
IL. 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 

GABINETE 

HISTÓRICO DA CONDUTA 

Sumário Executivo do Histórico da Conduta 

As empresas e as pessoas físicas, funcionários e ex-funcionários das empresas, conjuntamente 
denominados "Signatários' do Acordo de Leniência 07/2017, trouxerar ao conhecimento da 

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica("SG/CADE") a prática 
de condutas anticompetitivas em obras estaduais do Rio de Janeiro licitadas pela Secretaria, 
de Estado de Obras do Rio de Janeiro ("SEOBRAS"),sobretudo obras viárias, incluindo pelo 
menos as obras de construção, manutenção e reparos de rodovias do Arco Metropolitano 
Rodoviário dõ Rio de Janeiro ("Arco do Rio") (Concorrência Nacional n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT1 ),conforíne os artigos 86 e 87 da Lei n° 12.529/2011 e o Regimento 

Interno do CADE (Resolução n° 1, com alterações da Resolução n° 5/2013, da Resolução n° 7/2014, 

Resolução n° 8/2014 e da Resolução n° 15/2016). As condutas anticompetitivas são descritas de 

maneira detalhada no Histórico da Conduta, elaborado pela SG/CADE com base nos documentos e 

informações apresentados pelos Signatários, que faz parte do Acordo de Leniência celebrado com 

a SG/CADE e o Minitério Público Federal ("MPF'). 

As condutas anticompetitivas consistiram em: (i) acordos de fixação de preços, condições, 

vantagens e abstenções de participação, por meio do estudo em conjunto dos custos dos lotes e 

definição conjunta de orçamentos e preços; (ii) acordos de divisão de mercado entre 

concorrentes, por meio da formação de consórcios, apresentação de propostas de cobertura, 

supressão de propostas e promessa de subcontratação; e (iii) compartilhamento de informações 

comercial e concorrencialmente sénsíveis, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 

licitação. 

Estas condutas foram viabilizadas, principalmente, por meio de reuniões presenciais, contatos 
telefônicos, SMSs e planilhas com definição de valores, beneficiários, estratégias anticompetitivas 
e responsáveis, trocados entre os representantes das empresas, voltados à supressão/redução de 
competitividade nas licitações/contratações realizadas pela Secretaria de Obras, com prévio acerto 
de vencedor, preços apresentados, condições, divisões de lotes, abstenções, propostas de cobertura, 

dentre outros. 

pc 
'Os Signatários esclarecem que a licitação tinha por objeto a execução de obras e serviços de implantação, 
terraplanagem, pavimentação, obras de arte, drenagem e serviços complementares do Arco do Rio, com 
extensão de 70,9 quilômetros, dividida em 4 lotes, promovida pela Secretaria de Obras do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro ("SEOBRAS"), com base em Convênio de Delegação estabelecido com o 
Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre ("DNIT"). 
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Segundo os Signatários, a conduta pode ser descrita em três etapas: 

(i) Etapa 1: Contatos • anticompetitivos preliminares do G8 e formação dos 
- consórcios (janeiro de 2007 ajunho dê 2007); 

(ii) Etapa 2: Contatos anticompetitivos do G8 durante a elaboração do Edital de Pré- 
Qualificação (junho de 2007 a março de 2008); e 

(iii) Etapa 3: Contatos anticompetitivos para divisão de lotes, apresentação de 

propostas e acordos dó G8 com a incorporação ao conluib de outras 15 (quinze) 

empresas, e outras 6 (seis) possíveis empresas participantes (janeiro de 2098 a 
agosto de 2008). 

As empresas participantes da conduta nas Etapas ,1 e 2 são, ao menos, as 8 (oito) seguintes, que 
formaram o chamado "G8": (i) Construtora Andrade Gutierrez S.A. ("Andrade Gutierrez"); (ii) 

Carioca Chistiani Nielsen Engenharia S.A. ("Carioca"); (iii) Construções e Comércio Camargo. 

Corrêa S.A. ("CamargoCorrêa ou CCCC"); (iv) Construtora Deita S.A. ("Deita"); (v) Construtora 

Norberto Odebrecht S.A ("Odebrecht ou CNO"); (vi) Construtora OAS S.A. ("OAS"); (vii) Oriente 

Construção Civil ("Oriente"); e (viii) Construtora Queiroz Galvão S.A. ("Queiroz Galvão" ou 

Também se envolveram na conduta, a partir da Etapa 3, as seguintes empresas secundárias, 
apresentando propostas de cobertura ou mesmo suprimindo a apresentação de propostas, pelo 

menos outras 15 (quinze) empresas além das já participantes nas fases anteriores: (ix) Construtora 
Barbosa Mello S.A. ("Barbosa Meio"); (x) Constran S.A. Construções e Comércio ("Constran"); 
(xi) Construcap CCPS Engenharia é Comércio S.A. ("Construcap"); (xii) CR Almeida S.A. 

Engenharia e Construções ("CR Almeida"); (xiii) Egesa Engenharia S.A. ("Egesa"); (xvi) EIT 
Engenharia S.A. ("EIT"); (xv) Equipav Engenharia Ltda ("Equipav"); (xvi) Fidens Engenhãria 
S.A. ("Fidens"); (xvii) Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. ("Mendes Junior"); (xviii) 
Paulitec Construções Ltda. ("Paulitec"); (xix) S.A. Paulista de Construções e Comércio ("SA 
Paulista"); (xx) Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia ("Serveng"); (xxi) 
Sobrenco Engenharia e Comércio Ltda ("Sobrenco"); (xxii) Construtora Triunfo S.A. ("Triunfo"); 
(xxiii) Via Engenharia S.A. ("Via"). 

Além destas, outras 6 (seis) empresas são indicadas como possíveis participantes da conduta 

anticompetitiva pelos Signatários: (i) DM Construtora de Obras Ltda. ("DM"); (ii) EBTE 

Engenharia Ltda. ("EBTE"); (iii) EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S.A. ("EMSA"); 

(iv) Encalso Construções Ltda. ("Encalso"); (v) Construtora Ferreira Guedes ("Ferreira Guedes"); 

e (vi) Construtora A Gaspar S.A. ("Gaspar"). 

Os Signatários relatam ainda que as empresas projetistas (i)-Concremat Engenharia e Tecnologia 

S.A. ("Concremat") e (ii) Tecnosolo Engenharia S.A. ("Tecnosolo"), por sua vez, podem ter 

influenciado a adoção da conduta uniforme, ao receber subsídios das empresas participantes do 

cartel para elaboração dos Projetos Básico e Executivo da obra (que lhes foi encomendado pelo 
o 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro). Ao fazê-lo, Concremat e Tecnosolo podem ter facilitado o 

direcionamento do Edital de licitação para as participai1tes do cartel. 

Há indícios de que as condutas anti competitivas ocorreram, ao menos, no período entre janeiro de, 
2007 até agosto de 2008 e afetaram obras viárias estaduais do Rio de Janeiro, incluindo a licitação 

e contratação realizada pela Secretaria de Obras no âmbito do projeto "Arco do Rio'. Os Signatários 

relatam que a conduta anticompetitiva continua produzindo efeitos, haja vista que a obra ainda não 

foi concluída. 

Página 3 de 152 



VERSÃO PÚBLICA * 
MINISTÉRIO DA .JUSTIÇA - 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL .  

