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Sumár,io Executivo do Histónco,.tla Conduta 
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' l 
A empresa (:'Signatária") e as pessoas. físicas i'urtcfonárro·s e, ex-funofonários, õen;ominados 
conjuntamente "'Signatá\ios" do Acordo ·de Leniênc;ia, ·nº l()/ZO}p:,. trpuxernffl ao-:conb~oi;ine,nto 
da Superintecdê,ncia;Gerahlo._ü:mselho Administrativo de Oefesa ECQnômica ("SG/CAPE"), ;a 

p.r:ática .de condut1}s ant.içomp,titiyas em licit~ões da Petróleo Brasi:ieiro, 8.A. - P~trpb.,.as, 

nq B:ra$il, pafa a contr;;ttação de serviços de engenharia e con.strução civ.il 1 p.r:edial ,de 

"Edificações ,de. O,r;~,nde Port~,comJ;aracterísti~as Especiais"~ quais sejam: 

(i) 1(2006) Sede de Vitória2 - -edi4kro sede da Petrobras, localiza.1,o à ~:v~ Nossa1 
·Senhor&-,. da fenha, J 688~ Bairro V~rrnelhp, Vitória/ES, (Cacta Cqnvite d~ 
,Petropras nº 0215489068); 

,..(ii) 

\ 

(2006) Novo Cenpes3 - .Centro de- Pesquisas Leop9ldo Américo Miguez de 
Mello, lbcalizado à Av., Horác,io f\1acedo, 561'.}.Cidade- Universitária, llha do 

Fundão, Rio d~ Jane.iro/RJ (Carta Convite,qaPetrobras nº 075586-_506-8); 

(2Q07) QJ:!!; - Cert;ro Tnt~gra,do de ,Proc~s?.amet1to de .Qa4<>~.da_.Tecn9logia. d~ 

Tnfonpaç~o, J91atizado na Gidad~ Universitária ~~i:l <!o Fundão, Rio de
1 

, Janeiro/R) (Carta Convite da Petrobfa~ nº 0376216078) \ 

:\ )! i ' ' 

nos.termos do~ am,gos ~q e 8}1da Lei n" 12.52.9/20rl ledo RegimeutoJnte.r;no ct,q.CADE com 

~uas atualizações. Essas condutas antic~mpe~~vas são descritas de maneira detalhada neste 

Histórico . da Condµtf, ~Iabo{ado pela SG(CAqE coqi 1,1,a~e i;ios dp,cum~ntps ,.ç informações 

apresentados P.~Io{ ~igp?itári~,?? e .q4e foz . parte, do Acordo de Leniência celebrado com a 
SG/CAOE e q Mioistério. Públ~co Federal ("MPF"). ...e. 
l ~- . \ 

' : (' ~- t' ,, 

(',. 

As violaç,ões, à or~~m. ecop.ôn~iça consistiram em acordos d~ (i) fixaçjio de preços,. c9naições, 
, 1 ,,.,.. ' 1 ... f , ,, : ·* V '- • \ \; t 

,, va~fagens e a~ste.?fõe.~ ~e ~1rticiJ?aÇ~?;, (ü) divisã~ cJe merc~do ,entr~. con,~?rre,n~es, yor ,, 
meio da fonna~ão de ,co~sorc~s, supressão de propostas e-apresentaçãp de . 1:ropostas d.e 1 

1Segm1do os Signatár1os, para execução, de obras de consth1<;àd' de "'E'ãifica.ções dé Grand.e Porte com 
Características ~specia.is" .são demandaqo~. se_rviços do , tip9 fundaçpes, e~trut,~s qp1 concrçto. aqnado o~ 
pi-o tendido, ou metálicas, in loco ou 1jiré-mdldadà, automações: ' insta fações jh'ediais, CFTV, tnstalações éspeciaís, 
efo-i .. adores, escadas rolantes, fachadas, acabàméntos, etc. ,, q.'tle, tarôõéni p-o<fém Ver' •ddinàttdaõos';,1as rjbras · de· 
--construção e montagem de unidades industriais", mas que sãQ itens não exigidos aas- obras .de '·construção predial 
co'rporativa/comêrcial óh residi:hcial comum''. Os S ignatários entendem que tais obras, por esths carácterísticas, são 
bastante distintas é~ suá ' execução ôe -outros tipos de obras•demandaàas pela Petróleo Brasileiro S.A. - l?etrobras, .· 
inclu,sive ,em termos d~ atestação, t; com ou1;1:as qbr-1}$ não se c.onf1mdt;m. Seg1,1pdo. 9s.,Signatário~, -~ co11icorr~ptes '.. 
devem ter expertise na rea1ização de obras de grande porte, e a empresa deve estar previamente inscrita no Cadástro 
de Forneceélores. -de B'e,is tf 1Servíçós da fletroô.ras, com· o Certificado de° Registro e Clássíffoàção ·.G:adasttal. 
Adicionalmente, ,a.finuam os Signatários que as ífps ob~s ref~riçlas ,n~ste Históri~o da <)n,dutaJ orampobjeto de 
ajustes a11ticompeti~ivos em separado de outros conluios-envolvendo obras licitadas~ela Petrobras, configurando l 
dibâmica at1ticompetrtiva diversa. com empresas e indMdnos. ao"t11eilos\pancíaltnente 'diversos.· ' 
2 Seguncjo .ps ~~guptár.iP§; e~t,a, obrí!Ae Se~c de, ViJórJ!\ ,çnv(/Lvç:u o fomeciJpentç, 4e mate1íais, equip(lrncntçs e 
execuçãó de serviços de construção predial da sede' administrativa da Pétrobras, focalizada em V itõria' (ES)'. ' 

' l 

3 Segundo os Signatárias. esta,obra do Novo-C:enpe-s envolveu o·fürnec'imento -de mareríaís. eq'liipamentos-e execução 
de_~rviços,de con~tru,~o pr~àial _P<\/'ª .a expansão d?. <;;e,wo ~e. Pesq\lisas ~,D.çsepv_2lvim~J\ tO ~opold_o Am~ficO "-ln f ' 
M1guez de ?\ilello (CENPES), focalizado campus da Un1vers1dade Federal do Rio de Janclro (UFIU). f-' 
4 Segundo 'os Sigrfa.táiíós, está obra do Cí'fiO cnvc,IVeu -0 fomecfr11e1hó:de materirus, equipàfnentõs' e êx~cuçàO de 
ser,viços de consu-.ução p,rç:d(a) ,do Ç1PD, 9 Cen(r0Jnh,gr11,do"de Pr9c;es~a.n.1en_t9 qe paqps {Cl:PD) da Perrobras,, 
locàlizado no Rio de Janeiro (RJ). .d.l,, ' . ' ' ' . . ' . V 

' {'. \ , \ 
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cobertura; e (iíi) tróca de informações concofrendalmente sensíveis, · a 'fim âe frústrar o 

caráter competitivo das m~'ncio1Í'adas licitações pi::tb1foas. , \ ! I 
\ 

Os Signatários éselarecern qul os oontàtos entre 6oncorrehtes' se íniciaram ern')200'(( tend·o ·· 

durado, pelo menos, até 2008:'-A ccfoduta anti~ompetitiva chegou a envol:v'er tielo menos 121 !V' 

(doze) empresas, sendo pbssível a participáçãó de uma eh1presa adicional ( l'.3ª); t.óm felação ·à 
qual a Signatária não'teve contato direto. 

Segundo os Signatários, os ajustes anticompetitivos foram iniciados, em 2006; por 7 (sete) 

empresas: (I) Constrnrora' Andrade Gutierrez S.A. eAndrade Gutierrez"); (2) Construções e 
Cfomércio 'Camargo CorrêàS.AY("Camargo Corrêa"}; (3) Carioca Chrrstianí Niefsen Engenhar:ia 

S·'.A. c•carioea ~ngenhar?a"); (~) Hócnti'ef dô:-Brasil S.A'. ("Hocfüief'); (5;) 'C~nstrut<ira OASt 
S.A. {"'OAS"}; {6) Construtora Norbei"to Odebreclít S.A. (''Odebrêcht'1); (/1'' ·, Co.nstnitôrá 

Queiroz Galvão S.A. (''Queitofl Galvão"). Em meados de agosto de 2006, pôrém, o · arranjo 

ai'lticompetitivo teve que ser âmpliado, passandô a , set composto' por 11 (-0nze) :empresas: i(8) 

Gonstru&ase Engenhàtiit'Ltda .. ("Construbase"); (9) Constrücap'<XPS lsngenharia- e C<>1nér.cfo 
S.A. ("Construcap'-''); ( 1 O) Mendes Júnior TradJug; Engenharia S.A: ("Mendes· J.unior' '); ( 1 1) 

Schahin Engimharia -S.A. ("Schahin"). Atém dessas, a (t2)' WTorre Enge.n:haria e Construção 

S.A (';~Torre") aderiu ao aCOfdO antict1mpetjti-vo,.na parte füml da ,ç~nduta anücompetitiva, 1 v 

Aqemais,.·é possível que ,a (13),Racippal Eng-en):iaria Ltda.,f'Racional1J 1enba partjoipad;o' desses 

contatos ;anticorupetrtivos, mas os Sign,atári.os não tiveram contato direto· CQIJ1,tal empresa. 

1 

Sçgundo os Signatários, essé\S ~ond4tas\ fQram 'Vjabilizadas por meio de reuniõc.;s presenciais,, 

contatos telefônicos, troca de men~agens de texto e possiveimen.te trocas de mensagens 
eJetrôniGas (~-mails) .entre os representantes das em.presas. De acordo,çom os ,Signatários,.~ 

i;initicas ~ticomp~titivas tiveram e{(}itos excJu,sjyamente no território,_brasileiro,, tendo sido, ,a 

~etrobras o único client~ afetado. , " . i ·, . . ; 
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Este Histórico 'àa Conduta está estruturado da seguinte maneira: 

\ 

\ 

• , Seção r apresenta uma Desáição Sümária da' Conduta Relatada; 
• Seção 11 identificà: os Signatários da,CondutáRelafada; 

• Seção m id~ntifiéa os"Partiéipantes da Conduta Relatada; 

• 'S'eçãoTV identifüta Concorie'ntes,~Clientes rio meróido atetado 
• ' Secão V defineia à buràçãô,da Condufa Relatada; 

• Seção VI fornece ,umaDescrição,Detalhàda da Conduta Relatada; 
• Seção VI Haz considerações sobre ó Mercado Afetado; 

• Seção Vm remete ao Apêndice dé"Provà Documental da Conduta Relatada; 
• Secão rx remete 'ao Apêndice de •Tennos .e Siglas usados neste Histôricó, da 

Conduta; e 

• ·se_ção X apresenta a Conclusão. -

1. Em ...:::_,:___;2016; o Srs José,'<:?ãrlos da Matta-' Beratdb, brasileiro, ctdv-0gado, inscrito, na 

l \ 

\ 

Ordem dos Advogados [O' Brasil ~ @AB/SP sob- o nº-234,461 ,:representante legal da empresa , 
("Signatária"y e das pessoas fisfoas, funcionários )e ex~funcionários, da empresa, conjuntam ente 

denominados ,••Signatários" do Acordo de Lenrência· nº 10/2016,1 vem perante a 

Superint~ndência-Geral Ao Çop.seJhQ Adminis~ativo de Defesa ~onômica (SG/CADE)1 
apresentc!J' as segu~ntes ipiqrn;i.J1ções relatiyps aycopch4fas !4ptico}l1petitiva~,~mplemenfadaS' em 
licihlções para a construção de "Edificações de Grande Porte com €aracterísticas 
Especiais" da Petró~o ,J3;r:-asUeiro ~.A, -; P,etrob,ras., no Brasil, pratjcad~ entce~ pelo menos, 
W06 e 2008: \ , , 

\ 

(i) (2006) Sede de Vitória .~ edifício sede da Petr0bras, locafüiado à Av, Nossa 
Setillora ,1da ,P~nh~ 1688, Bairro Vermelho, VitórJa!ES (Carta C00vite .da 

Petrobras nº 0:?,I 5489068); 

(2006) Novo Cenpes -' Centr,9 de Pesq\lisas J.,eop<?lçlo ,A..m.ér~co J\1i~uez de 
-Mello, lQy:aliµ,po à A,v, Horácio Maeedo, ~61, Cidaçle L!,niver;~itária, Ilha -do 

Fundão, Rio de,Janeiro/RJ{Carta,Convite-da Petrobras nº 025586506-8); 

(ii) 

; t ,~ ~ 

(iii) (2007) CIPD ,- ~entro Integrado de Process~m~ntQ de J;);:iqos, çla, '.J:'ecnoJogia dai ,, : . '). ,, 

lnfprJJ13ição, Jo,çalizaçio r:ia, Cidade Universitária llha do , Fundão, Rio de 

J.a1:w,iro/Jµ (Carta Co~vit~\ da PetrobrflS nº 0~76216078), 

- ,1 , \ 

DESCRICAO SUMARIA,OA CONDUTA 
\ 

2, O relato\dos Signatários aponta que as condut?S ~ticompeti,tivas ~nyoJv~rain 3 (três)\, 

licitações para ~ construç~p d~ "Edificações de Grande Po1,:te, copi Carac~erísti~as 
Especiais" da Peir:obras, quais sejap,: Sede de Vitória, Novo CENPES e CIPQ-, A :;~quênçia 

abaixo ilustra a.cronoiogia,desses projetos, conforme o relato dos Signat4i'ios: ffe 

\,· 

\, L l 

Sede de Vitória 
Convitenº 

0215489068 

Novo Cenpes 
Convite nº 

025586506,8 
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3. Segundo os Signátarios, por rneio'dé reúniões presenciais( tontaros telefônicos, -trocá" de 

mensagens de texto e possi\retméhté trocas de mensagéns êf6trônicas ( e-mai Is), os concbrréntes 

~ 1nicíalinerite 1An'drádê Gutierrez, Camárgo" Córrêa, Car'ioca' Engenhairia: H0chtref, · OAS·, 
Odebrecht e Qüeitoz' Galvão; às quais juntaràm-se · Construbasé,, Constru'chp, Mehdês Junior, 

Schahin e Wtorrê (e possivelmente Raeiônalh.- acordaram d'etinir· vencedores dbs ·ceettimes1 
referentes às ·óoras'de Sede de Vitórfa, Novo CENPES e CIPD, corisorcràndo-se,t abstendo-se' de 

participar de licitações, imprimindo 'propôstás é apresentando propóstàs ele éooert'urà, tudo tendo 

por objetó assegurar a alocação de tais obras de acordo com os interêsses comerciais conjuntos 

desses éoncdriehtês, ·confonne relatado a segu,f:- De ·acordo com os Signãfâríos,' valê ressaltar' 

que á WTorre, ape·sar de não participar expli.cita,nentercto acordo de definição de' vencedoresi' aí:> v 

flnal:da licitação da dbra "Nó:vo Cenpesll deixo~ de baixwh p1:eço de sua' proposta vencedora, 

\, 

possibilitandQ a,vitória do cõô.sórcio fotmado:·-p0r OAS. 'C:arioca, Constfücàpj Consttubase· e'l v 

Schahin em troca de uma compensa~ão financeira. 

4. A tabela abaixodndica, conforme o relato dos Signatários, o modo de participação de 

cada empresa por lidta9,ã'o afetacla: · \ , ';- ,, 1\ 

TABELA 1 - CRONOLOGIA DA CONDUf A A:NTJ.COM:P.El'ITIVA COM DES"CRfÇÃO·DA 

PARTI'CifAÇÃO EM" CADA L [ClTAÇÃO A.FET A-D 

Empresa 
200640Q7 

Pariidpaçlo 1119 
t--,,-,------+---,-,•"Séde VitóriA" 

(própclsta de \ ; \ f 

\ Andrade 
Gutie:rr~z 

cobertura - consórcio 
.AG, Gonstrubase e,, 
. Ii~cionà 

t-....,.-----+---,.-, 
1 1(véncetfor -

, Camargo 
1 · Corrêa 'C'óhsótc.ió C:CCC, 

Od.ebrechl e H0çhtief) 't------,----+---
(proposia de 

Carioca 
Engenharia 

cobertura - cànsórcio 
, OAS.e'Cafiôca 

t-------+- \, . Jin e11har(a}.._ 
{pr9po~tll tje . 

ConstruJ)ase 
\. 

Const.rucap 

Hochtief 

Mendes 
Júnjor 

OAS 

,Odebrecht 

cóbertuia - consórcio 
AG: Cónsini&ase e 

Racional) 

a (supressão de 
·· ·· proposta) 

J v~ncec!or -
consórcio tece, 

Odebrechi'e Hochtie 

m (su~ressãb de 
\ prqposta) . 

(proposta de 
cobertura - COl'!S..Órcio 

ÓA{ ~ Carioca 
En enharia) 

1(vencêdor -
consór;cia CCCC. 

