Filho,

14. IPEI nº RJ20170024;

15. IPEI nº RJ20170022

16. IPEI nº RJ20170021;

17. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 33790 do COAF;

18. Processos administrativos licitatórios do INTO nº 250057/3074/2007 (Pregão n.º

148/2007) e nº 250057-6151-2010 (Pregão nº 193/2010);

19. Relatórios de análise da Polícia Federal nº 03/2018;

20. Documentos e e-mail apresentados pelo colaborador LEANDRO CAMARGO;

21. Relatório de Pesquisa ASSPA nº 3264/2017

22. IPEI nº RJ20180021;

23. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 33798 do COAF;

24. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 33828 do COAF

25. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 27364 do COAF

26. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 33757 do COAF

27. Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 33865 do COAF

28. Relatório ASSPA 6755/2017

29. IPEI nº RJ20180021

30. Pesquisas em fontes abertas.

Em face dessas considerações, estando presentes o fumus comissi

delicti  e também o periculum libertatis, bem como, diante da imperiosa necessidade de
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se recuperar o produto dos valores desviados pela ORCRIM, requer, com supedâneo nos

arts. 311 e segs. do CPP e Lei 7.960/89 a decretação das prisões de:

NOME
CPF ENDEREÇO98 PRISÃO

1. SÉRGIO LUIZ CORTES DA
SILVEIRA

817.161.767-00
Av. Borges de Medeiros, 
2475, Apto 1103, Lagoa, Rio 
de Janeiro

TEMPORÁRIA

2. MIGUEL ISKIN 269.294.147-00
Rua Euclides de Figueiredo, 
nº 101 e 222, Jardim 
Botânico, Rio de Janeiro

PREVENTIVA

3. GUSTAVO ESTELLITA
CAVALCANTI PESSOA

268.788.367-00
Avenida Borges de Medeiros,
2531, apto. 1001, Lagoa, Rio 
de Janeiro/RJ

PREVENTIVA

4. MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES
DUARTE DE ALMEIDA 014.284.717-82

Avenida das Américas, 
10333, Bloco 03, apto. 1101, 
Barra da Tijuca, RJ

PREVENTIVA

5.
MARCOS VINICIUS

GUIMARÃES DUARTE DE
ALMEIDA

013.850.247-12
Rua João Lira, 50, apt.: 601, 
bairro. Leblon, RJ 

PREVENTIVA

6. GAETANO SIGNORINI 011.100.357-13

Rua Timóteo da Costa, n° 
1001, BL. 02, Apto. 107, 
bairro Leblon, Rio de 
Janeiro/RJ

PREVENTIVA

7. LUIZ SÉRGIO BRAGA
RODRIGUES

885.394.827-20
Rua Itarana, nº 8, Campo 
Grande, Rio de Janeiro/RJ

TEMPORÁRIA

8. MARCIA DE ANDRADE
OLIVEIRA CUNHA TRAVASSOS 

021.060.777-77
Av. Rui Barbobsa, nº 624, 
Apto. 901, Flamengo, Rio de 
Janeiro

TEMPORÁRIA

9. WLADEMIR RIZZI 595.931.858-20
Endereço a ser confirmado 
pela Polícia Federal

PREVENTIVA

10. ADALBERTO RIZZI 515.770.038-53
Endereço a ser confirmado 
pela Polícia Federal

PREVENTIVA

11. ANTONIO APARECIDO
GEORGETE

089.000.108-16
Rua Lucas Mayhofer, nº 45, 
Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro - RJ