GABINETE 

Este Histórico da Conduta está estruturado da seguinte maneira: 

• Seçãd 1 apresenta uma Descrição Sumária da Conduta Relatada; 
• Seção II identifica os Signatários da Conduta Relatada; 
• Seção III identifica os Participantes da Conduta Relatada; 
• Seção IV identifica Concorrentes e Clientes no mercado afetado 
• Seção V delineia a Duração da Conduta Relatada; 
• Seção VI fornece uma Descrição Detalhada da Conduta Relatada; 
• Seção VII faz considerações sobre o Mercado Afetado; 
• Seção VIII remete à Prova Documental da Conduta Relatada; 
• Seção IX remete aos Termos definidos e às Siglas usados neste Histórico da Conduta; e 
• Seção X apresenta a Conclusão 

Em 26.06.2017, o(a) Sr. Olavo Zago Chinaglia, brasileiro, advogado, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB/SP sob ó n° 155.097/SP, representante legal da empresa 
("Signatária") e das pessoas físicas funcionários ou ex-funcionários da empresa, conjuntamente 

denominados "Signatários" do Acordo de Leniência 07/2017, vem perante a Superintendência 

Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE ("SG/CADE") apresentar as 
seguintes informações relativas a práticas anticompetitivas em obras estaduais do Rio de Janeiro 
licitadas pela Secretaria de Estado de Obras do Rio de Janeiro ("SEOBRAS"), sobretudo 
viárias, incluindo pelo menos as obras de construção, manutenção e reparos de rodovias do Arco 
Metropolitano Rodoviário do Rio de Janeiro ("Arco do Rio") (Concorrência Nacional n° 
004/2007/SEOBRAS/DNIT); 

R 
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1. 	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA CONDUTA 

1. Este Histórico da Conduta consiste em documento elaborado pela SG/CADE com base 

nos documentos e informações apresentados pelos Signatários, que trouxeram ao seu 

conhecimento a ocorrência de condutas anticompetitivas. 

2. As violações à ordem eçonômica consistiram em: (i) acordos de fixação de preços, 

condições, vantagens e abstenções de participação. por meio do estudo em conjunto dos custos 

dos lotes e, portanto, definição conjunta de orçamentos e preços; (ii) acordos de divisão de 

mercado entre concorrentes; por meio da formação de consórcios, apresentação de propostas 

de cobertura, supressão de propostas e promessa de subccntratação; e (iii) compartilhamento de 

informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com 'a finalidade de frustrar o caráter 

competitivo de obras viárias estaduais do Rio de Janeiro, incluindo a da Concorrência 

Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT - obras de construção, manutenção e reparos de 

rodovias do Arco Metropolitano Rodoviário do Rio de Janeiro ("Arco do Rio") -, promovida 

pela Secretaria de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro ("SEOBRAS"), com base em 

Convênio de Delegação estabelecido com o Departamento Nacional de lnfraestrutura Terrestre 

("DNIT"). 

3. Os Signatários informaram que quatro empresas (Carioca, Deita, OAS e Odebrecht) 

iniciaram tratativas para formação do cartel entre fevereiro e março de 2007. A partir de abril de 

2007, juntaram-se a essas empresas quatro outras "empresas espelho" (Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, Oriente e Queiroz Galvão), de tal forma que as 8 (oito) empresas - doravante 

referidas, em conjunto, como "G8" - passaram a se reunir para realizar acordos e discutir critérios 

de formação dos consórcios, que acabaram definidos da seguinte forma: 

OUADRO 01: DIVISÃO DAS EMPRESAS DO 11G8" EM CONSÓRCIOS 

CONSÓRCIOS 

LÍDERES Odebrecht Carioca OAS Deita 

CONSORCIADAS Andrade Queiroz Camargo 
Oriente  

("empresa espelho") Gutierrez Galvão Corrêa 

4. As práticas anticompetitivas tiveram início em janeiro de 2007, sendo que os contatos 

anticompetitivos cessaram, possivelmente, em agosto de 2008, quando o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro autorizou o início das obras. Segundo os Signatários, a conduta anticompetitiva 

foi implementada em 3 (três) etapas: 
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(1) 	Etapa 1 -janeiro de 2007 a junho de 2007: Contatos anticompetitivos preliminares 
do G8 e formação dos consórcios; 

(ii) Etapa 2 -junho de 2007 a março  de 2008: Contatos anticompetitivos do G8 durante 
a elaboração do Edital de Pré-Qualificação; e 

(iii) Etapa,3 -janeiro de 2008 a agosto de 2008: Contatos anticompetitivos para divisão 
de lotes, apresentação de propostas e acordos do G8 com a incorporação ao conluio 

de outras /5 (quinze) empresas, e outras 6 (seis) possíveis empresas participantes. 

5. 	O Quadro 02 abaixo relaciona todas as 29 (vinte e nove) empresas que, de algum modo, 

participaram ou possivelmente participaram da conduta anti competitiva, com a indicação de qual 
foi sua participação em cada uma das Etapas da conduta: 

Página 6 de 152 
Iyj 	!iIiii :) 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

QUADRO 02—PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS POR ETAPA 

EMPRESA PARTICIPAÇÃO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Andrade Gutierrez Principal WM0 -  "Empresa espelho" - "Empresa espelho" - "Empresa espelho" 

- SIM 	Estava com liminar para os lotes 1 2 e 4 mas abriu mão do 

Barbosa Mello Secundária NÃO NAO recurso em virtude de contatos com o Sr. Wilson Carlos, Secretário 
Estadual _do_  Governo _do_  Estado _do_  Rio _de_Janeiro. 

Camargo Corrêa Principal - "Empresa espelho" 9111 - "Empresa espelho" - "Empresa espelho" 

Carioca Principal EMOI - Líder do-Consórcio - Líder do Consórcio - Líder do Consórcio 
SIM - Tinha sido habilitada, mas deixou de apresentar proposta  

Constran Secundária NÃO NAO competitiva _em_  virtude _de_  futura _subcontratação _nos Lotes 03 e 04. 
- SIM - Tinha sido habilitada, mas deixou de apresentar proposta 

Construcap Secundaria NAO NA O    competitiva em virtude de futura subcontratação no Lote 01. 
SIM - Estava com liminar para os lotes 1. 2 e 4, mas abriu mão do 

CR Almeida Secundária NAO NAO recurso em virtude de contatos como Sr. Wilson Carlos. Secretário 
- Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Deita Principal - Líder do Consórcio - Líder do Consórcio - Líder do Consórcio 
- SIM - Tinha sido habilitada, mas deixou de apresentar proposta para 

Egesa Secundaria NAO NAO 
. 

, ser beneficiada em licitação futura. - 
SIM 	Tinha sido habilitada, mas optou por apresentar proposta de 

EIT Secundária NÃO NÃO cobertura para ser beneficiada em futura licitação. 
- 	 - SIM - Abriu mão dó recurso interposto para ser beneficiada 

Equipav Secundaria NAO NAO futuramente. 
- SIM - Tinha sido habilitada, mas deixou de apresentar proposta para 

Fidens Secundaria NAO NAO  ser beneficiada em licitação futura. 
SIM —Tinha sido habilitada, mas deixou de apresentar proposta para 

Mendes Junior Secundaria NAO NÃO  ser beneficiada em licitação futura. 

OAS Principal - Líder do Consórcio 1 	M-  Líder do Consórcio - 	- Líder do Consórcio 
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Odebrecht 
Principal . - Líder do Consórcio ai - Líder do Consórcio - Líder do Consórcio 

Oriente Principal - "Empresa espelho" - "Empresa espelho' - "Empresa espelho" 
Paulitec Secundária NÃO NÃO - Abriu mão do recurso interposto para ser beneficiada 

futuramente. 
Queiroz Calvão PrIncipal - "Empresa espelho" em "Emprësa espelho" - "Empresa espelho' 

SA Paulista - 	Secundária NÃO NÃO SEM —Tinha sido habilitada, mas deixou de apresentar para ser 
beneficiada em futura licitação. 