Odebrecf:zt f! Hoçhüe 

2006/2003 
~_.. en, lWovQ 

Cen " 

1 ' \ m:ll (proposta ele cóbertura) 

" ! ' 

• (sutftêssão 'de prõposta) 

%00'7nG08 
,.,... ....... "CIPD. 

\: \: ' i 

i111 (vencedor - co1;1Sórcio 
,?0, QO? M.enqes, .fr.), 

m (supressão de propostar 

. (venceqqr - COfl~J5rci~ . (proposta de co.bertura -
OAS. Carioca Engénharia, cbnsórc-io·OAS. Cadoca 
Constr.ueap. Construbase e, Enge,nharia, Construeap, 

- ---=S-=-cc:.ha;.:.:h.:.ci.;.;.n,_) __ ...,...-+ ___ ççm~.Jrµb(JJe e Schahin. 
( vencedor - consórcio . , \P~.~po~ta ,de ?obert~ra 

OÁS, C~t ioca Engenharia, - consorció·OAS, Carioêa 
Constr:ump, Consbflihase e Engenharià. Construcap, ,1 

,Sch.ahin) ,11, ., Cons.tr11.b~~ .e Schahin. ---'-'----'- -'---~ - -',---+-. 
· (vencedor - consórcio (J\rç,po~t~,de P9 .. ertÚr<! 
DÁS, éa;·ioi:a Engenhari'a, :.... con's6/cio dAs.''êánoêa 
Construcap,'Ciinstrítb'ase. e Eagenl.iaria, Const11t,cap, 

Schahin) . ConsJruba,se.e Sqhqhin. 
(~reposta de cob~r.tur(\ 

- consórcio Raciohal e 1 'mi (supres~ã~ de proposta) 
, Hochtief)' ' 

m (prgpostá de cobertura) ' 

( vencedor - consórcio 
OAS, Ca,ioo.a EJ:1ger,bariQ, 
Construcap. Constr~base e 

Schahin) · \ 

(yenced,or - cqns,órcio 
'14 G, QG e Mendes Jr.) 

(proposta de cobertura 
- COf/SÓrcia OAS, Carioca 
Enge,nh.,aria, Constrµcap, 
?Jonstrubllse é Séháhin) 

m (proµosta; de c,o.bertura).. m (~upressão de,proposta) 
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Em,...a 
2006/2007 ... ~ .. -

"SeckVitótb" 

006/2008 
Partfcipéçãoem "~ft 

e ., 
2007/2008 

~-~ 
QueirQz 
Galvão 

• ~su'gress~ç de 
prÓposta:) . m ( supressão de proposta) 

(~encedor -:-- consórcio 
AG/ G; Mendes Jr.) r 

Racional5 

' 
·Schâhin 

\. 
WTorre 

POSS VEL (práposta 
de çpçertura -
consórcio AO, 

' Cons1rubàse e 
R'aoionat:, 

1 
\ 

POSSÍVEL (pfOJX)Sta de 
çol:)ertura;- c_on!f,.ór.cio 
Racional e Hochtie.l) 

' '! 

(vencedor- cçnsórc~o. 
OAS, Carioca Engef!hari.a, 
tonstrucap. C~nstnibas~ e 
v ' , Schàhtn) 1 

lniciatmente NAO, ma.5 k 

após, m (wpres~~o dç 
proposta - compensação 

'' .financeira) 

\ 

IL SIGNATÁRIOS 1>0,.ACORDO,DE LENIÊNCik 

J>OSSÍVEL.(propôs'ta dê 
. 'éol>e"'rtura,) · • 

(p·ropo~_tq de çoberturn 
• :-e co11,Só,:cio OAS, .Carioca 

. Eng~-nharia, Consirucap, 
Gonslftibás".J'e· Schàhifl/i 

[ 

·m (proposta de cobertura) 

\ 

5. ~s Signatári0s estão ide7tificados em doéúnient0 anexo (§·6 a 1~. 

III. PARTICIPANTES Di\.,CONDUTA 

\ \ \ \ 

IU.,1 PESSOA$ JURÍDICASPAR.TICIPANTES DA COND"(J';F A (NÃO ~fONATÁRIOS) 

)3. Além :da Signatái:ia, ~ seguinte~ssoas jurí.dicas particjparam-;das,,práticas ,concertadas 

mencio.nad~ neste Históric<;> da Condu~:· ,r 

-~ '> • 
1' 

TABELA 4- 0 ,'\'DOS DAS EMPRESAS.,PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNAT/\RIPS) ., 

EMP~SA CNPJ ENDEREÇO WEBSITE/fEL/ FAX REJ>Rli:SENTA!'IITE 
LEGAL6 

h i j · http:/fww\i., .. consltubase: . / 

Constníbase 
~. }- Ax. Brigadeiro Faria com.br/ , 

\ 62.445.83&00 l,im~ 201 - 16º and&J. Tel; + 55 ( 11) 2J24-l;n;genh;uia Lt(ja. 01-46. \Pinhe'iros '- São Paulo (>'199 Vru;iderleiçe Natele 
~ -·Çonstrl.lbase") 

, : ; (SPJ, CEP.:054'26~100. P$: + 55 (11) 2.124 -
6J Q(i . , ... 

Construc.ap CCPS Av. çlas Naçõ.~ Uniqas, 
http://www.construcap.c 

6 f.584.223/ om.br \, 

Roberto Ribeiro Engenharia e \ 8'501 - 32° andar. lei: +55 (11) 30I,7 - .• Comér«;fo S.A OOOt-38 1 "'Pi1\heiros ,.. São :Rau lo 
8000 

, C11pobiàoco 
("'Construcap'') :,;.l (S~). CEP:.D5425-070. -.!1 · Fâii:!'(11) 2579 - 5520 i ' ; 

Consll"µções e 61,522.512/ . Av • .Brigadeir-0 faria , http://www.f8111argocorr Artur Aparecido Comérci? Caml rgo, 0001 -02 
Lima, 1663, Jard+;,, , .. · ea.com.br/ J Valério Coutinho .Correa S.AY Paulistan~-São Paà:1o i Tel~ + 55 (J 1 )238.1 -

' '. 
5 De acordo êôm os' Signatários, é possível que a (13) Racioll'al Engenharia ·Ltda, ("Racional") tenha 
pa~icipado desses contatos.11nti~ompetitivos, mas a Signatária informou que"IWf teve c~ntato c!ireto çom 
ela e assim não pode confirmar ou não sua participação. " . 
6 Segundo os S-ignàtários, esses dados foram extraídos de documentos pub!icos' dispônlbiliiados pela 
Junta Comercial .do Estadó de São Paulo, sendo certo· que li.ãóº se' r'êlacionam, necessariamente, aos 
~pr~sentantes das em,pres~$ que estjverarn eny.o!vido~ nas co,ndutas anti9omp,eti~vas, 
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EMPRESA 

(Cama rgo 

CN'Pd ENDEREÇO WEBSITEflEL/ FAX REPRESENTANTE 
::-------'t-- --+--:-:c:,-,--~-----+--~~ ............. ----l---!:L~E~G~A~L~

6
-----l, 

(SP), CEP: 01452-001. 9000 \ 
Corrêa") Fax: +55(11) 2383 -· ! V 
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14. . D~ acordo com os -~!gnat~rios, 8; Constru~as~_.rratis9u ~ond~tas a~ti~orripetiti; as 
cons1st~n~es el'!l\.acordos de (1) fixação_ de preçost condições, vanh!gens e abstenções de1 

participação; (ii). rl, ivi~.ª~ de mercado. ~ntt e co,ncorr~ntes: por me(~ da :· fo~mação 1,e ; 
consórcios, supressãb de)rÔppstas e apresenf~_ção de prop~stas ae coberiura; e (iil) troca 
de informações cÕncol r~~cialínente se~sí~eis, ~ rlm de frustrar o' caráter competitivo das 
mencionada~ licitaçõesZp'íiblicàs. Su~ participação lia conduta ocorreu durante l s anos de 2006 
a 2008, da seguintl m~neira: {a) participou âa lici'tação 'da Sede d~ Vitória, por ~eio' de 

• ·! ' ; . ' . . • . ! • 

consórcio formado com Andrade Gutierr'ez 'e Racional, que apresentou propôsta de cobertura; 
\. , / , · . \. \. 
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(b) ·na licitação do Nôvo·Cenpés, o cbnsórcio Novo" C'enpes do qual fatia pari~, fótrnaclo coin a 

OAS, Carioca Enger\hanál Construcap e Schahin, sagrou-se 'vencedor; e (e) 1partfctpou da 
!)citação do CIPO, por meio· de consóreió: formado füm a Carioca Engenhari'a, Cónstrucap, 

OAS e Schàhil'I, que apresentou propostà de ·cobertura'.. 'Contudo, o refet'ido consórcio foi 
desclassificado.' , 

15. A conduta foi irnplemêhtada por Gen'ésio &hiavinato Junior (que, à época ,exércia ó 
cargo de Diretor Comercíàl), -que se ireuhiu; em pelo menos uma ocasião, na sede da Queiroz 

Galvão,, localizadâ na Rda Sànta Lüzià, '651,\,2° andar, Centro, Rio de Janeiro, ,JH, com' 
ex-ectnfvos de ,ei:np.tesas .cóncorrentes com o objetivo de discutir a alocação · aeNencedôres. de 

,, 

. } 

licitàções· das obras (i) NovoJ:Cenp.es e (ii) t'..1PD,,1defit1i11do qt1.al ,-0bta ·era· de1-seuvinteresse :v 
pr!oritáríó, atéit-::t_ndo apresentar proposta ,de cóbertura ou mbster.,:se em licitação tfufilra para, em 1 \ , 

cohttapártid~ fazér prevalecer seu iiltéressé por detérminadà:obra. A có11d'uta1está evidenciada, 

por exemplo, nos Documentos 6, 9, 11, 12, 13, 15 e l7 parágràfo's 3, 4-, 13, 14, l5, 38, 39, 66; 
96. 97, 98 e 99 d~ste Histórico, da Conduta. 

\ l ' ' ,' 
Constr14cap CCPSEngenharia, e Comircio·S.A .. 

16. De acordo com os -~ignatários,, a CoQstr.ucap , praticou condutas anticompetitivas 

consiste~tes em a1w{d9_s de::O~ fi~l}'ÇãQ, d~ preço~, c-0ndjçõe~,-vant~geos .e absteoçõe~ de 
1 

participação; (ii) 'divi~o d~ mer~do ~ntfe con~orr,~~t.es, ,por, mei(> ~a !,omwção de 
consórcios, supressão de pro.postas e apresentação de propos(as de .co~ertura; e (iii) troca 
de informações co.ncorr~nc~a!menJe se.nsíveis, a fim de, frustrar o c~rá,ter c~ropetiµvo , das 
mencionadas licitações públicjls. S1,1a participa~ão na conduta ocorreu durante qs anos de 2006, 

a .2008, da s~guinte m~p\:)ira: (a) suprifJ!.iu proposta na licitaç~o da Sedf de Vitória; (b). na , 
liçitaçãQ ,do ~ov.o Cenp1es: o coo$órcio Novo Ceope~, comppsto pela,Çonstru~ap, OAS, Ç-ari9ca , 
,'?i;i.gennaria, Constr.ubase e Sqhahin~ ~a~ou-se vencedor; e (e) p,~rticipcw d~ licit~ção d9, ClfO, v 

PRf .m~o de\.eoosóreio forr:na~o co!Th OAS, Copsm.1base'- Çario't-a Epg~nhar.,ía e; SchMfo, 51ue 

apresentoµ preposta de C,<?bertura. ,, 

i 

17. .A conqutaJoi implemen,tada por Roberto Ribeirq_ Capõb-tanco:(qve ,à q..poca ,exercia 01 

cargo de Diretor)11 qcJ.Je se reur:iu, ~.m pyJo, m~.n~s i.µna OCf3.$iãp,, na sede da Queiroz Galvão, 

localizada na Rua Santa Luzia,, 65J ,.iº {U\dar1 Centro, Rio de Jé:!fleiro, RJ, com, executivos de 

~presas concorrentes com o ?tje~iv,o dJ discu.;i,r a alocar;ão ~e ver;cedores de licitaçpes das 

~bras (i) Noyo C~npes e (ii) CIPD1 deftnin~o qyal obra era de, ~u ,,in\rressy, pri9ritáfi9, 

ace.itan_do, apresentar proposta de cobertura ou abster-se em licitação , fatura para, em 
\ • · · · V ' . V·,.,. ~ . ' · , ". it <; s • 

contrapartida,, faze~ Rrevªlecer:seu jpttre~st;,Pº[ çiete~n~.q~ obrf, A _c9nct.~ra está .evi1ypciadlk 

por exemplo, nos Docu1?ento~ 9, 11 , 12~ 13, 15 e 17 .e nqsrparágrafos 3, 4, )3, 16,1 17_1 40, 41,"-
66, 96, 97, 98 e 99 deste }:-Ustórico da Conduta. 

. 1 

Construçqes e CQmércio Camargo Corrêa S.A. - -z 1 . 

18. · De a_cor,<;IQ c8m: os Si,~na,tárjos, a Camargo Corrê~ praticou condutas ~tico1~petit,1vas 

consistentes 'em acordos _de (i) fi~ação de preços, con'dições, va'~tage.qs e ,a'bstençijes dç 
;; !- '< t ':* .\ t\ 

particip~çã~; (ii) divi~~o d~ me~c~d<> ~ntr~ conf<>rr~nt.es, por meio
1 
1ª (orm,a~ão de 

consórcios, sul?ress~o de ,propostas e apresentação ,de propostas de1obertuhi; e (iii) t~oca 
de informações concorrencialmente sensíveis, a fini de· frust"ràr o' càráter competitivo das 

. . ' "\ ,' . ) í f- ' ., , .. : . . . . ' ~: ' . ' . ' 

. l 

mencionadas Jicitàções"públicas. Süa paiiicipação na co11duta ocorreu durànte os anos de 20~ 
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a 2008, da seguinte manetra:· ia) na licitação da Sede de Vitõría, o consórcio tformacio pela 

Camargo 'Corrêa, Odébrechi e Hbchtfef stigrou'-'se vencedo{; (b),suprimiu proposlâ na',btàçãÕ 1 ~, 

do' Novo Cenpes; e tambêm (e) absteve-se de aprêsentar proposta na licitaçãd 'do CTPD1. 

19. A conduta foi frnpleméritada por Emíli<:, Eugênió Eulêr Neto (que ã época exercia' o l 

cargo de Diretor Comercial), que se reuniu pefo menos duas vezes, na sede da Queiroz Galvãó, 

localizada na Rua Sci.ntá Luzía,' '65.1, 2º àndari Centro, Rio de Janeiro, "RJ, corri executivos, de 
empresas concorrentes com o objetivo de' d:iscutrr a ·á:locá~ão dEi vencedores dé licitações 'das 

óbrás (i) ·sede de Vitória, (itj NMo Cenpes-, ' e (iií)' CIPD, définindô qual obra era de seu\ 

interesse prioritário, ac~itàhdó a-preseútaf·propostà de êbbertüra'.ou abster-se em liéítação futura 

· para,- em, contrapartida, fazer• preva1ecet,•seu iliteresse por· determinada obrn. A conduta .está , '! i;, . . 'f 

evidenciada, por\exernplo, no Documento 4 e nos parágrafos 3, 4; 13, l&, 19,,,44b 44, 45, 46, ,66~1 , 

85, 87, 89, 96, 98 e,99 de'ste fiiistórico da 0:'>riduta. ·, 

\ ' 
Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

20. · 0e acordo-.corn .bs·Sigoatários, a·Andrade Gutierrez·praticou ,condutas anticompetitivas 
consistentes em aco1:do.s . der Gi) fixaçãó de preços, 1-condJçõe,s; vant~geQSPe absténções. d·e 

participação; ('.ii) divisã0- de mercado entre conc()rr,enfes,' por me•o·1da \.formação de 

consórc~s, supressão df, prop?sta,s e ap;resentação: de propostas de ~obertura; e (fü) tl1)ca 
1 

de informaç9es com:orrencialp:ienJe se.o~íveis, a t;im de. frustrar o :carát~r CO.W'peti,ivo Q!lS . f· 

m.encionadas licitações,públicas. Sua participação naconcluta ocorreu durante os.anos de 2006 

a 2008, da seguinte mianeir~~ (a) J>!lrticipou . da, licttaçãq. da S~e ,de V-itória, por meio de 

consórcio composto com a Construbase ~1a Racional, que apresen-t9u propost~ de cobe~~ura; (b), 

na Hcitação do No.v.o Cenpes, -aprese,ntoµ, propos~a de .cobertura; re (cJ ~a lJo.itaS:ãP do . CIPO, o i\ 

co.nsórci9, Ci;i, , ,forinado,;p..ela;. ~draqe Gutierre.z,. pela Qµeiroz. Galvão ,e pela M.eod~s,.J,únjor, 

1&grou-se vencedor.do c~rtam.~. \ , . , . 

j 

2L .A copduta foi ii;qplerventada por Antôqio ,Peoro: Çampellq,çle ~ouza :(que à êpoc~ 

exer,cia o cargo de Dir~t,9r), q\1e se reuniu <:Qm ,e~_eçutiyp~ de fmm:.esas cgncçnentes com o 
obj~tivo de disquti,r a alocação 1q,e vencedores de Iicitaçõ,e,s...,das obras (9 Sede de. Vit?.ria, (ii)l 

N9v9 Çenpes e (iii) ç,;p,D, ,definiIJdo qual pbr,a ~ra de, seu interes~~ P,;riorit4r~p, aqejtap.dp 

apresentar proposta de c9b~rtw;a. ou abster-se ~rry liFitaçã9 fütura par~, em ponti:apartjda, fa~er 

prevalecer seu interesse r,or de~rminada º?ra. A, con9uta está~videnciada, ,por f"emvlo, nos 
f?ocumentos 9 e 18 e pan\graf9~ 3, 4, 131 20, 21, 4; 43, 66,.. 88, 9.1, 96, 98 e 99 d:ste ~istór_ico 
da Conduta. 