PREVENTIVA

12. IVAN CONSOLE IRENO 030.825.978-58
Endereço a ser confirmado 
pela Polícia Federal 

PREVENTIVA

13. ALBERT HOLZHACKER 142.128.628-91
Rua João Felipe Silva, nº 43, 
Jardim Petropolis, São Paulo

TEMPORÁRIA

14. FREDERIK KNUDSEN 271.698.028-48
Endereço a ser confirmado 
pela Polícia Federal

TEMPORÁRIA

15. DAURIO SPERANZINI JÚNIOR 046.520.088-56
Rua Domenico Perrotti, nº 50,
ap. 121, Morumbi, São Paulo

TEMPORÁRIA

16. ERMANO MARCHETTI
MORAES

064.342.888-75
Rua Afonso Braz, nº 537, 
131B, Vila Nova Conceição, 
São Paulo

TEMPORÁRIA

17. JULIO CEZAR ALVAREZ 895.964.048-49 Rua São Benedito, nº 2467, TEMPORÁRIA

98 Os endereços serão confirmados pela Polícia Federal e, se for o caso, pedirá a sua retificação.
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ap. 62, bairro Alto da Boa 
Vista, São Paulo

18. JAIR VINNICIUS RAMOS DA
VEIGA

544.371.136-91
Rua Escultor Sérgio 
Camargo, 50 apt 601 - Barra 
da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 

PREVENTIVA

19. DANIELE CRISTINE FAZZA DA
VEIGA

039.749.346-00
Endereço a ser confirmado 
pela Polícia Federal 

TEMPORÁRIA

20. ANDRE LUIZ LOYELO
BARCELLOS

238.477.861-72
Rua Fadel Fadel, nº 84 / 204,
Leblon, Rio de Janeiro

TEMPORÁRIA

21. LUIS CARLOS MORENO DE
ANDRADE

962.277.377-04
Rua Barão de Mesquita, 909 
apt 903 - Andaraí - Rio de 
Janeiro/RJ

PREVENTIVA

22. JOÃO BATISTA DA LUZ
JÚNIOR

073.960.997-14

Rua Pracinha Dionisio 
Chagas, nº 59, apto. 201, 
Pitangueiras, Ilha do 
Goverrnador

PREVENTIVA

23. RAFAEL DOS SANTOS
MAGALHÃES

052.142.537-96
Estrada do Dendê, nº 415, 
ap. 301, Ilha do Governador, 
Rio de Janeiro

PREVENTIVA

a  fim  de  assegurar  a  aplicação  da  lei  penal  e  para  garantia  das  ordens  pública  e

econômica, bem como com o intuito de resguardar a efetividade das investigações em

curso, nos termos acima já fundamentados. 

13 – OUTROS REQUERIMENTOS

Por fim, requer o MPF:

a)  seja  autorizado  que  as  diligências  possam  ser  efetuadas

simultaneamente,  permitindo-se  o  auxílio  de  autoridades  policiais  de  outros  Estados,

peritos ou ainda de outros agentes públicos,  incluindo agentes da Receita Federal  e

membros do próprio MPF;

b) seja mantido o sigilo sobre a decisão a ser proferida e sobre os autos

dos  processos  relacionados  tão  somente  até  a  efetivação  da  prisão.  Efetivadas  as

medidas,  não  sendo  mais  a  reserva  de  publicidade  necessária  para  preservar  as

investigações, protesta-se pelo seu levantamento.
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Considerando  a  natureza e  magnitude  dos crimes aqui  investigados,  o

interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX,

CF)  impedem  a  imposição  da  continuidade  de  sigilo  sobre  autos.  O  levantamento

propiciaria assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o

necessário  escrutínio público  sobre a atuação da Administração Pública  e da própria

Justiça criminal.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage
Procurador da República

Fabiana Keylla Schneider
Procuradora da República

Marisa Varotto Ferrari
Procuradora da República

 
José Augusto Simões Vagos

Procurador Regional da
República 

Leonardo Cardoso de Freitas
Procurador Regional da

República

Rafael A. Barretto dos Santos
Procurador da República

Rodrigo Timóteo da Costa e Silva
Procurador da República

Stanley Valeriano da Silva
Procurador da República

Sérgio Luiz Pinel Dias
Procurador da República

Felipe A. Bogado Leite
Procurador da República

Almir Teubl Sanches
Procurador da República
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