Serveng Secundária NÃO NÃO SIM - Tihha sido habilitada, mas deixou de apresentar proposta 
competitiva em virtude de futura subcontrataçào no Lote 02. 

Sobrenco Secundária NÃO NÃO r Tinha sido habilitada, masdeixou de apresentar proposta 
competitiva em virtude de futura subcontratação no Lote 01. 

Triunfo Secundária NÃO NÃO SEM - tinha sido habilitada, mas deixou de apresentar proposta para 
ser beneficiada em licitação futura. 

Via Secundária NÃO NÃO SIM - tinha sido habilitada mas deixou de apresentar proposta para 
ser beneficiada em licitação futura. 

DM Possível NÃO NÃO Possivelmente participou do cartel. 
EBTE Possível NAO NÃO Possivelmente participou do cartel. 
EMSA Possível NÃO NÃO Possivelmente participou do cartel. 

Encalso Possível NÃO NÃO Possivelmente participou do cartel. 

Ferreira Guedes Possível NÃO NÃO - 	Possivelmente participou do cartel. 

Gaspar Possível NÃO NÃO Possivelmente participou do cartel. 

Página  de 152 

Yj DI 	iTii :1 

--1 



Empresas Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

(LOTE 1) (LOTE 2) (LOTE 3) (LOTE 4) II, 

Odebrechi 
(líder) Proposta de Proposta de Proposta de 

Vencedores 
Cobertura Cobertura Cobertura Andrade 

Gutierrez  
OAS (líder) 

Proposta de Proposta de Proposta de 
Camargo oe Cobertura Cobertura Vencedores Cobertura 
Corrêa 

Deita (líder) Proposta de Proposta de Proposta de 
Vencedores 

Oriente Cobertura Cobertura Cobertura  
Carioca (líder) 

Proposta de Proposta de j 	Proposta de 
Queiroz 

Cobertura 
Vencedores 

Cobertura 1 	Cobertura 
Galvão  

- 
Barbosa Mello 

Abriu mão de liminar nos lotes 01, 02 e 04 para ser futuramente 
beneficiada 

Constran 
Não concorreu efetivamente para ser subcontratada nos Lotes 03 e 04 

do Arco doRio 

Construcap 
Não concorreu efetivamente para ser subcontratada no Lote 01 do Arco 

do Rio 

CR Almeida 
Abriu mão de liminar nos lotes 01, 02 e 04 para ser futuramente 

beneficiada 
Egesa Não concorreu efetivamente para ser beneficiada em R$ 14,5 milhões. 
EIT Acordou-se que essa empresa apresentaria proposta de cobertura. 

Possuía liminar para o Lote 04,mas abriu mão desta liminar para ser 
Equipav 

beneficiada em licitação futura. 
Fidens Não concorreu efetivamente para ser beneficiada em R$ 13 milhões 
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6. Os Signatários informam que os contatos anticompetitivos com as demais empresas 

participantes, para além do G8, foram realizados tanto diretamente pelo G8 quanto pelo Secretário 
de Governo do Estado Rio de Janeiro, Wilson Carlos. As empresas integrantes do G8 (Andrade 

Gutierrez, Carioca, Camargo Corrêa, Deita, Odebrecht, OAS, Oriente e Queiroz Galvão) tiveram 

contatos anticompetitivos diretos com algumas empresas habilitadas na licitação, quais sejam: (i) 

Constran; (ii) Constrticap; (iii) Egesa; (iv) Fidens; (v) Mendes Júnior; (vi) SÃ Paulista (vii) 

Sobrenco; (viii) Serveng; e (ix) Via, a fim de trazê-las para o cartel. Além disso, os Signatários 

relatam que outras empresas foram contatadas pelo próprio Secretário Estadual d&Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, Wilson Carlos e/ou Hudson Braga, para desistirem da licitação, com a 

promessa de que seriam beneficiadas futuramente. As empresas que concordaram, então, em não 
concorrer de forma efetiva foram as seguintes: (x) Barbosa Mello (xi) CR Almeida; (xii) DM; 

(xiii) EIT; (xiv) Ëquipav; (xv) Gaspar (xi) Paulitec; e (xvii) Triunfo.. 

7. As açõës empreendidas por cada empresa na licitação, bem com6a configuração final das 

mesmas no certame, por lote e, ainda, a contrapartida (ou promessa de contrapartida) oferecida às 

iS (quinze) empresas que se integraram ao cartel na Etapa 3 encontram-se esquematizados no 

quadro abaixo: 

QUADRO 03— RtSUMO DO ACORDO ANTICOMPETITIVO 
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Mendes Júnior Não concorreu efetivamente para que a Camter fosse subcontratada2  

au itec Possuía liminar para o Lote 04, mas abriu mão desta liminar para ser 
beneficiada em licitação futura. 

S.A. Paulista Não concorreu efetivamente para ser beneficiada em licitação futura. 

Serveng Não concorreu efetivamente para ser subcontratada no Lote 02 dó Arco 
do Rio 

Sobrenco Não concorreu efetivamente para ser subcontratada no Lote 01 do Arco 
do Rio 

Triunfo Não concorreu efetivamente para ser beneficiada em licitação futura. 
Via Não concorreu efetivamente para ser subcontratada no Lote 03 do Arco 

Engenharia do Rio 

	

8. 	Em decorrência do acordo estabelecido entre os concorrentes, o resultado foi o seguinte: 
a. Consórcio OdebrechtlAndrade Gutierrez foi o vencedor da disputa para a 

construção do Lote 1. 
b. O Lote 2 ficou a cargo do consórcio Carioca/Queiroz Gaivão. 
c. O consórcio OAS/Camargo Corrêa assumiu a construção do Lote 3 
d. Por fim, o Lote 4 foi vencido pelo consórcio Deita/Oriente. 

	

9. 	Todos os resultados finais foram conforme o anteriormente ajustado entre as empresas e 
os agentes públicos. 

QUADRO 04— RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO CONFORME ACORDO ANTICOMPETITIVO 

Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 
(LOTEI) (LOTE 2) (LOTE 3) (LOTE 4) 

Odebrccht/ 
Carioca! Queiroz OAS/ Camargo Vencedores Andrade 

Galvão Corrêa Delta/ Oriente 
Guterrez 

Subcontratações Via 
Sobrenco Serverig acordadas Construcap Triunfo Constran Constran 

previamente  Equipav  

10. 	O Quadro 05, por fim,:  apresenta a atuação das pessoas físicas representantes do G8 
participantes da conduta sua atuação por Etapa, de forma esquemática: 

2  Segundo os Signatários, era do interesse da Camter atuar no mercado do Rio de Janeiro. Vale salientar 
que a Camter e a Fidens são decorrentes da cisão da Tercam, uma empresa mineira que, após cindida, deu 
origem as duas supramencionadas. Dessa forma, considerando o interesse da Camter em entrar nesse 
mercado, acordou-se que essa poderia ser beneficiada, desde que negociasse com a Fidens urna redução da 
participação desta. 
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QUADRO 05. PRINCIPAIS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA NAS ETAPAS 1,2 E 3(2007-2009) 

ETAPA 2-CONTATOS ETAPA 3-CONTATOS ANTICOMPETITIVOS DURANTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
ETAPA 1 -CONTATOS 