Constr~t~r.a No/berto Oqqbrei ;1' S,1-~ ,, " ·. 1" 

22. ,De acordo ~or.r . os .Signat~rioV a O~eqr,yc?t , prat~~ou condutás antfcomPie_titiyt15 

con$ÍSten{es em acord9s. , de , (p fi,xação de pre~o~, ~on,,,~i,çõe,s,,va~.t~ge,1JS e a~s.ten~ões .de , 

participação; (~) divisão de mercadc:> e,ntre cq11<~orreqtes, por 1tteio ,da formação de 1 . 
:t ;. · v, t .v r ~ i\- . . 1 • 

consórcios, ~µx>re~sã~ ~\pr~~ostas e a,.pr~sentªçãlr ~e propQstªs de cot?erturar e (iil) tr~~? ' 
de informações concorrencia,lmente sensíveis, a fim, de frus~rar o caráter compe~itivo das 

i ·, \f l -v 1 , t iV , · 
mencionadas licitaç~es 'p,úblic,s. S\Ja partiçipa_ção na conduta 9correu durtnte qs ~nos de 2~09 

----;o,-- -,,,.....-,,..-~~l---,-- , 1 l : , .,1r,i "/tJ 
7 S.egundo os Signatários, a Camargo Cor.rê.a não ap;es~nt~u proposta oeste cert~e,,pois ]~ havia venc,ido 
o certame para â ~brà da Sede de Vitória. ' . i. . . . ''' ,, ' l ' ,, ' 
\ ;,t i \ , \ \ 
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a 2008, da seguinte maneíra:" (à) rla 'licitação dá Siâe de Vitória, o corisótcio formado pelá 

Odebreêht, Hoehtief e Canfargo Corrêa sagrou-se veheedor:- (b) apresentou propbsta de 

c<'.lbertura na licitação do' Novo Cenpes, >mas acabou send'o desclassiftcada; e (e) à Odébrecht 

suprimiu proposta para a-licitação do CIPD. 

\ 
23. A conduta fói implementada pelo seu funcionário Carlos José 1/téírà Machado da 

Cunha (que à época exercia o cargo de Gerente Geral de Negócios no 1Rio de Janeiro); que se ' 

reuniu com executivos ,dei empresas. concorrentes com o objetivo âe 'discutir a alo'caçãó, de ' ) 

venêedores de qicita~õês das obras (i) Sede' <fe Vitóri'a, (ú) · Novo · Ceíípes:• e·· (iii:) · CJPD, \. 
deffnindo qual•·obfa era ·de seu. interesse prioritário, aceitariâó apresentar pr-opbsta'.de 'c'.õbertura , 1 > 

oo ;àbster.Jse em Néitação fütura para, em contrapartidí!t;l'fazet i'J)reválecer seu'1 mteresse :Spe,r i ,1 
determinada obr~. A conduta está evidenciada; 'por exemplo, n0s Documentos 4 e 17 e Ms1 

parágrafos 3, 4, 13, 22, 23, 47, '4'8, 6.6, 88,,96, 98 e-99 déste .Histétii'co da Condútâ: 

Co#strutora OAS S.A: , · , • 

24. ~e acordQ,.(;-OJTI ,~s Signatárjos. a QA&. praticou condutlts antioo't-npetitivas consistentes 

em acordos de (i),fi:xação,de..p:reço,s, condições:,,~a-n:tage._s e abstenções ~e partkipaç.ão; (ii) 
divisão'<ie mercado eot,Fe conc:oneotes, por meio.da fonnação de consórci'os,- supressão, de 

propost~s e apre-sentaç.ão d~ propostas f}e cobertura; e- (iii) ~oca de informações
1 

concorrencialmente· sensíveis, a fim de frustrar o caráter -ç<;>mpetitivo da~ mencion~das 
licitações- pú(?licas, Sua participação na,condut11 ocorreu, durante os. anos de 2Q0,6 a 2008, da 

seguinte maneira: (a} participou qa licitação, da Sede pe , Vitória, por meiQ. do q:msórcio 

formado com a Carioca Epgenharia, que, 1lpre.sentou. proposta de cç,bertura; (ó) participou da, 

licitação do Novo Cerrnes, por meio .,do; consórcio N<?ye Çenp~s fopnado com ~ari!<)ea 

6ngenh.aria, .Construbase, Co~trucap e Schabin , que se sagrou ve,needç.r Aoreertame; e :(e) 

1presentou proP,ost,a de co.b.er.ura n? lic?ação~do CIPD, por mejo do...ool}~ó.r.cifl formado com, 

Construbase, Carieca Engenharia, Sçhahin e Construcap . 1 , \ 

'1 

25. A cond\tt~ foi ip,iplementada, por Ageno,: Franklip Maga/hães Me.dr;/rof (que ,.\ época 

exe~cia .o cargo d~ Diretor), e Jqsé Aldemário Pinheiro Fi(ho'; conlwc\do como Léo, Pinheiro/ 

(qu,: à épocq exer,cia o cargo de Pr~sideµte)1 que ~~ ntuniu com e~ecMfíYº~ das empresas 

concorrentes cqm _ o ;9bj,etivo ,de discutir. ~ aloc~ção de vep~eqores de)icitações .das, ob.r~ (i) 

Sede de Vitóri~, .(.ii), ~ovo Ce~pes e (lii) CIPD, defin.ipdo ~uai obra ,era q~ seu) ~teresse 

R:Tioritário, aceitando,flpf-çs,ent;u- propqsta çle cobertw:,a ou ~ster-se eq1 Iicita,~o fµt,ura para~ em 
contrapartida, fazer .. prevalece,r seu intere$se.por determína9~ obra. A conduta está evidendada, 

por exemplo,' nqs Documentos 3, 6, 9, 10, 11, I 2, 13, l 5 e, 17 e nos par~rafos, 3, 13, 24, 25: 50, 
, ' ' t . . \ 

51, 52, 66, 88, 89,96,,. 9$ .e 99 deste.Histórico da.Conduta. 
" . ' . '. ! 

t li 
Construtora Queir.o,z,Gqlvão S.4,. . , 
26. . oe acor<to com os s,i~arários, ª ouetroz da.Jvãe prafi~ou so.v-d~11as articompetitivas1 
con~istentes em acordos de (i) fixa5ão de preços, condições,, va,nt?gens., e a.bstenç,ões de 

' , • , ~ < ~ t f ,; H -V Í ~ \- \ ., ' . f, ', 

participa,ção; (ii) . divisão de mercado entre . concorrentes, por meio da formação de 
· ! _., · .> t )4 ' ?I', t · 

consórci~~' ~upressjio ~e.proposta~ e a.presentação de pri9pos~as 1~ cob~rtura~ e (iJi), troc13 
de infóqnaç~e~ coµcor~encial~en~e sensíveis, a fim de' frustrar o c1ráter c?mpet,itivo

1
~~s 

mencionadas lici~ações públicas. Sua participação na condbta ocorreu. durante os anos de 2006 
a 2008, da segLi'int~ 'r:iahei'ra: ·ra). não apresentou propost~' ri~ Ii~itaçãÔ da Sede de Vitó~ia; "(b) 

\ , , '' .. 
1 
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absteve-se de participar da Iicífação do Novo Cenpes; e (c)participou da licitação do CIPD, \por 

meío do consórcio Novo ·cíti ' fürmado com Andrade Gutierrez, Queiroz Gafvão é ·Meildes 
Júnior, que se sàgrou vencedor áo cértame. 

27. A coridutafoi· implementada por AúgustQ__Amorim Cósta'(que à época exeréla o-cargo de1 
Diretor Comercial); que se reuniu com executivos dé empresas concorrentes com o objetivo1 de 

discutir a alocáçãó .de vencedores de licitações' das oõras (i) Sede.de Vitória, (iij Novo:Cenpês 

e (iú) ClPl>, definindo qual obra era de seu interesse prior:itário, aceitand0 apresentar proposta 

de cobertura o'ú àbster~se em · licitação futura \ par.a, em êontrápartrda, fazer preva1ecer seu" 

interesse;por·<leterminadà obra. A eonduta está eviderreiadà, por exemplo, mô Documento 18 ·e 

nos parágrafos ' 3, l3) 26s 27, 54; 54;:55, 66, 91}96, 98:é 99 deste Hisfórko d'.a-C<Dflduta. Vl 

\ t ,,-
Hochtief do Brasil S.A. 

28. De acordo com os Signatários, a Hochtief pratico1.:1 condutaS' anticompetifrvas 

cot1sisterttes em acordo.s de (i) fi~ação de preços, condi'ções,. vantagens, e ábstelt~ões, de 

participà~ão; (ii) divifao de mercado entre cóúêorrentes;- por meio' 'da,;form.ação ,de 

consórcios, su.pressão de propostas e apresentação de propostas de,c-0bertur,a; e (iii) troca 

d.e informações concorrencialmente :se1_1síveis, '3 um de,Jr-ustrar o caráter com·petitiv-0 das 

menciOJ~ada~ licit~çõe~ .. p.úbij~'f- Sl(a pa,rt:içipação na .condµta QC0H~U ~ur,ante os anos ~ 2006
1 

v 
a 2008·. da seguinte,:maneira:- ,(a) participou qa lieitação -da Sede ,de Vitória, 11or meio, de 

t, 

consórcio formado. com 1;Hochtref, Odebrecht e · Camargo Corrêa, que se sagrou vençedor, do , , 

certame ; {b) pflrt[cipo\t da lj_çitaç~q do N()VQ Çenp,es po,r meio do cons()r,cio,formado com 

Racional.e Hochtief queyapre~ntou,prop'Qst-a d~-cobertura1 mas acabou sendo de~sJassificado; e, 

(e) suprimiu proposta n~licitaç,ão do CIPD, pois já havia vencido a licitação Sede de Vitória. 

t9. A conduta foi implerneatada l?e~o seu funcionário Harq.lµ Jorg. Dencker (que à éI?oca 

exercia o. cafgo de Consefüe-ir-o d;t -empresa); EJue se reuniu com executivos J:le ~ropresas , 

concon:eotes ~om o obj~t~YO d~ discutir~ alocaç~o vençedor~s .d~ ,licita9fü;s da~, obras (t} Sed.~ 
de Vitóri;i , (iü NovQ Cenpes e (iii) CIPP, definind.o qual obra er;:t de seu. interesse prio,dtári(.), 

• ~ f • .. ,· '·' ; f • i ~ • '( 

aceiµtn{lq. ap.re,~ntar, Pft?posta\ de cobertura ou abster1s,e ~m Iici-ta.ç~o , Jutura. parª, eml , 

contrapartid~ fazer prev_\llecer,
1
~tu intere~,se pOJ 4ftt~r,mjn4d11 obra. A~9nq1;1ta est_.á.evidenciada, 

por exemplo, no Documento 4 e nos parágrafos 3, 13, 28, 29, 56, 57, 89, 98 e 99 deste .Histó1:ico 
~Conduta . <> 

. •\ ' 
\ ~ 
Mendes Junior Traç/ing Engenharia S,A. 

\. •./ • \ ' \ f J '1J r 

30. D_e acordo com os S\~gnatáJios, a ~endes Ju_nior praticou condutas ªl}i1Íco~w~tit\vas 

corisist~ntes em'a,5ordo~ de (i) ftx~fão de weços1 con~ições, va?tage~s e ~b.ste~ç.ões .de' 

p~rticip~çã~; (ii) ,,divi~_,o de merfado entr~ concorr~ntes, ,por, piei~, da ~ormação ,de 
con~órciqs, supre~~ij!) d~ propQstas .~ apresentação de propo.st;ls d.~ col_:1ei;tu-:a; e (iii) troca 

. • •• " f " < .. • t 

de informações,concorrencialmente sen~íyeis, a fjm, de, frustr~r ({ e.,ráter com.petiti:vo d~sl 
J • ';. <, . ':J •. .d ' . ,~ ' ' .; 

menciom!das lic.itações pú~licas. Sua participação !:lª pond~Jta ocorreu durante os ~nos ele 20,Q,6 
, :.., " . , ' : . ' • ' ·~· t '~ 

a 2008, da seguinte maneira: (a) absteve-se de participar da licitação da Sede de,Vitória; (b) 

apresentou proposta de 6~bertl!ra na licitação do Novo Cenpes; e (e/participou da licitaçã~ do 

CIPD, por meio do coiôrcio ;Citi fonnado com Andrade Ç}utierr~z e Queir~z1Gl'!lvão, que se 

sagrou vencedor do certai;ne. \ ' ' ,/f; 
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3}. · A conduta foi i1n~lenfêntada por Luiz C!5udío Machado Ribeiro (qtle''à êpoca exercia o 
cà:rgo d'e Diretor de Desenvolvimento de Negócios), que se reuniu com executivo§ de eÃ'lpresas 

doncorrentes com o 0bjetivo de discutir a alocação de vencedores de licit'à:ções• das obras (i) \ ' 

Sede de Vitória, \(ii) Novo Cenpes e ·~Ht) CIPD; definíndo 'qÜal obla era de• seu interesse 

prioritário, aceitando apresentar'proposta de co~rtura· ou abster-se em fi'citá'ção futura para, em1 

contrapàrtida, fazer preVáleceP seu interesse por detefrninàda obra. A ,condüta• está:'evid'enciada, 

por exemplo, no Documento 18 e nos parágrafos 3, 13, 30, 31, 58, 59, 66, 95, 96, 98 é 99 deste , 
Histórico da Conduta. 
\ , \ \ • 

Sohahin Engenharia S.A. ·, '\ 

32. , De aGordo'-Oom osf5·ign'átários, a Schahin EngenhaJ?fa pratiêou condutas anticompetitivas \ · ! :/ l 

consistentes em\a·cordos de '(i)' fixação de jJreços; condições, vantagens -e1abstençõeS' dez 
participáção.; i (ii)· divisão. de mérc'adó ênfre 1côriéorrentes, por, meio; da ' formação d'-é 

consórc'iôs, su.pressão de propostasre apresentação de propostas de cobertut-a; e (iii) troca 

de infôrmaçoos concorrencialnumte sensJveis, ·a fim de,frustrar o caráter competitivo •dàs 
m.encion')idas<lici~ções·{públillas. Sua participação na.conduta (Jcorreu durante os.anos de 2006 

a 2.008, da seguinte maneira~ (a) apreseQtou · pr-0posta de cob~ura na licitação ,da· Sede ·de r '· 
Vitória; (b) participou da licitação do Novo Oenpes, por meio do, con~órcio ;ll,lovo Cenpes '\ 

formad\com.OAS, Carioca En~enbaria, Canstrubase e CoJJstrucap, qµ\ se sagrou -vencedor. do
1 

certame; e (e) part1cipou da Jicitaçãp do,1Ç1PD, p1vr meio. de consórcio .f.onna,qp c~111 O.AS~ f iv 
Construbase; Çario,ca Engenharia e Construcapi,que apres1;mtou proposta de cobertura. 

3;3. A conduta foj iqipleJllentada pelp seu funcionário Edson Freire Cqutinh,o (atµalmente, 

\: ex~funcionáriq,. ql.le jl ~poca .era executivo da -Scbahin). que se reuniu o@m executivos, d~ 

e1I1presé;¼S eonc0rrentis po,m Q_,Qbjetjvo de dis~.ut;~r í!.·alocaçã.o de vencedoryS de ,licitJtfêes,q8$' 

?oras (!} Se~e de Vitór~a. <ii}, No,vp ~enpes e (i:ii) CIPD, QefiniJ,lclo qual opria era1-0e ,.se.u 

interesse p;-io,JiJári<?, ace(tando. apreseptar,yr9posta ~e c,obertura ou aqster-s~ ,em Ji,citação .futura 

para. em contr<iparti<la, f~er .wevalf)Cervseu int~ress§ p~r-,Ejet~rmin:1da qj:>ra, ~ conclvta ~stá 

evidenGiada, por e:-s,j':mP!s,,nos Documentos 6, 9, l lr. 12, 13, 15 e 17 e .nos pa,ágr_~os J.,, .J 3, 32, 

1'· ' 

33, 60, 6J, 66, 95, 96:.; 97, 9~ e,,99_ deste Histórico da Cond,~ta, 1 

WTorre Engenharia e COYfSin-'Çfl<; SA. 