ANTIcOMPETrrIVOS (vide Seção V1.3) 
ANTICOMPETITIVOS 

DURANTE O PROCESSO DE COMBINAÇÃO DE PREÇOS E 
PRELIMINARES 

PRÉ-Qt AU 1FI( AÇÃO (vide Dt\ ISAO DOS Laus LS 
ACORDOS COM DE MAIS 

APRLSFNTAÇ AO DAS 
(vide Seção VI 1 Seção Vl.2) (JANEIRO DL 2008 A 

EMPRESAS QUALIFICADAS 
PROPOSTAS 

J NFIRO DF 2007 
(JUNHO DE 2007 . MARÇO DF ABRIL DL2008) 

 F 2008 (JANEIRO D 
(MARCO DE 2008 	ABRIL 

JEN 110 iw 2007) 
2008) 

ABRIL ni. 2008) 
2008 

- 	 Clovis Renato Numa Peixo 	 III 	 III 

Alberto Quintaes (Diretor) 	
Primo (Diretor Presidente) Alberto Quintaes (Diretor) 	Alberto Quintaes (Diretor) 	Alberto Quitaes (Diretor) 

Alberto Quintaes _(Diretor)  
CARIOCA - 

Ricardo Pernambuco 
Backheuser Júnior (Diretor 

Presidente) 

Ricardo Pernambuco Roque Manoel Meliande Roque Manoel Meliande Roque Manoel Meliande 
Backiieuser Júnior (Diretor (Diretor de Operações de (Diretor de Operações de (Diretor de Operações de 

Presidente) Obras Pública e Civil) Obras Pública e Civil) Obras Pública e Civil) 

Roque Manoel Meliande Roberto Vairo (Gerente) Roberto Vairo (Gerente) Roberto Vairo (Gerente) 
(Diretor de Operações de 

Obras Pública e Civil) Luiz Claudio Lins Fabriani Luiz Claudio Lins Fabriani Luiz Claudio Lins Fabriani 
(Gerente Comercial) (Gerente Comercial) (Gerente Comercial) 

Roberto Vairo (Gerente) 
Rodolfo Mantuano Roque Manoel Meliande Rodolfo Mantuano 

Luiz Claudio Lins Fabriani (Operacional) (possível (Diretor de Operações de (Operacional) (possível 
(Gerente Comercial) participante) Obras Pública e Civil) participante) 

-.1 
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Rodolfo Mantuano Roberto Vairo (Gerente) 
(Operacional) (possível 

participante) Luiz Claudio Lins Fabriani 
(Gerente Comercial) 

Rodolfo Mantuano 
(Dpracional) (possível 

participante)  

CAMARGO CORRÊA  
- José Gilmar Francisco de 	1ff 

Dalton dos Santos Avancini José Gilmar Francisco de José Gilmar Francisco de José Gilmar Francisco de 
Santana (Gerente de 

(Diretor Presidente) Santana (Gerente de Santana (Gerente de Santana (Gerente de 
Projetos) Pr(jetos) Projetos) Projetos) 

Fernando Cavendish 
(Presidente) Dionisio Janoni Tôlomej Diónísio Janoni Tolomei Dionisio Janoni Tolomei 

(Superintendente (Superintendente (Superintendente 

Dionisio Janoni Tolomei Operacional) Operacional) Operacional) 

Fernando Cavendish 
(Superintendente 

Operacional) Anderson Vilas Jordão Anderson Vilas Jordão Anderson Vilas Jordão 

(Presidente) (Operacional) (Operacional) (Operacional) 

Anderson Vilas Jordão 
(Operacional) Paulo Meriade Duarte Paulo Meriade Duarte Paulo Meriade Duarte 

(Superintendente (Superintendente (Superintendente 

Paulo Meriade Duarte Operacional) (possível Operacional) (possível Operacional) (possível 

(Superintendente participante) participante) participante) 
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RAS (Diretor) 
RAS (Diretor) 

MDR (Líder Operacional) 

Benedicto Barbosa da Silva 
Junior (Diretor 

Superintendente de Contratos) 

Antônio Marcondes (Diretor 
de Contratos) 

José Eduardo Bonfim Ferreira 
Benedicto Barbosa da (Diretor de Contratos) 
Silva Júnior (Diretor 
Superintendente de Celso da Fonseca Rodrigues 

Contratos) (Diretor de Contratos) 

Marcos Vidigal do Amaral 
(Diretor de Contratos) 

João Borba Filho 
(Superintendente Comercial) 

Benedicto Barbosa da Silva III Benedicto Barbosa da Silva 
Junior (Diretor Junior (Diretor 

Superintendente de Superintendente de 
Contratos) Contratos) 

Antônio Marcondes Antônio Marcondes 
(Diretor de Contratos) (Diretor de Contratos) 
José Eduardo Bonfim José Eduardo Bonfim 
Ferreira (Diretor de Ferreira (Diretor de 

Contratos) Contratos) 

Celso da Fonseca Rodrigues Celso da Fonseca Rodrigues 
(Diretor de Contratos) (Diretor de Contratos) 

Marcos Vidigal do Amaral Marcos Vidigal do Amaral 
(Diretor de Contratos) (Diretor de Contratos) 
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Contratos) 
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João Borba Filho 
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Operacional) (possível 
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Mário Cesar Mota de Almeida 	João Borba Filho 	 João Borba Filho 
(Operacional) 	 (Superintendente 	 (Superintendente 

Comercial) 	 Comercial) 

	

Mário Cesar Mota de 	Mário Cesar Mota de 
- 	 Almeida (Operacional) 	Almeida (Operacional) 

Mário Cesar Mota de 
Almeida (Operacional) 

César Farid Fiat (Presidente) 
Alex Sardinha da Veiga Alex Sardinha da Veiga Alex Sardinha da Veiga 

NIA 
Alex Sardinha da Véiga (Coordenador (Coordenador (Coordenador 

(Coordenador Administrativo) Administrativo) 
- Administrativo) 

Gustavo Souza (Diretor 
'../UtIKIJL JAL VAU 

Executivo) 
Hildebrando Augusto Hildebrando Augusto Hildebrando Augusto Caldas 

Maurício Rizo (Gerente) Hildebrando Augusto Caldas Caldas De Amorim Neto 
(Superintendente) 

Caldas De Amorim Neto 
(Superintendente) 

De Amorim Neto 
De Amorim Neto (Superintendente)' 
(Superintendente) 

Maurício Rizo (Gerente Maurício Rizo (Gerente Maurício Rizo (Gerente  

Maurício _Rizo _(Gerente)  
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REPRESENTAN 
EMPRESA CNPJ ENDEREÇO WEBSITE/1'ELEFONE 

TE LEGAL 
- 

andradep 
Avenida do Contorno, 8123 

om.br  
Ándrade 17.262.213/ - Cidade Jardim - Belo Ricardo Sena 
Gutierrez 0001-94 Horizonte/MG - MG (31) 3290.6699 

CEP:30110-062  Fax: (31) 3290.6744  
Rua do Parque, 31 - São 

Cristóvão - Rio de 
Janeiro/RJ - CEP: 20940- www.cariocaengenharia 

.com.br 40.450.769/ 050 Silvio Cortes de 
Carioca 0001-26 Av. Pres. Juscelino Lacerda Ribeiro 

Kubitschek, 1° andar, 50 - (21) 3891-2200 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, 

04543-011  
Arthur 

Aparecido 

Valério 
Avenida Brigadeiro Faria www.camargo.com  Coutinho 

Camargo 61.522.512/ Lima, 1163-6.o  Andar — 
11 3841 5511 

Corra 0001-02 Pinheiro - São Paulo/SP 
Fax (11)3848.7875 Flavio Rimoli 

CEP: 01.452-0001 

Carlos Roberto 
Odega 

Rodrigues 
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H. 	.,SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA 

	

11. 	Os Signatários desse Acordo de Leniência estão identificados em anexo (vide §§ 14 a 30). 

	

III. 	PARTICIPANTES DA CONDUTA 

111.1 PESSOAS JUR IMCAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) 

111.1.1 Pessoas Jurídicas Participantes Da Conduta (Não Signatários) - Empresas Principais 

	

31. 	Segundo os Signatários, as seguintes pessoas jurídicas participaram das práticas 

concertadas mencionadas neste Histórico da Conduta, como empresas principais. 

QUADRO 08. DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃo SIGNATÁRIOS) - 

EMPRESAS PRINCIPAIS -G8 



rVERSÃO PÚBLICA 
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SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

http://www.deltaconstru  
cao.com.br/?id=4&idio  01.945.088/ Av. Rio Branco, 156, Grupo 

maPT Deita 
0001-87 3117 - Centro - Rio 	e d Lígia Maria 

Janeiro/RJ CEP 20040-003 Soares Silva 

(21)3974-2600  
Praia de Botafogo, 300 -11°  www.odebrecht.com.br  

Odebrecht 15.102.288/ andar - Botafogo - Rio de Newton Sérgio 
0001-82 Janeiro/Ri - CEP: 22250- (21) 2559.3000 de Souza 

04Ó (11)3096.8000  

01.127.106/ R. Manoel Domingos dos www.occl.com.br  
Oriente 

0001-13 Santos, 13, Saquarema - RI, Cesar Farid 

28993-000 (22)- 2653-5605 Filho 

Avenida Presidente Antônio Petrônio Braz  

Queiroz 33.412.792/ Carlos, 51, 3°, 50, 60 e 70  www.ggog.com.br  Junior 

Gaivão 0001-60 andares, Centro - Rio de 
Lincoln Janeiro/RJ - CEP: 20020- (21) 2131-7229 

010 m Ruenos 
Guardado 

Construtora Andrade Gutierrez 

	

("Andrade Gutierrez '9 
32. 	De acordo com os Signatários, a Andrade Gutierrez praticou condutas anticompetitivas 
consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; 

(ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de 

informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a finalidade de frustrar o caráter 

competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRA4S/DNIT para execução das obras 

e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. A Andrade 

Gutierrez participou da conduta nas Etapas 01, 02 e 03 do cartel, consorciando-se com a 
Odebrecht e vencendo o Lote 01 da Licitação, além de apresentar propostas de, cobertura para os 

lotes 02, 03 e 04. Sua participação na conduta foi implementada pelos seus funcionários (ou ex-

funcionários) Alberto Quintaes (Diretor Comercial) e Clovis Renato Numa Peixoto Primo 

(Diretor Presidente) e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 08, 09, 12, 16, 19, 22 e 
Z3e nos parágrafos 3 6 a 8, 32, 36, 57 a 59, 65, 120, 121, 129, 139, 141, 142,152, 153, 155, 156 
166, 176, 182, 197, 203, 206, 214, 220, 249, 261, 269, 276, 279, 281, 282 e 286 do Histórico da 

Conduta. 

Carioca Chistiani Nielsen Engenharia S.A. ("Carioca") 

331 	De acordo com os Signatários, a Carioca.Christiani Nielsen Engenharia S.A. ("Carioca") 

praticou condutas anti competitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições 

e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 

compartilhamento de informações comercial e concõrrencialmente sensíveis, com a 

finalidade de frustrar o caráter competitivo da . Concorrência Nacional n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. A Carioca participou da conduta nas Etapas 01, 02 e 03 do 
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cartel, consorciando-se com a Queiroz Galvão e vencendo o lote 02 da Licitação, além de 

apreseiitar propostas de cobertura para os lotes 01, 03 e 04. Sua participação na conduta foi 

implementada pelos seus funcionários (àtualmeóte funcionários ou ex-funcionários) Luiz Claudio 

Lins Fabriani (Gerente Comercia! da Carioca), Ricardo Pernambuco Backheuser Junior (Diretor), 

Roberto Vairo (Gerente da Carioca) e Roque Manoel Meliande (Diretor de Operações de Obras 

Pública e Civil da Carioca) e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 06, 08, 09, 12, 13, 

15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23 e nos parágrafos 3, 6, 8,33,38, 60a64. 116, 117, 120, 121, 123, 124, 

126, 127, 129, 130, 138 a 143, 145, 147, 148, 152, 153, 155 a 157, 166, 176, 189, 190, 193, 194, 

197, 203, 206, 208, 209, 211, 214, 223, 227, 235, 238, 239, 247, 249, 261, 269, 276, 279, 282, 

285 e 286do Histórico da Conduta. 

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. ('Camargo Corrêa) 

34. De acordo com os Signatários, a Camargo Co'rrêa praticou condutas anticompetitivas 

consistentes em: (i) acordos de fixação  de preços, condições e vantagens a serem praticados; 

(ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de 
informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a finalidade de frustrar o caráter 

competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e 

serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. A Camargo Corrêa 

participou da conduta nas Etapas 01, 02'e 03 do cartel, consorciando-se com a OAS e vencendo 
o lote 03 da Licitação, além de apresentar propostas de cobertura para os lotes 01, 02 e 04. Sua 

participação na conduta foi implementada pelos seus funcionários Dalton dos Santos Avancini 
(Diretor Presidente) e José Gilmar Francisco de Santana (Gerente de Projetos) e está evidenciada, 

por exemplo, nos Documentos 08, 09, 13, 14, 16, 19, 22 e 23 e nos parágrafos 3, 6 a 9, 34, 65, 

66, 120, 129, 139, 141 a 143, 145, 151 a 154, 156, 157, 164,166, 176, 182, 185, 189, 191, 197, 

200, 203, 206, 214, 221, 247, 249, 250, 269, 277, 279, 282 e 286 do Histórico da Conduta. 

Construtora Deita S.A. ("Delta ') 

35. De acordo com os Signatários, a Construtora Deita S.A. ("Deita") praticou condutas 

anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 
serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a 

finalidade de frustrar 5 caráter competitivo da Concorrência •  Nacional n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços compiementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. A Deita participou da conduta nas Etapas 01,02 e 03 do cartel, 

consorciando-se com a Oriente e vencendo o lote 04 da Licitação, além de apresentar propostas ÇQ 
de cobertura para os lotes 01,02 e 03. Sua participação na conduta foi implementada pelos seus 

funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Anderson Vilas Jordão 
(Operacional), Dionísio Janoni Tolomei (Superintendente Operacional), e Fernando Antônio () QY 
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Cavendish (Presidente) e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 06, 08, 09, 12, 16, 19, 
21,22 e23 e nos parágrafos 3,6,8, 3.5, 37,67 a 70, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 127, 129, 130, 
134, 138a 145, 153, 155, 156, 166, 176, 182, 184, 194, 195, 197, 200, 203, 206;209, 211, 214 
220 a 223, 227, 235, 239, 247, 249, 279, 281 e 285do Histórico da Conduta. 