3'4. De ;:i.cordp coro , os .~ignatári~s,_ a, \}'l;'~rre watic~u condut~s, an~jfo~q~titi:v~ 
~onsistentes em açordo~ de (i) fixação, de ere~o:5, co~dições, vantagens, e a~ste~iões,d,e , 

pp.rtici.pação; (ii) .divisão de. mercad(? . entre_ concorreµtes, por meio, .da ,f,ormação ,de 
• .,. ,. '!J I 

consórcios, supressão ~e propostas e apresentação de 1_>ropost.as 4~ ~ober;tur~; e (iii) troca 

d~ infonnaç_ões "concor~~ncialme~té sensíyeis,, à f;io,. de.' frustrar o' caráter competitivo das\ 
. . ,. . ~ l} · 1 • ' • - • • f • ' ~ ~\!- · 

mencionadas lici,!l_çfje~,]~b~c~s- Sua partjcipação na cqnduta ocorrel/-}u'.Jºte ,&; ano 9íe .290:7, , 
da seguinte manejra: {a) absteve-se de participar da licitaçãÇ> çla S,ede ,,d~ VitQria_, çiecis1\,o , . 

tomáda fora do~ajustes anticompetitivos; (b) apres;ntou proposta cortt;petitiva e índepeodent_~I ' 
na licitação do NovQ f=,~,np~$?. mas ac~bou sepdc/ cÍesclassifi'c~da. Em seguida, apre;ent~,u v 

recurso contra a de~isão ~e ac~bou por d~sclassific~-i<J. A'Comi~sãô' de q'citaç~o,ida P~yotiJ~ 
íc \i ·- '' ' '\ ~ : .. ; • -~ ·. ~ ,, t V 

acol.heu o recurso, de forma que a Wiorre foi cham3;da pelá Petrobras iara, ne,goçia,ção direta de 

sua proposta:-- tais nekociações for~m, contudo~ Í~frutíf~ras,pois a WTorre !aceitou' receber ' ~ 
,, . , t· , ~ _ . . t _ , V t 

COmpensaçã9 fina~J~ir~ p~ra que se retiraSSf ~J R.r~,c.e??º·, d~ O~iWCi~Çâf C0!]1 a f>e.trobfé!S ....:.; ~ ,, 

. , ,, .#1 \. ., R· !:.,.~ 
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(e) apresentou proposta ria licítação do CIPD, contúdo os•Signatários não sabem informar S'e a 
proposta era-simulada ou não. \. t 

" 
35. A condúta·foi irn~lementadà''por seu Presidente e adoniSta Wàlter Torre Júnior e por 

seu Díretor ·Fràn'Ci.sêo ' Geraldo Caçadtit <Jli\ sé ' reuniràm com > exectíti'vos · de empresas1 

concorrentes, adeirancío absterem-se de melhorar li prbposta apresentadâ à Petrobras na li-citação 
do Novo Cenpes por solicitação dos concorrentes 'em troca de com)i)eilsaç'ã<> financeira·. A 
conduta está evidenciada, por\exemplo, nos Documentos 7, 8, 9 e. 11 e Tios parágrafos\3, 13·34, 

3':5,,64, 65, 66, "65, 66, 130 e '131,Erro! Fonte' de referência não encontrada. deste Histórico\. 
da,Conduta. 

TABELA~- DADOS l>A EMPRESA POSSWELMli:NTE P AR1'1CJPAN1'E 'DÁ Q;>NDlllf A 

, , (NÃO SIGNATÁRIOS)· 

EMPRESA CNPJ END'EREÇO WEBSITE!IEL/ FAX REPRESENTANTE 
LEG~L8 

i ., 

\ l Av. Chedid Jafet, 222 - WWW .ral:_ional.cop,i • 
Racional 43.202951!0 Vila Olimpia, São 

' 
l\1arcQ~ D,avid 

Eng~nhar1a Ltda. 001-56 Paulo - SP, CEP: Tel.: + 55 (1 I) 3732- Santoro 
04551-065 ' ; 3777 . ) •' 

' · ,,, " ' ' '> , .. 
\ ·, \ l 

't 't 

Raciona/ Engenfzaria,Ltd,q,' .. , 

\ 

36. De ac~:do com ;s Sign~tários, é po~sível que a Ràcion~l t,enha paryicipa1o dos contatos 

'\ºticompetitivos re1âtaàos neste Histórtco 'da ~onéi~ta, dado que, ta) ria 1tcitaçho"·sécte' de, : 
Vitoria, apresentou proposta no consórcio formado por Andrade Gutierrez e ~onstrubas'e, 

proposta sabidàmentb de cobertura pelos concorre~tes; (b) rÍa licitação do Novo Cenpes, 
,j . . f ,'t ;, t '\/ . ; 

apresentou proposta no consórcio formado com a· Ho'chtief, proposta ·sabidàmentê de cobertura 

pelos concorrentes; e (e) na licitação êlo CIPD apresentou p~opost~;-cóm valor superior ~~ 
consórcio vencédót. A Signatária itíforrno'u, porém, que nã~- teve contato dirito co'm ~sta 

e~presa, razão pela qual não pode C'onfirmar oú não sua participação e indicar as-pessoâs físicas 
que eventualmente âtuahií'n em· nome da empresa. 

' \. 

UI.2 . PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA ' (NÍO 
SIGNATÁR10S) 
\ ' 

.. \ \ 

37. As pessoas físicas a seguir qualificadas estiveram1 env~lviâis nas àtividades 

mencionadas neste· tt'istórico de co~ctuta, consoante às informações acima súrnarizadas: 
r ,,: r t · • 

\· . 
\. 

, 1 l fl 
8 Segunço os Sign~riosr esses dados foraqt ext~aíd9s fie: doc4IUe11tos púqliyOS\ disp9nibili~dos ,pela 

,. 

Junta Comerc,ial do, Estado de São Paulo, sei;ido ce,:to que qão se r~lacion,~m, nfces~aria01eote, aos , 
' . , ,, J ! .$ f • " ; • • '\' • • \f .,. !• t' \· . ; , . '\· , 

~:"""""'" das emp,esas qoe est;,eram envolv,dos nas cond"~' ."!'.':"mpet,~vas. ffe . \ ' 'P .· 
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T'ABÊ'LA 6 .:.'DADOS DAS PESs'OAS'·Fí'StCAS PÀRTJCIPANTES DA CO'Ni5úTA (NÃO 

Slt<;NATÁRIOS)- CONSTRUBASE ENGENI-IARIÁ LTDA:-("CONSTRUBAS'É'.") 

CARGOS 
PESSOA 

JURimCA {COM 
OCUPADO CPF/ 

S(PO'R 
LOCAL OE 

DATA DE E-MAIL/ ENDEREÇO/ NOME 
PERÍODO) 

Tl,UBALHO: 
NA:SCIME TELEFONE 

SEDE; 
E CARGO 

ESCRJTÓlUO, NTO 
AT(JAL 

1 

FÁBIUÇAS) I'\ 

.. 
,.Genésio' 

Schiavinato 

Júnior 

, \ 

!! 

.. V ' ' ' 

'Diretor 

Cornerciat·" 

' . . 
l 

' 

,Construbase 

Engenha.tia bttfã. , 
Av. Brigadeiro. ·., 

faria Lima 20J - · 
t'.f}. ,; • ' 

l (>º and?rnJ?in!_l~iros 

- ~.ão :a1,1lo (~P), 
CEP:05426~100 

\·,. ,· 

RG: 
Rua Agostinho Bezerra.,, 50, 5556040-4 

,, .i j\/ 
apartJm~nroV1-À: llíi'la'sfatrii, F· 

! · · ' São P~uJJ- $P. · ' ' · ' 1 CPF: 
'979.044.738 Celular: (II) 94'756-3403. 
! ,, -'87 \ E-mail: ,. 

" ' gene.slo@tónstrubase.c.om. br 

.06/09/1952 " \, 

Ge11ésio Sithiavinato J'uni.or 
3S. · De acordo com ,os Sigpatários, -G~nésio. S-Chiavinato Jfmior foi;, durante a conduta, 

1 
Dfretor Ôomercial ,.da Çonstrnbase,. Sua ·partiçipaçã-0, n&vconduta con~stiu,·em•-participar ;de 

reuniões com concorrentes. para firmar ac.tmlos·de (i) fixação dç preços, coqdiçfü;s~ v~ntagens 

e,. abstenções de participação;, (ii) divi.s.ã·o de mercado ·-entre .co~corr~ntesf,por meio da 
formação de consórcios, supressãQ, de proposta$ e apresentação de propostas de cobertura;\ 

e (!ii) tr;oca de inform~çõ~-conc9rreneialmente, sen~jveis, a fim fie frpsfr.a:r <t1caráte,r 
competitivo ~as mencioDJ1das U.cita:ções.públicfts. 

l ' ' ,...J. •,! 

39. Sua participação, na conduta> oc9rriu ,çiurantç os . anos çie ~006 .;1, 200~, da p.eguinty 

maneira: não estava pre.s~nte:11.a primeira reuµião ;e11tre çoncorrentes :refe~eJ?te; /:):· liçi(~ão da 

Sede d~ Vi~ria. --Apena,s .após10 c9nvite cl.a: P~trob;t~ pa.i,:a..que a ConstrupasefRartic-ipass~ 9a 
licitação do ~o.W-o Cep.P,çs. Ge,né&io Schiavinato .f,únipr- foi chamado a freql:!,~ntar, as reunjões dol 

grupo. A:;sim, partici-polJ. em P,e.lo rpenos uma oc~iã9, de. reunião realjzad~ na s~~ da, Queii:oz 

Gf1lvão, lpcajizada n.a Rua San.ta 4uzia, 6:51, iº,andart Centro, -na c.idade,e ~stajo do ~io,de 

Janeiro, com, e~ewtiv9s,.de e~presas coopor;re,11t~. O 0bjet~o e~a ~is9uyr ~
1 
alo9~ção d~ 

x,encedor~s 4as .Ii,itaçõ,es ref~rente~ ,às ,09;as (a) ~ ovo Ompes e f-p) .ClfD. ~essa 00asião~ 

Genésio Schiavinato J,ínfor d~finiu qual ser.ia a ob,ra .d~ interesse da Gons.trubase. (Novo 
~ ' . ; ' .l 

Cenpes) e acei{ou.apresentar prppo~ta de_copertur~ .ou ab;steMe de participar, n(\ mitra Jiçitação 

(CIPD), ele forrila a fa27,r prevalecer o interesse 9.ª Corstrubase na obra do No.vo Cenpes. \ 
Apesar da ausênc\a de Genisio Schiavinato Jún!Qr na primeir~ , reuniãp> a .Co.n,strubasy 

.,; ! . y I J 

concordou. em apresentar proposta de cobertura na licitação da Sede de. Yitória. Sua . 
. ·; •:ir- . ' ~ ), \ t ' ' . ' 

' ) 

, r 

~. t 

.,, t 

• J \ 

" 

r r-\; ') 

V 

'' 
' 1\r J 

participação está.. evide~~iada?, por exemBio, no'$" par,~raf<{S 15,}_8, 3~:f>6 -~ 96 e-~te 1-pstóricol , 

da Conduta. -~ , *9-

! " 

,, 
l' 
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TABELA 7 - DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS P ARTICTPANTES o'A CON DUTA (NÃO 

S1GNA'f.Áfü0S) ..... CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E €0MÉRCIO S.A. ("CONStRUtAP") 

CARGOS 
PESSOA 

JURÍDICA (COM OCUPADOS 
LOCAL DE CPf'/ 

NOME 
(POR 

TRABALRO: 
DATADE E-MAJL /ENDEREÇO/ 

PERiODO),E 
SEDE, 

NASGIME TEl,.EFO~E 
CARGO 

ESCRITÓRIO§ 
NTO 

ATUAL 
FÁBRICAS) 

:1 - • 
f\ 

,CQnstr,U~'1P Ccps 
• < .• Ruas Elias Cutait.J 51,., ,> i , y, ' f/ '1 ,. 

' Engenharià\~ 
., 

Vice.-Presidente . qdadç J,arpim, Sãp Paulo 
\. Comércio S.A 033'. 785.168 

,~oberto (200~ ~ 2012). 
· ' Av. das'Nações - .SPB. 

Rib~iro Atualmente 
-71 

Celular: ( 1 J) 99973.-8282 
exerce o cargo de Unidas, 8501 - 32º ' t ' .. .. 

Capobianco 
andar, Pmheito~ - 23/07/1955 

E-mail: 
Presi~nte. robertocap~bianc~@constr '\ São Paulo (SP), \ '- . . 

CEP: 0~425:;0]0. 
ucap:coln.br 

'I 

l 

\ ' 

V 

Roberto{!ibeiró Capbbiànco , 1 

40: · De acordo.'com,os Signatários, W.óbeteto Ribeíro ,Capobiànco foi, dúràrife a 'êondtita, 

\, 

Dfretor da' Cortstnicap. 'Sua participação na conduta tonsistiu em participa:r de. reuniões G,Olll , ' 

concorrentes para f.rrm311 ;r~or,<tos d~ (i) flxação de p:reços, ~om;liÇõe$, v,antagens e abstenç.ões 
de participação; (ii) divisão de mercàdo e~t,e CQµcorr-entes., po,1 meio da formação de'\ 

consórcips, SJ.tpressão ~.~ ·propostas e apresentaçã.o d.e propostas de co~~rturn ~. e (iii) tr-oea: 
de informaçõe6 con<;orrencialmente se~síveis, a fi_m, de fFus(rar o car~ter Cjt.mpe(itivo d35 
r~ncionadas lifitações pú,blj_ca.s. \. ~- . 

41, Segu~d.o os S·ign~táriR,~i sua partic4>açêo na conduta. oco~reu du~ante os enos 9e_ 2096 a 
2008, da seguint7 maneira: _Roberto Ribeiro Copok fancq não estav<1; presente na .. pri,~eira 
reunião entre concorren}es ref'er~nte à licitação da Sede de' Vitoria. A.(>enas após o cónvite da

1 
Petrobras para que a Construcap participasse da lidtação do Novo ·cénpes, Roberio Ribeiro 
Copobianco foi ch;mado a fr;quentar as reuniõ'es do grupo. Os Sig~·dtátios acreditâm que ·~ 

~ohtato com o objetivo âe ·convrdá-lo a frêq~entar refer1das 1reuniões tentta !'id~ fJitô por Agenor 
. Franklin Magalhãd Me1deiros' (Dfr~tor daOÀS) '. '.Assim, retlniu-''se com éxecJtivbs de1elnpresás 

~ocorrentes Cóin O óbjetÍVO de discótir á alocação de vehéedóres de 1tcita:çõeS :dás obras: (b) 
lieitaçãó do Novo ,Cenpes, e rc) l icitação do Cl.r:r,:'I A~dsar da ausêrlcia dé Roberto Ribeiro \• 
Capobianéo na ~rhneira reunião, a Construeap. con&ordoúiem apresentàr proposta de éobertür'a, , 

na licitação dá Sede de Vitória. Sua participação está, evidenéia:dã;-por exemplo, Jlós patá,,,CYfàfüs 

,' 

\ ;> 

17, 40, 41 e 66,'deste ~i~tórico·da Com:luta.;,q :' ' 1 l.fJ 

\ ~ -~ 

'\ ' l 

,. ll 

\ . \ \. 
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TABE:LA 8 ° DADOS DÁS P ESSOAS FfSICAS P ARTJCl PAN'tES DA CONDUTA (NÃO 

SIGNATÁRIOS) - CONSTRUTORA'. AN ORA DE G UTi ERREZ S.A':-(" A NDRAD E Gl l'flERlttZ") 

NOME 
CARGOS OCUPADOS 

(POR PElÚODO) E CARGO 
ATUAL 

PESSOA 
JURÍDICA 

(COM LOCAL 

DE 
TRABALHO: 

SEDE, 
ESCRITÓRIO, 

FÁBR1CA$) 
Gerente Comerdal - RJ (1995 

a 1999). J,. 
, Co,J,lstrutora Supetjntendehte ( 1999 a 2003). · 

Andrade 
Dire.tor.-de.de'settvofviinentó de 

CPF / 
DATAD'E 
NASC(M 

ENTO 

~ntõ·nio 

.Pedro, 
CampelJ(\ 
de Souza 

construções industriais em 
topas 'llS áre~s da empresa, 

~xceto petról!o.(2003.a 2005). 