Construtora Norberto Odebrecht ("Odebrecht 'g 
36., 	De acordo com os Signatários, a Construtora Norberto Odebrecht ("Õdebrecht") praticou 
condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de. preços, condições e 
vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a 
finalidade de frustrar ,o caráter competitivo da Concorrência Nacional 110 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. A Odebrecht participou da conduta nas Etapas 01, 02 e 03 do 
cartel, consorciando-se 'com a Andrade Gutierrez e vencendo o lote 01 da Licitação, além de 

apresentar propostas de cobertura para os lotes 02, 03 e 04. Sua participação na conduta foi 

implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Antônio 

Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht), Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Diretor 

Superintendente de Contratos), Celso da Fonseca Rodrigues (Diretor de Contrato da Odebrecht), 

João Borba Filho (Superintendente Comercial), José Eduardo Bomfim Ferreira (Diretor de 

Contratos da Odebrecht)' Marcos Vidigal do Amaral (Diretor de Contratos da Odebrecht) e Mário 

Cesar Mota de Almeida (Operacional da Odebrecht) e está evidenciada, por exemplo, nos 
Documentos 06, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23 e nos parágrafos 3, 6, 8, 32, 36, 71 a 77, 
116, 117, 120, 121, 123, 124, 127, 129, 130, 136, 138  143, 145, 148, 152, 153, 155, 156, 164, 
166, 171, 176,189a 193, 197, 203, 206, 209, 214, 220, 236, 247, 249, 251, 252, 262, 266, 271, 

272, 279, 284 a 286 e 288 do Histórico da Conduta. 

Oriente Construção Civil Ltda. ("Oriente') 

37. 	De acordo com os Signatários, a Oriente Construção Civil Ltda. ("Oriente") praticou 
condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e 

vantagens a serem praticados; (ii) acordos 'de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialménte sensíveis, com a 
finalidade . de frustrar o caráter, competitivo da Concorrência Nacional 	n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro.. A Oriente participou da conduta nas Etapas 02 e OY do cartel, 

Segundo os Signatários, ria etapa 01 do cartel, a Oriente foi representada pela Deita Engenharia, conforme 
será melhor detalhado ao longo do presente Histórico de Conduta. 
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consorciando-se com a Deita e vencendo o lote 04 da Licitação, além de apresentar propostas de 

cobertura para os lotes 01, 02 e 03. Em virtude dos inúmeros Consórcios que essas empresas 

possuíam, a Deita costumava representar a Oriente no cartel. Não obstante, é digno de nota que o 

César Farid Fiat ("Presidente da Oriente") participou de 'algumas reuniões com os membros do 

cartel, bem como .o com o Sr. Wilson Carlos (Secretário de Governo do Ri), ao passo que Alex 

Sardinha da Veiga (Coordenador Administrativo-  da Oriente) participava da reunião com os 

demais membros do cartel. Sua participação na conduta está evidenciada, por exemplo, nos 

Documentos 08, 09, 19, 22 e 23 e nos parágrafos 3, 6,8, 35, 37. 78, 79, 120; 121, 129, 134, 142 

a 145, 153, 156, 166, 176, 184, 194, 195, 1967, 203, 206,214, 220, 221 a 223, 249, 279 e281 do 

Histórico de Conduta. 	 - 

Construtora Queiroz Galvão S.A. ("Queiroz Galvão ') 

38. De acordo com os Signatários, a Construtora Queiroz Galvão praticou condutas 

anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 
serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a 

finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. A Construtora Queiroz Galvão participou da conduta nas 

Etapas 01, 02 .e 03 do cartel, consorciando-se com a Carioca e vencendo o lote 02 da Licitação, 

além de apresentar propostas de cobertura para os lotes 01, 03 e 04. Súa participação na conduta 

foi implementada pelo seu füncionário Gustavo Souza (Diretor Executivo) Hildebrando Augusto 

Caldas De Amorim Nëto (Diretor da Queiroz Galvão) e Maurício Rizo (Gerente da Queiroz 

Galvão) e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 08, 09, 12, 16, 19, 22 e 23 e nos 

parágrafos 3, 6, 8, 33, 38, 80 a 82, 120, 121, 129, 141 a 143, 145, 153, 155, 156, 166, 176, 197, 

203, 206, 214, 223, 249, 279 e 281 do Histórico da Conduta. 

111.1.2 Pessoas Jurídicas Participantes Da Conduta (Não Sinatários) - Empresas 
Secundárias 

39. Segundo os Signatários, as seguintes pessoas jurídicas participaram das práticas 

concertadas mencionadas neste Histórico da Conduta de maneira secundária. 
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EMPRESA CNPJ ENDEREÇO 1  WEBS!TE/TELEFON REPRESENTANTE  
__________ E LEGAL 

Construtora 
Barbosa Mello 17.185.786 Av. Portugal, 4851, Bairro http://www.cbn  

Guilherme om.br/construtora/  
S.A. ("Barbosa /0001-61 Itapoã, Belo Horizonte -  

Moreira oreira Teixeira 
Meio")  (31) 3490-3600  

Consttan S.A. Av. Maria Coelho Aguiar, http://www.constra  
Eduardo Cerdeira n.com.br  

Construções e 61.156.568 215, Torre F, 5° andar, de Santana 
Comércio /0001-90 Jardim São Luiz São 

(11)3706-1000 
("Constran") Paulo, SP 	CEP: 05804- 

Fax: (Ii) 3706- Augusto César 
900 _____________________ 1098  Ribeiro Pinheiro 

Edificio Eldorado Business 
Tower, na Av. .das Nações 

•Construcap Unidas, 8501 - 32° andar, 
CCPS Pinheiros, São Paulo (SP). httrd/www.constru 

cap.com.br/Dt/home  _________ Engenharia e 61.584.223 
CEP 05425-070 Roberto Ribeiro 

Comércio S.A. /0001-38 Canobianco 

("Construcap") Rua Bela Cintra, 24, (11)3017-8000 

Consolação, São Paulo 
(SP)_014 15-000  

Av. Vicente Machado, 
CR Almeida 1789, Batei - Curitiba/PR http://www.cralmei  Marco Antonio 

da.combr/ S.A. Engenharia 
33.317.249 CEP 80440-020. Cassou 

e Construções 
/0001-84 

("CR Rua Teófilo Otoni, 63, (41) 3312-9200 Hélio Carrio da 
Almeida") . Centro, Rio de Janeiro (RJ) Fax (41) 3312-9200 Cunha 

20090-Õ80  
http://www.egesa.c  

orn.br Egesa Rua Henriqueto Cardina lii, 

Engenharia S.A. 
17.186.461 200 Olhos D'água - Belo Elmo Teodoro 

("Egesa") /0001-01 ' 	Horizonte — MG (31)2108-1900 Ribeiro 
CEP: 30390-082 Fax: (31)2108- 

_______________ • 1985  
http://www.eitenge  

nharia.com.br/ Rua Tenente Negrão, 140, 
Sérgió Aguiar EIT Engenharia 13.300.818 8° andar, conjunto 81, 

S.A.("EIT") /0001-71 Itaim Bibi, São Paulo/SP :(l 1)3238-9900 Montezuma de 

CEP: 04530-030 Fax: (11)3238- Carvalho 

_______________  9905  
Avenida das Amoreiras, http://wwwgrupoeg  José Tavares de 

uipav.com.br/equip  Equipav 
09.191.464 

2651 - Jd. do Lago - Lucena 
av-engenharia/ Engenharia Ltda 

/0001-05  Campinas/SP CEP: 13050- 
("Equipav") 035 Jobelino 

(19) 3727-3699 Vitoriano Locateli 
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QUADRO 09. DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 
EMPRESAS SECUNDÁRIAS 