Gutierrez S.A 
, i263 . 1 si.ó-1 

R. Dr. Geraldo 

\ 

Diret_o, Comercia_! (2005 a 
2_008). 

Diretor de desenvolvimento de 
projetos comerciais taa área 

'. 0/jsho'ile (2008 à 2011). 

António Pedro Campelló de Souza 

Campos 
Moreira, 375 -

Brooklin Novo, 
São Paulo (SP) - .. 
CEP: 04571-020 , 

7-53 

\ 

.}Q/l2/1950 

E-MAIL / 
ENDEREÇO / 
TELEFONE 

R~a das Laranjeiras, 
350, apàrtamento 702 -

. CEP: 22246-003. 
\ E-mail: não disponível 
Télefone: não .disponív.el 

4~. De acordo com os Signatários~ Antôn'to Pedro Campello de Souza · foi, durante a\ 
conduta. Diretor Comercial da Andrade Gutierrez. Sua participação na conduta consistiu em 
participar de reuniões :com concorrentes para fi nnar àéord-0s de (i) fixação de preços, 

fondições, vantagens e abstenções \de participação; (ii) divisão de I mercado entre 
concorrentes1 Jjor- meiõ da fotmação de .:onsórciós, supressão .de propostas e apreS:éntação 
de propostas, de coJJertura; e (fü) troca de inform~ç,ões .concorrenc,iatmeJt:te se:nsíveis-, a ·fim 
de f rustrar o caráter, CQt;),lpetitjvo das °'enciolladas Jicitações p úblicas . 

! . ;• \ 

43. Sua .pactio.ipação na conduta OC,O.i:reu durante 0s. anQs de Z006 a 2008, tendo se 
e~volvid9 de forma ost~nsiva e111 r;eUIJiõ~ e con,tat?~ com, todps ps ,conc9rrent~s citados par.a 

~inhavtu' a composição eptre/r~es. em relação às tr~ obra~. A.\~ip:i, ,se/eµniu com ex1cutivos 
~~s eJnpresas, concorrente}; COJU ;? otjetivo de disc.utir f alocaçãq qe vepcfdpre~ de l,iicitações das 
obr~: (a) na licitaç~o da Sede de Vitóri~ (b) n~ lici~ção do. Nov? Ceppes, e {e) na licitação do 

. \,. • ~ '" '' . . / '{} . . f 

CIPD. Especi~l.ment.~ na licitação do Novo Cenp~s, agiu juntamente com Agenor Franklin 
Magalhães Mecl8iros (Diretor da OÁS), e Edson Freire Coutinho (Scnahin), em negociações\ 
com a WTorre, no sentido de "dissuadi-la de baixar seu preço nas negociações com a Petrobras 
na referida licitaçãó. Sua partíêipação.está evidenciada, por exempÍo, nos parágráfos 42, ;43, 50, 
66, 81, 83, 119 e 130 l:lesteHistórico áa Conduta. 

\ . , !f -

r , 
\. 
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TA'BELA 9 - DAOóS PESSOAS FÍSICAS PARTíCíPANTES DA CONl>UT.Á (NÃO SIGNATÁR'.IOS) 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARG() CORRÊk S.A. (f'CAMARGO CORRÊA") 

NOME 

PESSOA 
JURÍDICA 

(COM LOCAL 
DE TRABALHO: 

CARGOS 
OCUPADO 

S(POR 
PERÍODO) 
E CARGO 

ATUAL 

SEDE, 
ES(;RITÓRIO, 

FÁBWCAS) 

CPF/ DATADE 
NASCIMENTO 

E-MAIL/ ÊNDEREÇO / 
TELEFONE \! ., 

Emílio 
Eugênio : 

Aulct 

]Neto 

\ 

\ 

Eduardo 

Yos·hiktini' 
Missaka · 
\ 

Comercial 

Sul/ Sudeste 

Cansttoções-e . 

Comércio 

Camargo Corr,êa 

S.A. 

Av. Brigadeiro 

Fana Li1~ã, 1663, 

116 andar, iardim 
Pàu~stan0 - São · 

'" '' '' '"P' fo (SP\" CEP' Superintende ' au .. ,,· .· '~ 

nte (abr/2002 O 1452-001. 

a abr/2010) 
\ \ 

045.499.578-40 

10/03/ 1960 

o 13'.099.628-98 

0'7/06/1957 

k,nilio~ugênio A~ler Net9, . ,, \., , , 

f\,:' 

E-mail: 
emi liOea'@cam'a'rgoc'brr~a.to~ . 

lbt 1 

Endereço: Rod! foão'Ceresêr, 

km óp,$.,·CançlQmínio Yeduta, 
Casa 291 JlcJndiaí ,Mirim, 

Jundiaí (.SP), Ç:Sf 13~14 -4.70 
Telefone: não disponível 

Av.'{}iovanni.Gronchi, 4971, 1 
' ' .;. ' t' ,, 

Apto 131, Vila Andrade, São 

P~ulo tsP), tEP 057Z4-003 
. 'E-mail: nãó disp6nívef . 
Telefone: não dis-ponível 

í' 

44. De acordo c9-r11- .ºs Signatários, Emílio Eugênio Aule~ Net9 foi
1 

d1;1rante. a conduta, 
Diretor Comercial - Sul/Sµdeste da Camargo Corrêa. Sua 17articipação na conduta consistiu em 

• • • . • . j. Í í V \ . 

part1c1 par. de pelo menos uma r~nião com concorrentes P.Z\1:\1 flf1n,ar ~.cordos .de (iü divisão de 1 , 
' . · 1/ · , r , 

mercado entre c~ncorrentes, por rpeio da formação de çonsórcios, supressão de propostas 
e apresentação de propostaJ·ae cobertura , a fim de frustrar o carát~r competitivo

1 
dâ lkitação 

19-.ública i~ferente ~ Sed~ de Vitória. Segundo os Si'gnatários, ' ele est~ve presente aptnas na ' 

primeira reuniã~ refe~ente à licitàção da Sede cié Vitória. 'Süa pa'rticip'áção 'está é~identiKda, 'por 
~emplo, nos parágràfos' 44, 66- e 96;· desti Histórico dií Cdn~utà'.' 1 · :. ' " , \ . 

Eduardo .Yoshila"tni ,Misspka \. 

45. De acordo com os Signatários, Eduardo Missaka foi, durant\e a . c9n4pta, 

,1. 

Superintendente da Çru;1argo _Corr~a. Sua J;)articiparã9 na ,con~uta consistiu e\11 participar de ,, 1 

reuoiões com ÇOQcorrentes para fim,ar acordoS\le (i) fixação de p.reç~ condições,, vantagens1 
' \. i· ~·~·J t · · , V ··· '~ ' -, . f' ~ ·; ' ' / 

e abstenções ~e parti~ipaçãQ;, (ii) divisão de inercado ~ntre co1:1c~rr~ntes1 .l!or . meio da 
formação de consórcios, supressão d~ pro,po~tàs e ~preséntaç'ão de propostas de cobertu~~; 
e (ili) tro,ca ~e itifJnri~~ões. coJico_rre~ciahriente ·sensíVeis, a fim de frus!rai" o' caráter 
competitivo das mendOnadJSTidfajões pilblicas. jY-l · \ < C .J(J 

'\ \ 
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46. Sua pârtidpação na conduta ocorreu durante os anos de 2006 a 2008, da segui'nte 
maneira: se reuniu com executivos de 'empresas é'on'cotrêntes\com o objetivô' de discutir· a 

àtocação de vencedores de licitações das obras: (d) tta licitação da Sede de Víítóriá; (b) na 

licitação do Novo Cenpes, e (e) na ~licítação do. CIPD. •Ele foi o representante ·aa €àmàtgo 

Córrêa com o qual t>s SignatáJ:ios informa:rall\ter -tido ,mais contato ·e sua participação está
1 

evidenciada, por exemplp:, nos. parágrafos 45:e 46 deste' Histórico çla C,onputa. 

TABELA. 10 - DADOS P ESSOAS FÍSICAS Pt\RTlCJ P.ANTES DA CONDUTA (NÃO SI.GNATÁRIOS) ~ 

\ , C()NS'.fRUTORA NORBf;'R.TO. ÜDE{lRECl(T S.A,. \. 

PESSOA 
CARGOS 

JURÍDICA (COM 
OCUPADOS 

(POR 
LOCAL DE 

DATA.OE 
E-MAIL / 

NOME 
PERÍOOO)E 

TRABALHO: 
NASCIMENTO 

ENDEREÇO/ 

CARGO 
SEDE, TELEFONE 

ESCRfTÓlUO, 
ATUAL 

FÁBRICAS) 

Const_,r.i,tora , .. 
'\ ,';. 

Norb~rto Almirante Pereira 
,. 

G~imàrães, 37/ &02, Carlos José Odebrecht S.A. 
' ., : ;, 385,148.697-87, Vieiras_ Gerente Geral l Rua Lemos 1\ Leblon Rio de Janeiro, 

Machado da l 
(RJ)· 

f'- -~ 

Montei ró, i 20 - 9 ° 1·, t;, RJ. 
Cunha andar, Butantã, São 

23/12/195l. 
E.:mail: não disponível 

Paulo (SP), CEP': Telefone: não disponível 
\ 055'01-050 \ 

Carlos José Vieira Machado da.Cunha 

f7. ,De acordo c;om os Signatários; czar/os José Vieita Machado dçf-f:uf)ha,, qoJlhecidO·C00:10 
·'Casé", foi, durante a conduta,, Gerev1te Geral (RJ);' $ua participação' nl'l conçiu~ consi;stü.\ em 

. ) 
V 

li, 1. / .• f',: ,.. ; 

1 ,, 

, )' 

I\ ' 

I"~ 

l 
,, 

\ 

Pfll"tí~ipar de !eurµões ,;,c;om , cpncorrentes , para firmar l!COrd9$ de (i) fixaçjo, de preços, 1 

condições~ y.a11tl\-gens t e attstenç9es !Je partkipaçã'lr, (ii), rdivisã't de mercaq,q entre ,'.;, 
concorrentes, P,Or.,m~i<( da forJJJação de consórcios, sul?ressíi9 ~e prwo.st;is e apresent~çãpl .. " 
de propostas de cober~~ra; eJ~ii) tro.ca de informa,ções C?ncorrencialmente s~n,~ív~is,, a fim 
d~,frustrar o caráter c9w_petitivo das menciq11~d~s licitaç9es,públi~as. ,, 

1 \ . ' 

48. Sua participação 'na corldutá ocorreu durante os anos \áe ioqo a ioos, da Íeguinte 

Jianeira: Se reL(OÍU COffi execu'tiVOS de eü',presas COÍlCOi'rentes COm O_ Obje~iV? de discutÍr a 

alocação de vencedores de lici'tações das obras: (a) na Íicitaçãô · da Sede dt Vitória, (b) na 
licitação do NóVQ 'Cenpes, e (e) na fícitação do CIPD. Sua participação S~tá evidenêiada, por, 

exemplo, nos parágrafos·:23, 47, 48,'66 e 87 àeste Histórico da Conduta. t/1 . ' ' 111 · ~. 
\. ., 

\ 1 

, ! 

\. 
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TABELA 11 - DADOS PE:SSO~S FísrcAS PARTICíPANTES DA' CONDUTA '(NÃO SIGNÀ T.Á.RIOS) -

CONSTRUTORA OAS S.A. \. 

PESSOA 
CARGOS JURfDICA (COM 

CPF/ OCUPA])OS LOüALDE 
NOi\tE (POll TflAl3ALHO: DATA DE E..i\'l,All./ ENDEREÇú / \!' ./r 

PERÍODO)E SEDE, 
NASCIME TELEFONE 

CARGO ATUAL 11:SCRJTÓJUO, NTO 

F,t\.BRJCAS) 
, 

' CPF:V t · Rua toúreriço'de Afmeiéla: 
·" ~g~or. 063.787.575' 1 580, 121, VilàNbva';,, 

fcankJj11 
'\. Diretor A. ,, -34 ' 1 · Conceiçãii ·são P.aulo/SP 

Maga!hães 
Mede1ros 

I', Construtora OAS ;E-mail: nãQ>pisppnível 
. S.A. · 08/06/1948 V '.Felefone:·não djsp,0nív.el. . 

Av. Francisco RG: 
'R\ia Roberto Calâas Kerr, 

\. Matar?2,Zo, nº 009 l 840'Z40 15'1, Edificio -P.tanalto, Alto 1350, -SSP/SP 
de Pinheiros, São0.l?àulo/$P José Água Branca, São 

Aldemá'rio Presiâente ' Paulo (SP), CEP: ·" tPF: 
A,v. Oceânica, 15.45·, Apto 

Pinheir&{ilho ' f\ 05001 -100 078.105.635 
.204, Ondina, Salv<}dor, ,: 

l 
' -72 

XB~),iCtP -40170,0 LO . 
. E-i;nai): não disponívçl , ,, , 

-rer?fone: não disp<:mí;e, :. 
29/Q9/ l 951l 

\ \ \ \ 

Agenor Franklin Nf.çigalkães Medeirof; 

49. ,De ac0rdo. cqm,qs Signatários, Agenor Frfl!}klin 1'faga/llãe-s, Medeiros fol, d,uran~e a 
9ondut~~ Diretor da OAS. Suaparticipa~ão na aonduta.consistiu fm par!ictp~ de, reuniões com 
concorr~ntes'- para (!Imar acordos de (i) Qx,açãc:> de R~eços, çond~ções,. vanta~en~ f- a~~~enç~es 

d~ par_tiçipação; ~ii) <ltvisão de mercado entre c~mcor~ent~.S,, por".meio .da, formação de 

co_nsórcios, supressão ~e propostas e ªfresentaçãe; de PfOpostas d~ ~obertura;. e (iii) tf_oca 
de informações con~orrencial~ente sensíveis, a fim de frustrar o ,c?ráter competitivo das1 
mencionadas licitações públicas. 

5.,0. S~1a participação 'na conduta ocor;eu duraht~ os '~nos de 2006 '~ 2008, dà ~.esuin!:e 
maneira': os Signàtários acreditàm que Agenór Fra'nklin·'1Mag'àlhães Meâ'eil·of tenna Lfejfo ó ,-,, · 
~ntato CCim . o obj'etivd· de dónvidar- Roberto Copobianco (Vtée-Presiderite 'aa''Cônstrucap) a .r 
frequentáf as reuhiõ~s:,rdo grupo. Além disso, ségundÔ0 os Signatários, A~rior' FrankJui 

Magalhães Med~róS, juntamente Côín António Pedro Campêllo de Souia (Diretor Comercial d'á, 
Andrade Gutierrez) é Edson freire Coutinho. (executivo: Schahin), ,eia á :pessóa"responsável 

pelás negociações com à WTorre, no sentido de dissuadi-la1de baixar seu pieço nas negociações 
com a Pettobtas na licitàvão do Novo Ceõpes. Ass'ini', se. teunhr com exooütivos ·de empresas , 
concorrentes corh o objetivo de discutir a.alQC~ção de vencedores de jjcitaçpes das obras: (a) nal 

liçjtaçã-o, da Sedei c:J,e, '{,jtória, (b) na licitação do Novo Cen~s, e. (e) na> licitaçã0 do. Sua 
partieip~ção está evidenciada,por exemplo, nos p/3T<\gr.afos 25, 41, 49,50, 66, 8~? 87, 96, 1~5 ~ 

127 deste Histórico ela Gpndufa, /f, , \ 1 i' .·/() 

\, 
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José Aldemário Pinheiro Filho · 

51. De acordo cbm o~ S1gríatários, José Aldemário Pinhelr<> Filho, conhecido cofuo ido 
Pinheiro foi, ,durante ·a cdnduta, Presidente da OAS: Sua partiéipaçã0 na coridutà1corisistiu em 
pàrticipar .de :reuniões com concorrentes para finnar acordos der (i) ·fixação) de·• 'preços, 

condições, varitagébs e) absrenç-0es de pa~icipação.; .. (ii} .divisão de' mercado: entre1 
concorrentes, por meio.da for,maçã~ de:cons,ótcios, supressão de pri:Jpostàs e li'presenta\1}o 
de, propQsta,s,de cobertui:a; e,pii) troca de.informações ·concorrencialmente sensíveis, a fim 
de frustrar o caráter compe~itivo das mepcionadas lici(~ções públicas. 

\ ' \. ' 

., 
! 

52. Sua participação na conduta ocorreu durante os anos de 2006 fJ. 200.S, da ~eguinte v . 

maneir~ (P) os Signatários a<;rtditarp que ,I.,éo Pinl:z_eiro nAo tenha R~icipado dife.tan:wnte. çl.a 
licit~ção ,da Se(e de Vitliria, apesar de ~ossivelq::1ent<tff~r ci~~ci~ 9,u Qfien~P,P o,~1.aju?te$

1 
, 

anti:co11?petit\VOS re~za~9$ p~~ ~eu.~½bor~i-11ad9 .f>g~Of!f FHnklio1!vfa.~a!J1ã~~ .jv1~4eJro~,rf (b),1na 
licitação do Novo Cr.npes, Lép Pinh~iro, iJlfery~io junto!\~ WT.op-e ~ai:.a q~e ,est~ emp,resa

1 
~ão 

reduzisse a sua proposta na negociação (jireta çom a Comissãç, de Licitação da Petrobras. 

Segund·~~s Signa1~r~os,,t;?m9' ~o'nt;apartida, p;a ~ saída d.~ Y'IT.<ére do izro~,~sso: .. de neg? ciação, ., 
a empresa receberia o valor de R$ 18 milhões, a título de compensação. Sua participàção está 
evidenciá.da, por exemplo, nos p~ágrafos 25, 51, 52, 66 e 131 deste Histórico da Conct'ut~.' ' · 

,.. ' ' 

TABELA . .12 -·DAoo§PÊS~oJ~ '.S'ís1dÁS p' ARTltÍPANTES D,{ CONDUTA \NÃO SCGNATÁRIOS) :_ 1 
co/..ts'rRtltoR'A QUEl1ROZ GALVÃO s.A. i, ,, l ' 

NOME 

Augusto 

Amorjm \ . 
Costa 

\ 

CARGOS 
OCUPADOS 

(POR PERÍODO) 

E CARGO 
ATUAL 

\ 

Diretor Comercial 

\ 

PESSOA 

JU:!~~;M CPF/DATA 
DE 

TRABALHO: NASCIMENT 
SEDE, 

ESCRITÓRIO, O 

FÁBRICA:$) 
\1 \, Jt 

Construtora 
.: r 
Queiroz Galvão 

S.A. 
Rua Dr, Renato ,Paes 
de Barros, 750 - 1 &º 

:µidaç, l~ill} Bibi,
São Paulo ($P), , 

CEP: 0,1530-001 

-,: CPF:: " 

l93.388.0S7-
> 00 ' 

\ ' . 

04/04/19.48 

Augusto Amorim Costa ., 

E-MAIL/ 
ENDEREÇO / 
TELEFONE 

i\. Rlia ~lb'erto Wolf 
Teixeira, 4G5; São r' 

, Cenq~do -·Rio de 
Jan~iro/RL 

Àv,, Vi;ir~ Squ,t9, 19~, 
. ,· . . ,} 

Apto 101, Tpanema, Rio 
~ ~ 'J 1, 

de Janeiro (R'J), CEP 

22420-004 

E-niail:11ão disponível 
Telefone:' rião disponível ,: 

53,, .De acordo com QS Signatários, A.ugustq Amwim Costa foi, durante a conduta, Diretor 

,) 

Comer~ia:I da Que\roz Galvão. Sua.participaçãp na conduta_ consistiu ertl participai: de reumões 1 . 

cQm . concorr~n-tes ,para ;firmar acQrdos .,~ft Q.) .~ção d~ preços, conf!,iwes?' vantagens, e , 1 

abstenções de pa,rticil>;rçãov ,(ii) "ivisão 1de-wei:;_ca~o ~J)tr~ concorrenws, .por meio. da 

• l 

formação de consórcio~, fUpr,~ssão. cJe PJ'.Opostas e .~presentaçãq.d~ Rfºl?,,ºsta' d~\ cob~rtura; 1,1 .. 

e (iji) troca .. ,d~ ~9r~~ções _.çoocor.re~ci.al~eote .~eosíveis, \ fi~ c:lef',frustrar o cará,ter 1/) 
competitivo das mencionadaHicit,afões p~bl~c~s. ífJ' ... ,: ,, ,

1 

\. * ,. l ' ' \. \ 
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54. Sua participaçãb ·fia cdnduta ocorreu durante os anos de 2Óó6 !à. 2008, da seguinté 
maneira: segundo os Signatári·os; AugustO' Amorim Costa pàrticipou de pelo menos uma tettniãÕ, 
ê-óm executi"'os·de emp11esas concorrentes com o objetivo de discutif 1à alocação de vencedores 
de licitações das obràs: (á}11a\Ucitação da Sede de Vitória, (b) ria licitação d'o Nõvo Cehpes, e 
(e) na licitação ,do.,ClPD. Sua-participação est\evidenciada, por exemplo, nos_parágrafos,27,

1 
53-, 54, 66, 89, 96 e, l~5 deste Histódco da Conduta. 

55. .De acordo cQm os. Sig~atários, pelo menos,.um segund9 executivo da Q~eiro?:Galx~o 
e..steye envolvido e,:n i;euniõ,es .. subse_qµentei; paça~ discqss;q-de acordos voltaçlos ~.supi:~ssãctde\. 
propost.as e <\presentação ,de pmpost~ de cobertura, ?JªS ~s$ignatár~os infonnaram não dispor 

de Jnforp:iaçõ~~>Pat:ª idel,'ltific~-~P: ,.. v O ,
1 

, , • )r ~. ,, 

• ' . ~- ' • ; . • ' l 1 

TA.BELA 13 -;D,,ú)osPE,S.SOA~ Fís1cAs PART~Ç!PANTES 1?~ CoNDUTA.~NÃo s1qNATÀ~1os)-' , 

NOME 

\ 
I:-larald Jorg 

Dencker 

, ,. HOCHTlEF' DO BRASIL S.A. 
, ~ , . ' ' ~ ' ! . 

PESSOA 
CAR-GOS 

OCUPA.DOS JURíDICA (COM 

(POR 

PERÍODO) 
E CARGO 

ATUAL 

LOCAL DE 
TRABALHO: 

SEDE, 
.ESCRITÓRIO, 

FÁBRICAS) 
,Hochtief do Brasil 

, S.A. 

CPF/DATA 
DE 

NASCIMENTO 

Conselheiro à 

época dos · 

fatos 

Avenida A_lfredo \ 
214

.
268

.
808

_
04 

Egídio de Souza 

Aranha, 145, Santo 

Amaro, São Paulo 
. (SP) CEP 04726-

170 ' 

08/02/1944 

Harald Jorg Denc'ker: " 

. ' '·, 

E-MAIL/ ENDEREÇO/ 
TELEFONJl: 

Rua' Ale)tand}e'Du~1as, 21 ºº· 
Cbnjurito Í 12, São Paulo/SP. 

Rua Arizona, 1281, Apto ' 

14 J, QidadeJ\.1onções, São 

faqlo (SP,), CEf 0456:7-003. 

-,Tel.; (J 1) S J 82-4488 . 

E-map; n~91dis~onive.t 

56. De acordo com os,Signafários, Harald .!org Dencker foC durante a conduta, Conselheiro1 

da Hochtief. Sua partictpação n:a conduta consistiu em parti.éipar ele reuniões com concorrentes 

~ara: frnnar ,acordos de (i) .fixação de preços, co.ndíções, '\'\antagens e absten~ões .de 
participação; (ii). divisão de ,mercado entJ.;e concorrentes, por meio da forma.ção, 'de 
~onsórcios, sup.res,são de propostas e aptesenta,çã.9,pe propostas de eobertul\a; e (jii) t~ca 
de informa~õe, c~~i-c:or,rencialmente sensívei$, ,a fiJ?l de. frustrarº· cará~er competitivo das 
mencionadas licitaçj'íes,pµbli.Ga,s. ' . ' 

. 5?. Segundo os Signatários, Hqr.ald /or.g ~enckÇ!_f este}f di_r~t~m,Ítilte e~volvidp apenas oa,s 
reuniões com executivos 4e empresas conc.orrentcs envolvendo ti:atativas referentes à licitaçã.o 

\, > ) : / 
da Sede de Vit~ia, com o objetivo de discutir a al9cação de vencecrwres de licjtaçõ~s dess,a1 
obra. Dessa for;nà;_ podeise dizer que sua participação na conduta ocorreu durante o àn? . de 

' , t , , ·1 · ., , t ·, , • ... ., , 

2006. Sua participação está evidenciada, por exemplo; nos'parágrafos 29, 56, 57, 66, 87, 89 e 96 
deste HiStórico da Conduta. ' . . . 

. ff!· 
'q 

\. 

Página 20 de 49 
\J 

p 
., 1 



\. 
,,! \ : 

'I' ';' 

. Wll111IA1 

TABELA 14 - DADOS P ESSOAS FÍSICAS P AR'rtCr'J>ANTES DA CONDUTA'(N·.:i.<> Sl~NATÁRJOS) -

NOME 

Luiz 

Cláudio 

Machado 
Ribeiro\. 

\ 

M ENDES J ÚNIOR TRADfNC E E NGENHAitJA S.A. . 

CARGOS 
OCUPADOS 

(POR 
PEIÚODO) E 

CARGO 
ATUAL 

\. 

Diretor de 
besenvolvime 

nto de 
, Negócíbs if ' 

r 

' ' 

PESSOA 

JURÍDICA 
(COM 

LOCAL DE 
TRABALHO: 

SEDE, 

.ESCRITÓRIO 
~FÁBRICAS) 

Mendes Junior 
1Trading e 

· Engenha ria, 

S.A 

Av. João 

Pi(lheiro, 146 -

6° andar, 
. Çentro, Belo 

Horizonte 
(MG); CEP: 

,\ 13!) t :fo:92/ 

CPF / DATA 

DE 
NASCIMENT 

o 

CPF: 
420.886.906-20 

20/01/1960 

E-MAIL/ ENDEREÇO/ 
TELEFONE 

' ' ' ' ' 1 1 
Rua General Venàncic;i Flores, 755., 
Ápto \701, Leblon, Rio de Janeiro 

· (RJ), CEP 221441 -ogo 
E-mail: 

füiz.claud1o@mendesiunior.com.br 
,Telefone: 2156-11 ·14 

\ 

Luiz Clâudio Úachado Ribeiro 1 

58. De acordo com o~ Sig~atários, Luiz Cláudio Uacnado Ribeiro foi, duránte écondÜta, 
Diretor de Desenvolvimento de Negóclô~ da Mendes Junior. Sua participação na conduta" 
consistiu em participar de' reuniões com concorrentes para firmar ttordos de (i) fixação de 
preços, condições, vantagens e abstenções de participação; · (iÍ) divisão de mercado entre 
eoncorrentes, por meio da formação~ consórcios, supressão de prõ postas e,apresenta'Ção 
de propostas-de coberturà; e ·(iii) troca de informações colicorrencialmeiíte se nsíveis, a fim 
de'frust'rar o c:a ráterecompetitivo d~ mencionadas,!iêita~ões-públlca·s . 

.! ' ' 

59. Sua participação na CQRdUtfl ocwreu durante OS, anos de 2006 ~ 100$, da seguintel ' ! 

ruaneira: não e,$tay,a pre~ente,,nn pr,imeira i;eUti~ão ~.ptre concorrentes ,i;eferente à licitação d4 
Sede de Vitória. Ap~n~ após 9 COf Y~te da,fetropras par~ (),!!e a, Me~.des Júnior,participasse,sta 
fkjtaçãp do Novo Cenpes •. Luiz Cl41,1.dio -O{acha.d<;> Rif?eiro (.9i c,hamado a frequep\ar as rfµniões 

~o gruJ?O, Embora Luiz 1Çláudi6 Machqdq R.ibe,iro estivesse ~sente .na. pr~n:ira re~iã~~:ª 
Mendes Junior concordou em apresentar prpposta de cpbertuta na licitação da Sede de Vitória. 
Sua participação estã e~ldenciada, por exen;iplp,nos parágrafos 31 , ,58~ 5,9, 6i e 96 deste 
Histórico 'da Conduta. ,, \. 

·_;pfr· 

\. 

\ 

. f;. l \ \ 
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TABELA 15- DADOS1>ESS0ASFísrcAS PARTICTPAN1'ES DA. CONDUTA'(NÃO SIGNATÁR(OS)

SCRAHfN ENGENHARIA S.A. \ 

CARGOS 
PESSOA 

JURÍDICA (COM 
OCUPADOS 

LOCALDE CPF/DATA 
NOME 

(POR 
TRABALHO: DE 

E-1\-tAlL / ENDEREÇ() / 
PERÍODO) 

SEDE, NASCL'\lENl'O 
TELEFONE 

E CARGO 
E:SCRITÓRIO, 

ATUAL 
FÁBRICAS) 

; ! . :Rua\RaOI Pitanga; ;nº 2:60, 
RG nº 

! ,n 
S~hahin 20422§9962~·' v . casa,,Ltanha:nga,,~io d~.· 

\_ Engenharia S .. C 1 S-SP!RS 
Jareiro/RJ 

Rua Jiebert MQSe$, 20, 
Ecfüon Freire Rua Vergueini, '2069:· l . , > ,. , 

Coutin110 
Executivo 

Vila Mariana, São CPF 
(\ptp .1002, São Çonra~o, 
Ri~·de Janeiro (RJ) CEP 

Paijlo:(SP,}, 0EP: '1 96.876.980~91 
22~10~110 

\ 04)01 -000 \ \E-m11i'I: não' disponível 
07/Jl / 1950 

Telefone: não di.sponível 

Edson F\riire ·Coutinho i • r , 

v 

' 

V 

60.' ·. Dé acordo com ·os Signatários; Edsoh Freire Coutinhoº foi , dtiranfe> a bôndtità, 
executivo? da 8chahín. ·Sua participação na conduta consistiu ,em pmicipã:r:de/ teun:iões com ' 

concorrentes,para fumar.. acord.os de. (i) fi~ação. de pr:eços, comlições; ~antagens· ,e abstenções 
de parti1,:ipa,ção; (ii) divisão de merc~do entre concor1;ente;:s. por ni~jo dll formação de , 
consóreios, supressão (l~ .propostas e apresentação de pr,opostas de cober.tura;·e Oii) troca 
d~ i.nformações concor,renc~~lpieJ\,tt se:n$ívejs, a fi'1J de fn1strar o car~ter competitivo ~as 
rencionadas licitaç-0es públicas. \ 

" 6 1. Sua .partic}pação na condut,a ocprreu durapte_ o~ .ano~ .de ~006 a .2008, da seguinte 
' ' '\' t ~ ) . ( } . ' ' ' ' . , • ' 

maneira: não estava,pr~sente_ na primei~~ reu_nião ef\tre concorr~mtçs ~et;~rente à licittçã~ d_a 
Sede de Vitória, , Apenas apô\ o convite da Petrobras p~ra~ue a Sch~in participasse· da1 
licitação 'do Novo Cenpes, Edson Freire Coutinho foi chamado a frequentar às reuniões do 
grupo. ·Embora Edson 'Frei;ê Couti~ho estivesse ausente da primelra reuntao, a Schahi~ 
~oncordou ein apresenÚi.'r proposta de cobertura na lícftaçãcf ctá' ·~ede de Vitória. Sua 
participação está evidentiada, por exemplo, nos parágrafos 33, '§0, 60, 61 96, f25 e 130 deste 
ffistórico da Cóndtita. " 1

' .. 

., 

TA'BELA.'16 - DA.,DOS PESSOAS FíSJ'CAS PARTICíl' AN'l'ES OÂ CóNl>UTA}(NÃÓ srêrü TÁRI0$).:.., ' .} 

'l ,, ;WTORRE ENGENHÁRfA E C<:>NSTRÜÇÕES S.A . 

t>ESSOA 
CARGOS JURÍDICA 

CPF / 
OCUP.Al:>OS (COt\f LOCAL E-MAIL/ 

DATA DE 
NOMt (POR DE 

NASCIME 
ENDEREÇO / 

PERÍODO)E TRABALHO: TELEFONE 
CARGO ATUAL .SltDE, 

NTO 

; '>• '\ 

ESCRITÓRIO~ 
' " 

., ., 

'v 

1 ) 

9 Os Signatários informaram não saber precisar ó' cáigo ochpi dd ~ot Edson Freire Coutinho na Schahin. 
\_ 1 ' \ 
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FABRICAS) 

\ 
'\ Aveniéla,Chedi Jafef'' 

2212,' bloco'D - '4° aridar 
~airro Vila Olímpia, , · 1 V 

Franéisco Geraldo 
Caçador 

\ 

Walter Torre 

Júoior 

\ 

,\)iretw, 
Suger~ntend,çnte 

( J 99~ a 20~8) 

Acio,nisµi e 
Presidente 

' \ 
WTorre 

Eogenllaria e 
';j : ( •. 

Construções S.A. 

Âv. das Nações 
Únidas, f 4.261, 

Ala A, l'Sª àndat, 

Bemni, -São Pau1o 
(SP), CEP:·04794 

- 000. 

182.092.626 

-53 

]5/04/t952 

CPF: 
769.228.638' 

-i7 

.1 n !Ofil 956 

CEP 4?5J 0~5, Sãçi 

fauJo/SP. 