Av. Brigadeiro Faria Lima, 
1744, Jardim Paulistano, 

São Paulo (SP)01451-001 

Rua Adelino Testi, 251 - 
Olhos D'Água, Belo 

Fidens 
Horizonte - MG, 30390- - www.fidens.com.br  

Engenharia S.A. 
06.880.609 070 Rodrigo Fránco 

("Fidens") 
/000.1 -89 . Rua Professor Otilio (31)2121-0200 

Macedo, 388, Pilar, Belo 
Horizonte (MG) 30390- 

______________  160  
A. João Pinheiro,-39, 

Centro, Belo Horizonte http://www.mendes  
Mendes Júnior 17.162.082 (MG)30130-180 

iuniorengenharia.co 
Engenharia S.A. /0001-73 Jesus Murilio 

m.br/site/  
("Mendes 19.394.808 Rua Pedroso Alvarenga, Valie Mendes 

Júnior") /0001-29 1046, Itaim Bibi, São (II) 3168-2873 
Paulo --SP  

_0453 CEP: 	1-004  
Marcio Paulikevis 

Paulitec http://www.pauliteç  
dos Santos 

Construções 49.437.809 
Avenida Lineu de Paula 
Machado, 1000 - Cidade Pedro Paulikevis . . combr/ 

Ltda. lObO 1-74 Jardim CEP 05601-001 dos Santos 
("Paulitec") (11)2196-2450 

Hideo_Araki 
S.A. Paulista de R. Joaquim Floriano, 466 

http://www.sapaulis  _________ 
Construções e 60.332.319 - Itaim Bibi, São Pauto - 

ta.com.br/ Antonio Elias 
Comércio 0001-46 SP 

(11) 3707-8300 Filho  
("S.A. CEP: 04534-002 

Fax: (11)3707- 
Paulista")  8301  

Paulo Twiaschor 
Serveng 

Civilsan S.A. R. Dep. Vicente Penido - http:l/www.grupose Thadeu Luciano 
rveng.com.br/ Empresas 48.540.421 Vila Guilherme, São Paulo Mareondes 

Associadas de /0001-31 -SP Penido 
Engenharia CEP: 02064-120 (11)2142-3000 

("Serveng") BIas Bermudes 
Cabrera 

Av. Olegário Maciel, 519- Geraldo Majella 
Sala 201 - Barra da Tijuca, http://www.sobrenc  Duque Guedes 

Sobrenco Rio de Janeiro - RJ, o.com.br/ 
Engenharia e 33.453.671 22621-200 Gilson Louro 

Comércio Ltda /0001-67 Telefone não Marchesini 
("Sobrenco") Av. das Américas, 1155, disponível  

Barra da Tij uca, Rio de Silvio Ciampaglia 
Janeiro 	1-000 _(RJ)_2263 

Construtora 
77.955.532 

Rod Br 116, 2651, Km http:l/www.grupotri Benedicto Wilson 
unfo.com.br/ Triunfo S.A. 395, Bairro Alto Curitiba, do Nascimento 

("Triunfo") /0001-07  PR CEP 82590-100 (41) 3315 3000 Junior 

Página 21 de 152 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 



VERSÃO I'ÚBLIc..j 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

TR SIA/ SUL Trecho 03 /www.viaenge Fernando Queiroz 

nharia.com.br/aemp  Via Engenharia 
00.584.755 

Lates 1705/15, s'r. 	- 
José Celso  

S.A. ("Via 
/0001-80 Setor de Industria, Brasília resa/defauitp 

Valadares Gontijo (61) 3403 4000 Engenharia") (DF) 
CEP: 71.200-030 Fax: (61)3233 

Antonio de 0134 
Carvalho Becatini 

Construtora Barbosa Meio S.A. ("Barbosa Mello') 
40. De acordo com os Signatários, a Construtora Barbosa Mello S.A. ("Barbosa Mello") 
praticou condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições 
e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por 
meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a 
finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional no 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. A Barbosa Mello participou da conduta na Etapa 03 do cartel, 
consorciando-se com a CR Almeida. A empresa estava com liminares para os Lotes 01. 02 e 04, 
tendo aberto mão dessas liminares em troca de ser beneficiada em outro projeto com o Governo 

do Rio de Janeiro. Os Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa no cartel, 
mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 
6, 7, 39, 40, 43, 84, 182, 185, 195, 198, 214, 232 a 234 e 269do Histórico da Conduta. 

Constran S.A. Construções e Comércio ("Constran'),  
41. De acordo com os Signatários, a Constran S.A. Construções e Comércio ("Constran") 
praticou condutas anticompetitivas consistentes em; (i) acordos de fixação de preços, condições 
e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por 
meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a 
finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 
004/2007/SEbBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. A Constran participou da conduta na Etapa 03 do cartel, 
atuando de maneira independente na licitação. A empresa abriu mão de concorrer efetivamente 

na licitação, tendo apresentado proposta de cobertura nos Lotes 03 e 04, com o objetivo de ser 

subcontratada nos Lotes 03 e 04. Os Signatários nãó têm conhecimento do representante desta 

empresa no cartel, mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 
e nos parágrafos 6, 41, 54, 85, 185, 197, 214, 226, 265, 267 e 269 do Histórico da Conduta. 

Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. ("Construcap 
42. De acordo com os Signatários, a Construcàp CCPS Engenharia e Comércio S.A. 
("Construcap") praticou condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de 
preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre 
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concorrentes, pôr meio da apresentação de propostas de' cobertura ou abstenção de participação 

na licitação, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. A Construcap participou da conduta na Etapa 03 do cartel e 

seria consorciada da Egesa, mas abriu mão de concorrer efetivamente na licitação, para ser 

subcontratada no Lote 01. Sua participação na conduta foi implementada pelo seu funcionário 

(atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Roberto Capobianco (Vice-Presidente) e está 

evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 6, 9, 42, 44, 86, 182, 197. 

211, 214, 235 a 237, 265, 269 e 282do Histórico da Conduta. 

CR Almeida S.A. Engenharia e Construções ("CR Almeida')  
43. De acordo com os Signatários, a CR Almeida S.A. Engenharia e Construções ("CR 

Almeida") praticou condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, 

condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre 
concorrentes, por meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação 

na licitação, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrêncãa Nacional no 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do .Rio de Janeiro. A CR Almeida participou da conduta na Etapa 03 do cartel, 

consorciando-se com a Barbosa Mello. A empresa estava com liminares para os Lotes 01, 02 e 
04, tendo aberto mão dessas liminares em troca de ser beneficiada em outro projeto com o 

Governo do Rio de Janeiro. Os Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa 

no cartel, mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos 
parágrafos 6, 9, 40, 43, 87, 182, 185, 195, 198, 214, 232 a 234 e 269 do Histórico da Conduta. 

Egesa Engenharia S.A. ("Egesa ") 
44. De acordo com os Signatários, a Egesa Engenharia S.A. ("Egesa") praticou condutas 
anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 
serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por meio da 

apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a finalidade 
de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para 

execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

A Egesa participou da conduta na Etapa 03 do cartel e seria consorciada da Construcap, mas 

absteve-se de apresentar proposta para ser beneficiada futuramente no valor de R$ 14,5 milhões. 