Ala,me9a T,upin.ig,uins, 

i5o!' Apt?: 91, Mºe~f;' 
São Paulo (SP), CEP 

04677-ÓÔl 
Telefone {11) 3759-3'3 l 5 

E-mail: não disponível 
Rua qavid Pimente.J, 1 

l ,J 88, J a,dirn Mo~um,bj; 

Sãp,Pa,~lp (Sf}., CEJ? 
: 0?657-010 

E-mail: não disponível 
' ,,, ' 'i . ;~ }l • "' l . 

' Telefone: f!àO ,?isponiv,<?I 

Francisco Geraldo Caçadqr , 
. ·, / J'._ t' i 1 1 t, ~ ~ . } ·' [ ,.,· ... . _,. . 1 ,, 

62. IS)e acordo com os Sig~atários, Francisco Geraldo Caçador foi, durante a conduta, 1 

Diretor da WTorre. Sua participaçãó na conduta cónsistiu em participar · de entendiri1entos
1 
e 

reuniões para firmar aco:dos d~ (i) fÍxação dê preços, condições, v~ntag;n~ e 'abstenções de 

~arti~ip~ção; (ii) ~ivisão d~ mer~ad~ entr: c~ncorrentes, po~ 'meio da form_~~ã6 dê, 
consorc1os, supressao de propostas e apresentaçao de propostas d'e cobertura; e (m) troca 
de informações concorrencialmente sel'lsíveis, a fim de frustrar o caráter cómpetitivo das 
rrlencionadaS licitàções ·públiclís. 

1 
63. Sua participação na conduta: ocorreu durante o ano de 2007, na licitação do ,"Novó 
Cenpes", tendo re'alizado cô.atatos ,com' os executivos ., de emµtesas· concorr~ntes; como a 1 

Carioca e OAS1 com o pr,<;>pósjto de <}linhar ps,Y~mcedores.A:lessa;lie,íta.ção. Sua p.irticip;:tção ·eí5tá 

evidenciada, por ewmplo, .oos parágrafos 35, 62, 63 e 66 deste tlistórieo da Conduta 1 

W,a/Jer TQrre-lTJnior 3 . , · 

6'4. De acordo com os Sign~ários, Walter Torre J~nior foi,durante a conduta, Acjpnist,a e 
](residente da WTo;re. Sµa participayão na c,on,duta consistiu em participar ,de entendimentos -e 

reuniões voltados para ftnnar acordos de O? fixação ~e pre~os, .con~\ções, 1yantfgen~ e 
abstenções de particip~.ção; (ii) divisã.o de ,i;nercado, e.ntr.e ,.conçorren(~s, ppr meio da 

" 1 ,fj ' ,; 1 ~ ,, ., ' \ . • ' ·t ~: ,, ' t 

form~ção de/onsó,r~ios,; sup~ess.ão r-e pn~postaf e}pre~~nta~ão de,P:fºP~s,tas d~ cobertura;\. 
e (iii) troca de in,forma~ões , çonsw·re,npalme)pt~ sen~íveis, a fim de frustrar o carát~r 
competitivo das mencionadas licitações públicas. 

. . ;· . . 

~ ! l \ . , , 

65. Sua participação na éónduta· ocorreu durante o ano de 200'7, na 1kitação do ·'Novo 
Cenpes", realizou contato com o Signatário R.P.B.J. para assegurar-lhe que a empresa rião 

reduziria sua proposta ria nég'ociação diteta · éóni a Comissão de Licítação <fa Petrob'ras, 

garantindo, portanto, qtte o c&nsórcio ptévfamente1·designado t?elos·'ciljncdrreryrês em, conluió 

vencesse aquele oettame; Sua participaçãô está evitlehciádâ, pot exem'pl6iinos parágrafos .35, 

, 64; 65, 66, 119, J 25, 130 é 131 deste Histótlco da Cóndútà. \! '" 
/qt· \ '\ \ 
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66~ Os indivíduos dtàe!'os'nos parágrafos acirha'))odem ser sumarizados da §egtiintê forma, 
do ponto de vista hierárquico nas respectivas empresas: 

\ 

'TABELA: 17 - HCE.R'ARQ(IIA NA TOMAD'h\_l>E DECISÕES PELASPESSO~S FiStCAS 

PARTICWAiNTES-ElA CONDUTA 

"ALTISSl MO" ESCALÃO ALTO ESCALÃO ESCALAO OPERACIONAL 

l ' 
R.P.BJ 

Roberto Ribeiro Capobianco 

José A~emário Pinheiro Pin-lo 
("Léo·,R inheito 11) 

Hai:aJd ~org, De,ncl,,.er . 

CA~L.\RGO CORRiA 

Agénorfra'nk1in Magálhães 
' ,, v Medeiros ' 

HOCHTTEF 

M .ENDES ,h JNIOR 

Luiz Cláudio Machado Ribeiro 
t------ - - - ---..JIL--- --=----~- - __..'------- ----- - ---j" 

Õ DEBRECHT " 

'H 

Walter 'f qrre Júnior 

Carfos fosé Viei ra Maclfailo da 
i Cunha ("Casé") 

Ãugu'stô Amorim €osta • il 
w roRRE 

fraoc isco Ger~ldo Caçador ' 

' " i 

' ' 

IV. IDENTIFICAÇÃO DE OONCORREN~ES ,E,, CLIENTES , NOvlíMERGA1>0 
A'FETADO ,, .,; 

" IV.1. CONCORRENTE$ 
,, 'H' 

67, Além da Signatária ~ das dem<J,is pessoas jurídicas já ·identificadas, ps- Sigpatários 

" 

identificam Relo'nlenos outras concorrentes1 ha),iljtadas a partici p,ar q.asl lici~açõ~ll da f>çtrohra~1 

para contrat11;ção dos, serviços cje engenharia e: cons-tru~ão civil predial ç:te "Edificações de 

Gi;~,nde, ]?-0rte com Car~qterí~t,cas ,Espeçiais", que não participaraqi da~,.,cond,4tas r:elata<lfis, 

segundo o conheçimentp, dos -~ignatári0si- confqr111,t;_ tab~la ~aixo, ,Sfgi,Jndo z°s, Signatários;. 
essas empresas podem ser consideradas-concon~nt~., pQ_ir tin]J.am expertite na realizaç-ão ;de 

obras de grande Ptil,rt~. aJ.ém difoS0, a,, empresa dev~ri,a estarpi:eviao,ente. insqrita 0-0: Ca,dastr~-de 
\ \ 
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Fornecedores de Beris J·'Shviçós da Petrobras·, co1-li 'o Certificado de Regist'ro -e éJassificàçã'o '--' r · ·, 
Cadastrá!: \ , t 
\ 

T .~BELA 18- lDENTIFlC:A(;:ÃO DE ÔUTROS.CONêORRENTES' 

EMPRESA CNPJ 

ENDEREÇO 
(SE:Ot, 

ESCRf fÓRJO, 
FÁBRJCAS) 

l 
WEBSlTE/TEL REPRE$l:NT ANTE f 

\ 

Método 

Engenharia Ltdà., 

Praça Prof. José• 

73_44S.80IIOOOJ- v Cannes, 40,'-iEd. 
Bery:ini ·509- ·1º 

34 

/ FAX LEGÂL 

. wwy.,.metoçlo.co 
, m,br 

\ 

l ' 
' ) anda~ - Brqok!in,. f v 

Novo - SP 

\ 

IV.2. CLIENTE 

Fax:+ S5{i f) 
5501-0102 . 

' 

\ ' 68. O seguint~·cHerite foi ifetad0 pelai conduta artticomj:1etit1.va refatada·heste:'Histó.ríco da 
Gon'duta, conforme <lados fabai~o: 

\ TABELA 19·- IÓENTIFICAÇÃO DECLIENTES 

EMPRESA CNPJ ENDEREÇO WEBSlTEfl'EL REPRESENTANTE 

Petróleo 
Bras.üeiro S.A.. 

33.000.167/0001 -

QJ, ,, ., 
\ 

' Avt,niqa 

· .República do 
Chile. 65, Rjo de 
Janeiro/RJ 

/ FAX 
www.petrobras~: 
om;b.r 

Te!.: (21) 3224-

1000 e-

(21 )3224-roo 1 

LEGAL 

·Pedro Pàrente 

'' 

\ 

V • 

, · C .• 1 ... !• 'l f . . ' ,· 1 . ' '< j 

69. Conforme ·o relato dos Signatários, o processo de contrataçãó de bens é serviços pela 
Petrobras é regido/' pel(/Regúlatnento do Pro~edirflento L icitatorio ''sÍmpfifitad~ da 'Petróleo 
Brasileiro· S.À f R;g~lai-rl;nto'~: apr~~ad~ 'p~lot>ec;ero n~ i'745.'<l'e 2~ ~~ ag;~to d~, 1998 e peló 
Mahual'dà P~trobras par'iContrataçã~. '' ' .í· "' ' 'l''l \ií' ... '" 

" " \ " ! 

70. Em suas contratações,' a Petrobras pode ntilizar as seguintes m'odaliciàdés · de:\lkítação: 
(i) Concorrência, (ii)'Tomada de Preços, (ili) Convite, (iv)Concurso ou {v)teilãó. · Alê~ drss'o, 

considerando á {ômplexi'dade e a· especialização <lo fomeciinento/prpstação ~o sét\liço: as I 

licitações podem seguir os tipos: (a) melhor preço, (b) técnica e preço ou (é) melhor técnica. O 

item 6.23 do Regul~mento )o possibilita, ainda, 1à 'chàmàdà ''negociação di;·êta"/í'ealizada 

l 

v 

entre a Petrobtas e ·o; 'class\tid~dos e.~ suas Jlicitações. Ll(J,., · · : "·' · 
1 1 ,1 ' ; · I < " l l . t V, 

-1º_Q_u_a_lq_u_e_r_q_u_e_se_j_a_o_·ti-.p-o~., o_u_m_ ô_dalidâde da 11citação; põderá a Comi'ssão, úmà vêi: defihfdo o resultádo 1//. 1" 

do julgamento, negociàr com a finna vericedotáou,. sucessívanierité, êóm as dêmais1icifatites/ se.glrndo:'a "i. ·, · ".'i 

'(,d,m do ,""'1ác"l", ""'\liº"' , ,,mús va:;::::~,::os P"', Pet,ob'J'\ A negocia~o ""' fo:ra,, ,,,.·_··:.·' n,, .... >,1 

., , ) 1HdNiiAO / ~1 

;f "l 



\ 

71. O Regulamento tambéih estaõelece que, na trarnitâção do seu processo de'cbnfratação, a 

Petrobras poderá promover a pré-quâlificação dos poienêíais fornecedores, os qi.iàis, tíma vez 

4ualificàdos, estarão aptos a- serem convocados a 'J)artiéipâr de suas· licitações poi meio da 

emissão de simples cartá-convite, sem prejuízo do preenchiménto· de possíveis exigêneias 

complementares. , 
i! 

72, Tal pré-qualificação, por sua vez. poderá ser substituída pela àpresentação,de demficaáó 

de registro no Cadastro de "For.necedores de Bens ·e Sé11viços'(''CFBS") da Petrobras. Tstd é, caso ,, 

ctetêrmióada empresa póssua certo certifiéado que a fiâbilire a prestar o ,servíço/fõrnecefo bem'\ 

objeto dà lfcitação, estàrá, de antémão, ' qua1ificádà pàra aquele ·cettamente;:t podéndo ser 

corivocada mediante r.ecêolmento de,simples cartakorivite. · , , ·. ,), .- l · ,11 • 

7"' .). 

·, ( l \ 

\,Segundó os. Signatários, via d'é regra, as licitações da Pettt,bras·que envolvem.obras :cte 

grande porte, complexidade e valor são re-alizadas na m0dalidade Convite. 1Nessas licitações, 

não é habitual a ,tó1wócação pela Petr0bras:<1e empresas não cadastradâS no 0FBS. 
\ l \ \. 

74. O Cadastro de Fornecedores de .aens ,e Servjços 1,i ("CPBS") da Petro.bras tem como 

objetivo p-enJJitir a ·avaliação p.révia dos fornec.edqres qoe t~riam condi:ções técnicas e/ou 

econônú~as para parricLpar de syus pi:ocessos licitatórios para aquisição\ de bens e/ou serviços. 
1 

Uma vez qu~ -a empresa é c~asti:ada 110 CfBS el.a está; de antemão apta; a participar çjas 

1 icjµições realiz~dí'l,$ pela Petrobras, ·sendo certo que tal caç,~stro µão lhes assegµra o direitQ de 

participar de todos os pr-0cessos de çompr,a daquela ç9,mpanhfa. ~ 1 

\ \ \ \ 

75, De açordo,cQin;!i)S; Signatários, a, partir da quaüfic~çãoJ1révia de forneçedor?~ iapt€lS a 

, p~icipar. de,sses proc~ime1;1to,5, com q CFBS, o _fr,>rnecedoi; obt~m,,1(i) maior vis.ibilidade , •vi 

~eputacional no mercado, d~}'ido ao ~!to padrão E4ualitativç exigido pela P.etrobras p~a 

fomecim.eotQ de produtQf,e servi.ços por.ela dep1andados; além do (ii) Certificado. de ~gistrq 

de ,Cadast;ro , Gorp,?.rativo!2 r·CRCG"); ~/o\.' (iiiJ ~egistr9 SimpJificaclo 13 ("DB,S,"), os quais \, 

atestam as q~al-ifi~ções técni~8? dos fornecedor.es i11:;;qútos-no CFBS:, 
1 

\. 

76. . Uma vez tendo seu cad&stro, aprovado, .os, fqr:n,eçedores são a[pqidos nas. categorias: (ll) 

Fornecedores de , Registro Corporativo ("CRCC")1 distribuídos em uma das seguintes 

subcategorias: (i) , Prestador de Serviço, (ii) Fabricante Comerciante, (iii) Fabricante Não 
' ' • ' I 

Comerciante e (iv) Revendedor/Distribuidor; ou (b) Fornecedores do Registro Simplificado 
' ' . ' 

("FRS"), os quais podem estar distribuídos nas seguintes subcategorias: (i) Prestador de Serviço . 
e/ou (ii.) Fornecedqr de Bens. · ' · . · A/1- · 

' . \ . . ' \ . ' ' \ . 

'< ' . h·, . \ 
sempre, por escrito e as novas condições dela. resultantes passa~ão a jntegrar a proposta e o. contrato 
subsequente. , ,. ,. • . . . . ,, . 
11 Estão aptas a se cadastrar no CFBS qualquer empresa, nacional ou -·estrangeira; fornecedora de 
materiai?, e en1presas naci9nais prest~d.oras de serviços disppniveiJ na JjsUt 1~ beris e serviços d~I 
Petrobras. 
12 O certificado do tipo CRCC é concedido àqueles fornecedores de bens e/o~ se~ iços éonsiderados de 
maif>r complexidade, porte ou valer ('titens eorporativos1'), sendo válido por atéM11n aho e passível de 
ren9-vação pelo mes,mo per,iodo -~esde· que atenclidos os critérios oqrigat0.t:i,os •. ,iSão ,elegíveis ·.a esta 
C!ltégoria emp;esas brasiJei\-~~ OU estrang!!iras: fornecedoras de berys, e l!mpresa.~ Of!ÇÍOntlis prestad9ras,çle 
serviços. · ' · · · ' · · 
13 O DRS: por sua vez, e dutorgá;do aos fornecedotes ·de lre.ns e/0u serviços' de infêresse local, de menor 
R._Orte ou cornplexidage {"itens simR!ificagos"),-disponível ªRenas para ~mpres~rasileiras. '\ 
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77. Confonne o relàto';dos S1gnátários, a contratação de 'serviços"de prójetÔ, tonstf ução e 

füróeciínentós 'de equipàhie'ritós e inaterial pa'raíubras1ile maior complexidáde, pbrte ou 

~lor sãó realizàdas 1i:ltdinak'iamente · ríà ntodàlidade Convite: A Signatária informou 
desconhecer qualquer Jiêífação 0de porte sethelhante';, reali'zada pela P.efrobr~, onde tenha sido 
convidada empresa' que não detinha •o CRCC\ i~vidamente registrado na "famílfa'; e em item 1 

específico ao oôjeto da obra/serviço 1icitamol4• 

'V. úURACÃOOACONDüTA \. '\ 

! 1 

78. Os Signatários esclarecem que os• éontátos''eritre' concol'!'entes- ,se imciatsam em 20ô6, v 

tendo durado, pejo menos, até 2008. Visualmefüe é ' possível sé entender a dúrdção dà conduta! 

pela seguinte linhà do tempo da conduta antícompetitiva, ,com base, nas ~kitações que foram 
objeto de acordos anticompetitWos: 

j " ,' , 
\' ., . , 

1Õ07 
. 

\ \ 2bó6 ' \ ' '. . '' 2'008 :··,,· 

Sede d~ Vitória NQVO Cenpes CIPD l~i 
".Corvitp n" 02l5489068 ., Com-ite n"·025li86~06,8 ConYite nº OS762J6Q78 Execu~o dos ' 

Início- d0-Procedimento lllípjo do Procedimen~ ; Início do Procedimento 
contratos Licitatórfb em ·02/06/2006 Licitdtório ,em 31/l 0/2Q06 Licit~tório ; m 27/07/2{)07 

" ' Assi natúra do Contrato • Assinatura do Co'ntrato Assinatura do Contrato 
l9Í0!/2007 21 /(H /2008 ' 24/0312008· \ 

, 

" ' 
\ \ \ ' 

VI. DESCRIÇÃO DETAUHADA OA CONDUTA 

VI.1. DA DINÂMICA GERAL DA CG,NDUT A ANTICOMPETITI'VA 

79. Os Sígnatários informam que, em meadbs de -2006', a Petrobràs sinalizou publiclimente, 

por·meio de seu "Phfüo âe' lnvestirriéntos" (Documento l) e de ,.Palesfras1a ele relaéionadas, 'que 

pretendi,flançar, entre 2006 e 2007, licitações para contratação de 1serviços de engenharia e1 
construvâó civil predial pará Edificações de Grande Porte com Características Especiais. A 

0tençã0 era licitar três obras: a) Sede de Vitória; b)'Nôvo,Cenpes; e o)CIPD'15• 

,•!· \. '\• 

' t 

80. De acordo':cdm.os Signâtáf.iós, c6nsiderandà·o relacionamento comercial pr&.existente 

entre Carioca Engeruiaria"e Andrade: Gutierrez durante os 'primeiros meses . de 200616; havia 
contatos frequentes entre os executi'vos dessas empresas. Assim; quando. ambas vislumbraram a, ' 
oportunidade · de réálizaç.ão das obráS de edificação de grande porte a serem , Vieitadas pela 

Petrobras, dt:lrànte ,enéohtros entre o Signatário.R.J.T,<r. e-o·An'tônio Pedro CampeUo-clê Souzà 
----., - ffl -
14 A Signatária en'tende que estar registrado no CRêC e, espeaiabnente, na -~ília'· e jtem adequados! 
para consecução do objeto a ser contratado era condição sine q!'P nor par~ o recebimento. da Carta-
Convite, à despeíto de 'ó Regulamento não trazer tais requisitos. . 
1
~ A Signatária entenêle que ·estar registrado oo>CRCC e, especialmente, na " famílià" é' item :adequados 

para co,ns~cuç.ão -do objetp a s~r; FOntr.af.ado ~a condiçã,o $ine ,qup {I0,1,1 P<Ví\º rece1>yneJ1.to, d!,i Carta-
C6o~vite, à despei.to de o. Regulamento nã9, tra~uai? requi,sitos. ' .. , , , . ,: {q 
1 Segundo os Sign'atários, havia também â previsão de licitação de uma obra a se, realizada · em 
Saotos/SP, mas tal licitaçiãcP.acabou se.tido 'adiãd<t·pelai·Pétrobtás. 0s' Signatários informam--9:).Je essa ~ 
g,~ssível. licitação em Santos/SP "·~o,foi objeto de ajustes entre conc0rrentes ,, , ' )

1 

P·. 
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(Diretor da Andrade''Gütiérrez) na sede da Andrade Gutierrez, surgiu a intenção de negociar 

uma composição entfo a A'ridrade Gutierrez e à Carióca Engenh'aria em relação a ·tais iiéitações 
fÜturas . 

' ,. 
81. Os Signatários recordam-se cfe que o Sí~atário L.F.S.R. (Diretõr Comerc'iàl da Cadoca1 ' 

Engenharia) também conversou com· Antôn'io Pedro Campello de S'~tfza (Diretor da-Andrade 

Gutierrez) sobre este assúnto:·presencialmente, ·em renniãb ém que estiveram presentes apenas 

os dois interlocutores, oeorrida ào final do mês de maio de,Q006, na séde da Andrade GutieHez, 

110 Bairro de Botafogo, nó,Rio de Janeiro1(RJ), antes•mesmo.de receber o cónvite da Petrobras.- " , 

\. ) 

82. De acordctcom os-'SignatárJps, reretida reuntão fui originalmente agendada para ti;arar v 
do consórcio d~ue as empresas participavam·eonjumamente àépoca1I, mas aqab11u ,p0r tratar1 , .' 

do interesse de·anl~as ~ emp,te:Sas em parti'cípar de·um.a compo~ição· referent~ às tl:ês possíveis \. 

edificações a .serem licitadas pela Petrobras -Sede ~e Vitória, Novo Cenpes e ciPD. 

83. ~onfofJ11e., o , .relato dos Signatários, Antônio Pedro; Campello\.d~,. So~?ft (Diretor c4 ,; 
A)Jdrade Guti,erre~, t~ria \ido1 a~-esso à lista<le emp('f!sas que seriam convipa~as para p4Jiicípar v 

dessas três Ucitaçõ.es, p<iH meio que, não é do conbec,imento dos Signatádos. Os S1gpatái;ios 

suspeitavam, à, época, que o~ concorrentes OAS e. 0debrecht també~ tivessern.i tidQ acesso 
1 . . \.. 1· d 'd d 1 

' p,rev10 a essa. 1sta . e copvi a , as. 

!\ 

S~gundo os Signatários, Antonio Pedro Campel~9 de So~ (Piretor ,da .Andrad~ 
. ~ 

84. 

qutierrez), no contexto das conversas jáve}atad~s pelos Sj_Í?natários entre Carioca Engenharia e, 

Andrade Gutierr~z, compartilpou tais i9,formaçõt?S CQJn o $ignat4rio L.ç'.~.R. (Diretor. 

C?~erciaJ da Carioca ~ngenR~~ia):, C,onsrava~ dess,a)ista18
: Camargo ~orrêa, Hochtjef, OAS, 

Qdebrecht, Qu1fr9z ,Galv$o, Andrade Gutierrez e Carioca ~I}gen.hª'1:iª·«,A gartir 
1
pisso1, os. 

S~gnatárfos rec9rdamfs~, fl~, q~e.se busc~~ or~aniza~. ,encontros ,7ntre, esse~,p,on~,eri entfs: par~ ,o , ; 

mapea~ ~to dyos Rrojet,os dei, maior inter,e~?e ,,p~a ~~da ul]} d~l~~. de fl1qdo a vi~biJi.z~e~ ,a. 
posterior alocação das obras entre si. _Os cont~tos para a re~lização desses encontros ficararp, a 

' . • , • • •• >, ' •.. < :\ f. \,' 

cargo ct,e Antônio Pedro Campello de Souza da Andrade Gtttierrez, embqra o~ Sigmltáriqs 1 , , . ~ • , V 

suspeitem, que também OAS e Ç)debre~ht tepham atuado nesse senJido: 

85. Conforme· o relato.dos Signatários, em 05/07/2006, os convites para a licitação da Sede 

de Vitória forà;.n enviaçios p~la l'etrobras. Apôs o \ e/::eb·i;½entd' ·da ~arta-cor,ivite pela Carioca 

Éngenharia, houve uinâ p~imeira reunião, possivelmente no dia 10/07/2006, no escritório da . . , . 

Queiroz Galvão. localizado no Edifício A ver\ida Central, à Rua Santa Luzia, 651, 2º andar, 

Centro,' Rio de :Janeiro/RJ. Estiveram presentes nesta r'eú~ião 7 (sete) ~~pres~s: Andra.de\.. 
Gutierrez, Camargo C~rrê;,' Carioca · Engenharia, Ho'chtief, 1 OA~: Odebreébt e Queiroz 
Galvão; par1 ~apeareni os p~ojeto~ de maior intlPJsse'~~~a c~·da ~riia delas ~ilividi~em às 

obras en.tre ~i. ~ • 
" ~ { ' ., 

1 ' 

11 Confotme Nota d'e R'Odapé anterior. De acôr<lo com os Signatários, à Càiioca e a ,Andrade Gutierrez 
est,\vam cons~re\ada~ para.e),(ecuf?F -as-obras de um cliente privado no mvniyíp.j.o do Rioh<,I~ Janej_ro (IP), 
Os Signatários não indi_caram qual seria o cliente e declararam que a inàicação de tal , .!.'e , ei:i,cente,{W ~etor 
siderúrgico, nã'o tem nenhóma relevância par.ia apuração dos·faios relatados neste Histórico da'Condàta. 
rs Os Sigrtàtáhos não ·sãd càpazés de ,confirmàr, mas é·.pôssí&-éf ·que 'êssá prhnefrà' lista já contivesse 
~ferêncja ~- Schª'3in. \, 
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86. O objetivo déss'âs 7 (sete) empresas era miHgar á concorrência entre eias; o que seria 

possível por meio da ·formação1de cdhsórcíos, ' élefiniçãó de propostas de cobertu'rk e s'épressão 
de propostas. Assim, seria possi'.vel déterminar previamente os vericedbres das I icitações a seretrt · t v · 

lànçadas, levàndo êm conta fatores cdmo o~-interesse-s coine'rciais, a cap'acidàde e as atesta~ões }f V 

específicas de cada emptesa/consórcio. , " 1 

87. Segundo sé teéor'darn os Sígnatãrfos, estiveram presentes nesta primeha reunião; ·as 

segttíntes pessoas fisicas, em neme dé suas respectivas empresas: · 
\ \ \ 

TABE:LA 20 - EMPRESA'S'E Pi!SSO~S FfSTC/\S PARTIClP.,\NTES D,\' "PRIMEIRA REUNIÃO;' 

Empresa Pessoa Písica 

Andt~de Gutierr~z 
. 

'Antô~io Pedro Carn11ellf de S.opza 
( 

' '· '1 

Camargo Cqrrêa fa;rülio 6ugênio Euler Neto 

Carioca Engenfiaria ' V L.F.S.R.. ,., 
' 

' I 

' "' ., 
'" ' V 

Hochtief Harald Jorg Denker ,. 
' "' , 

" ~ ~ \ i j "' 
,. \ ' . ,, 

OAS, ., \,; Ag~nor frautJin M~gaJhães Medeiros. 
'.'J . 1 { 

\ 
'Odebrecht l ~ Carlos José\lieira.Macna~ da Cunha ("Casé'1) l 

• • • l 

'Aúgustó Àmorim Costa Queiroz Galvão ' 
- ' 

~8. De acordo· com' os Signatários, ,os part~cip~ntes dessa ' primeira reunião apresentaram" 
suas '"intenções preliminares" acerca das três ) icitações. Segundo se recorda o St~natário 

L.F.S.R. (Diretor Comercial da Carioca Engenharia)1 logo ao infdo da reunião, pela tradiçãç, de 
' ,•q, ,,._ \ ' . ' ' > ···!·- ' ' 

atu?ção junto às obrás )a Petrobras, identificaram-se três empresas "cabeça( ~.e cba_ves''19, 

que liderariam o proceJio e al>r1gariàm ~~ _consórcio as demais. ·os 1'cabeças de chave", . 

definidos de acordo com as respectiv~ \onveniências, atest~ções. e caP,acida1e, foram 'Andr~de ' 
Gutierrez, Odebrecht e OAS. ' · 

f . \ t'\ ' f - . 

. TpíELA 21-;"ÇABE_<;AS DE CHAVES" f ' 

Andrade Gutierrez 

Odebrecht 

OAS 

89. Segundo os Signà'.tários, a Ódebrecht fixoü a pos1çao de seu intéresse na Setle, él'e ' 
Vitória. Harald ,,Iotg benc'ker (Conselheiro' da t-locf.tfiêf) tàmhém declar-ou nessà ecasião qúe a, ·. 

Hochtief tinha grài1de interesse pela obra'da Sede'-de Vitória:' ó represeniante ,da 'Camargo 
Corrêa tàmbém siilalizôu o seu irtteresse' por, esta obra.''ldentíficado o interesse desses três 

conc-orrentes por essa obra, os demais "abrir,am_mão" da disputa pela Sede -de Vitória, de mod@ 

a viabiHzar o acórdo anticompetitivo, Assim, as empresas remanescentcl passaram a discutir as/ 
demais obras~ coordenadas· pelos "cabeças de chave'' Andrade Gutierrez ·e O As·. 

90. De acordo·éom ps Signatários, a OAS, então, demonstr~ u1n"n~iôr rnt~resse pela obra 

' • " · . ·.. .} í' i ~ · .. ·~ 1\ r· ' t 
19 De acordo co'm os 'Signatários, o term'o·"cal:ieças de cha~e" 'era' ütllizàdo por eles'duranle o conlbio. 
\. \ ~ ! f\ ; ' , \. 
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do Novo Cenpes; sugerindi:>·' que a Carioca toinpusesse seu consórció, eín virtude . de 

e,q3eriêneías cdmereiais p6sítivas no passadó entre as'~ínptesas. \ 

' 
91. Relatam os Signatârios que a Andtade úutíer.rez informou -nesta ocasiãó que, comb ' 

estava tom um vo1tiine gr,ande· de contratos e\.obras, p@deria ficar -com a última obra a 'Ser l 
licitada, que era o ·~cnmi'. Dfante desses posicionamento~, a Qtieiroz Galvão óptou por fazer 

parcerià C'om a Andrade.Gutiertêz nesta últiina'6ora. 

9º. Tem-se, portanto, o seguinte "mapa" dà's intenções das empresas ··ntan'ifestadas nessa\ 
primeira reunião, em momentodnicial-da conduta: 

,) 

TA;B\LA 22 -""MAPA" DOS n:i:rt:R$.~SES'NA A40C1\ÇÃODE P:ROJF[fOS 

;, APÓS A ·rRl'MEl'A R;EUN,J,i\0 " \ 

SEDE DE VITÓRIA NO"VOCENPES CIPD 

Andra,:Je Gutierrez 1 .. 
H,-. ' l l'/' \. ;, . 

''CABEÇA OE CHAVE" 

Camargo Corrêa 
• f ,, . 

Carioca Engenharia 

Hochtief 

OA:S 
\ \, "CABEÇA DE ClfA YE" 

Odebrecht tv t; \ . 1,, . l 

"CA.8EÇA OE CH.~ V.E") 

Queiroz Galvão 
\ 

.,, 
93. Segundo os Srgrmtários, após esse movi'mento'inicial de éontatos anticompetitívos entré 
as ·7 (sete) érripresas __:_ 'Andrade Btitiertiez, G:amargó Co1rrêa.r <!::ariocà Brrgénharia, Hochh'ef; . 1 

OAS, Odebrecht e QüeirOz Galvão, ,em 09/08/2006,.empresâs n'i<hlinhadas a6 coO'luio tambéirí1 ' 

foram convidadas pêla l?etrobfãs para participar da licítaçâo da Sede âe Vitória; quars :sejam: 
ÇMstrubâse, Construcap: Mendes Jun'foi, Schahitt, Râciortat2º e 'b Consórcio E0BS - Empresas 

de Consfruçã-0 do' Espírito -Sànfo.. Estas \1lt1màs empresas convidadas, tinham sua partitipação 

estava condióonada. á fürmação de um consórcio coni quálquer oufra empresa convidàda que 
possuísse 'atestação21. f{Jr 

\, 
1
Q Segundd:os\Signatários;"ápésal' de a -Racionar'ter formado Cons'órcio com a Andràde Gutierrez, como 

es.tá relatl\dO a seguir; QS Signatários não soub!;lram aõrmar se aquela empresa.tinha, naçiu~le momento, 
ciência 94,participação n<\,,C~od4ra, antiçompetitiva, uma vez qµ~ os (eprese,ntaptes ,des~~.,empresa, até .o 
m_omen~o de ap~e~ent~ção das respe_ctivas pro~osta5; não ,~st(vér~i,n. reu_nid?~:fºr:1 , os ~_ignatários e não! 
foram c1tados nás reuniões presencnus dd conhuo em que:0s! S1gnatanos partifaparam. '.·. , 

" , .'. , . ·, '· :e\ ' ' ) 1 r Os Signatários referenciaram a seguinte decisão: TCU - TC 019,579/20 I 5-2: 3 l'.)''Pára a contratação l:le 
empresà: pàra êxecução das,bôras,de·construçãb do edificio seclet foi realízado o Qln\';Íte 0215489068, de 
05/07/2006, do tipo m~lb°:r prRyO, p~ra o qy~ (oram fOnvi1~sfas a participar.,, .ops termos do DIP 
ENOENH~RlA 24 )(20?6,1 

dy 02~~p(2~Q~,. a~ro;ado Rei~ Q
1
ec!s~~ ,da J?i,reto,ria/Exe9l,\\i~_,4.591) i!e']},81 de 22/06/2006, as segumtes emprette1tas: Carioca Chnstiar11-l\'idsen Engenharia· S'.A:; Coristruçoes e 

Comércio Camargo ·corrêa S.A.;., Construtora ·Ahdrade Gutierre.ifS.A'.; Construtora Norberto Odebr:ecfü 
~,A...; Construtçra OAS ,) 1tda,j ~o~tr.t!tora -Queir~z Galvão $.A,.; e J-1,~chtief do Brasil S.A .. \ 
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