Os Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa no cartel, mas sua 

párticipação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 6, 42, 44, 

88, 197, 214, 235 a 237 e 265do Histórico da Conduta. 
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• ÊIT Engenharia S.A. ("EIT") 

45. De acordo com os Signatários, a EIT Engenharia S.A.("EIT") praticou condutas 
anticompetitivas consistentes em: (à) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 
serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por meio da 
apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a finalidade 

de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional no 004/2007/SEOBRAS/DNIT para 

execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 
A EIT participou da conduta na Etapa 03 do cartel, consorciando-se com a Gaspar. Apesar de ter 
sido inabilitada, essa empresa acordou com os demais membros do cartel que apresentaria 

proposta de cobertura. Sua participação na conduta foi implementada pelos seus funcionários 

(atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Paulo Cabral (Diretor da EIT) está evidenciada, 
por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 6, 45, 89, 195, 198, 214 e 241 do Históricô 
da Conduta. 

Equipav Engenharia Ltda ("Equipav ") 

46. De - 'acordo com os Signatários, a Equipav Engenharia Ltda. ("Equipav") praticou 
condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e 
vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por 

meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a 

finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional nó 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. A Equipav participou da conduta na Etapa 03 do cartel, 
consorciando-se com a Paulitec. Possuía liminar para o Lote 04, mas abriu mão desta liminar para 
ser beneficiada em licitação futura. Os Signatários não têm conhecimento do representante desta 

empresa no cartel, mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 
e nos parágrafos 6, 46, 49, 90, 185, 195, 198, 211, 214,238 a 240, 265 e 282do Histórico da 

Conduta. 

Fidens Engenharia S.A. ("Fidens ') 

47. De acordo com os Signatários, a Fidens Engenharia S.A. ("Fidens") praticou condutas 

anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 

serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por meio da 

apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a finalidade 

de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para 

execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

A Fidens participou da copduta na Etapa 03 do cartel, consorciando-se com a Mendes Júnior e 	«7  
apresentando proposta de cobertura no Lote 04. A empresa optou por não concorrer efetivamente 

na licitação para ser beneficiada futuramente em valor correspondente a cerca de-R$ 13 milhões. 
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Os Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa no cartel, mas sua 

participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 6, 47, 48 

91, 197, 214, 224, 265 e 269do Histórico da Conduta. 

Mendes Júnior Engenharia S.A. ("Mendes Júnior ") 

48. De acordo com os Signatários, a Mendes Júnior Engenharia S.A. ("Mendes Júnior") 

praticou condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições 

e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por 

meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a 
finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional no 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. A Mendes Júnior participou da conduta na Etapa.03 do cartel, 

consorciando-se com a Fidens e apresentando proposta de cobertura no Lote 04. Vale salientar 

que a empresa optou 'por não concorrer efetivamente para que a Camter fosse, futuramente, 

beneficiada. Os Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa no cartel, mas 

sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 185, 

214 e 224do Histórico da Conduta. 

Paulitet Construções Ltda. ("Paulitec ') 
49. De acordo com os Signatários, a Paulitec Construções Ltda ("Paulitec") praticou condutas 

anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 

serem praticados; (li) acordos" de divisão de mekado entre concorrentes, por meio da 

apresentação de propostas-de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a finalidade 

de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para' 

execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

A Paulitec participou da conduta na Etapa 03 do cartel, consorciando-se com a Equipav. Possuía 
liminar para o Lote 04, mas abriu mão desta liminar para ser beneficiada em licitação futura. Os 
Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa no cartel, mas sua participação 

está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 6,46,49, 93, 185, 195, 

198, 238, 240 e 265,do Histórico da Conduta. 

S.A. Paulista de Construções e Comércio ("S.A. Paulista ") 

50. De acordo com os Signatários, a S.A. Paulista de 'Construções e Comércio ("S.A. 

Paulista") praticou condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, 

condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre 
concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente 

sensíveis, por meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na 

licitação, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° V 
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004/2007/SEOBRjS/N{T para execução das obras ,e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. A S.A. Paulista participou da conduta na Etapa 03 do cartel, 
consorciando-se com a Ferreira Guedes. A S. A. Paulista negociou a apresentação de proposta de 
cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em troca de ser beneficiada futuramente. Os 
Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa no cartel, mas sua participação 
está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 6, 50 94, 185, 193, 
197, 214, 229 e 265 do Histórico da Conduta. 

Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia ("Serveng') 
SI. 	De acordo com os Signatários, a Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de 
Engenharia ("Serveng") praticou condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de 
fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de 
mercado entre concórrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e 
concorrencialmente sensíveis, por meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção 
de participação na licitação, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência 

Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da 
rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. A Serveng participou da conduta na Etapa 03 do 
cartel, consorciando-se com a EBTE, apresentando propostas de cobertura para os lotes 3 e 4, 

para que fosse subcontratada no Lote 02, Os Signatários não têm conhecimento do representante 
desta empresa no cartel, mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 
13e 19 e nos parágrafos 6 51, 193, 197, 214 230 e 265 do Histórico da Conduta 

Sobrenco Engenharia e Comércio Ltda ("Sobrenco 'g 
52. De acordo com os Signatários, a Sobrenco Engenharia e Comércio Ltda. ("Sobrenco") 
praticou condutas anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições 
e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por 
meio da apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a 
finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n0 
004/2007/SEOBRAS/DN1T para execução dâsobras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. A Sobrenco participou da conduta na Etapa 03 do cartel, 
consorciando-se com a Encalso. A empresa apresentou proposta de cobertura para que fosse, em 

contrapartida, subcontratada no Lote 01. Os Signatários não têm conhecimento do representante 
desta empresa no cartel, mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 
13 e 19 e nos parágrafos 6 52 96, 197 214 231 e 265 do Histórico da Conduta 

Construtora Triunfo S.A. ("Triunfo ') 
53. De acordo com os Signatários, a' Construtora Triunfo S.A. ("Triunfo") praticou condutas 
anticompetitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 
serem praticados;. (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por meio da 
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DM Rua Wiegando Olsen, www.dmconsirutora.com.b Conrado Fantin  
r Construtor 76.483.720! 2020, Cidade 

a de Obras 0001-94 Industrial, Curitiba - Deniz Albino  
Ltda. (PR) CEP 81460-070 (41) 3313-8000 Fantin 
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apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a finalidade 

de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para 

execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

A Triunfo participou da conduta na Etapa 03 do Cartel, consorciando-se com a DM. Vale salientar 

que a empresa apresentou proposta de cobertura nos lotes 03 e 04 para ser futuramente beneficiada 

em R$ 20 milhões. Os Signatários não têm conhecimento do representante desta empresa no 

cartel, mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 04, 13 e 19 e nos 

parágrafos 6, 53, 97, 179, 180, 195, 198, 211, 214, 227, 228 e 265 do Histórico da Conduta. 

Via Engenharia S.A ("Via') 

54. De acordo com os Signatários, a Via Engenharia S.A. ("Via") praticou condutas 

anti competitivas consistentes em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a 
serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes, por meio da 

apresentação de propostas de cobertura ou abstenção de participação na licitação, com a finalidade 

de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional no 004/2007/SEOBRAS/DNIT para 

execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

A Via participou da conduta na Etapa 03 do cartel, consorciando-se com a Constran e acordando 

previamente a sua subcontratação no Lote 03. Os Signatários não têm conhecimento do 
representante desta empresa no cartel, mas sua participação está evidenciada, por exemplo, nos 

Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 6, 54, 98 e 265 do Histórico da Conduta. 

111.1.3 Pessoas Jurídicas Possivelmente Participantes Da Conduta (Não Signatários) - 
Empresas Possíveis 

55. De acordo com as informações e os documentos apresentados pelos Signatários, 'é 
possível que outras pessoas jurídicas também tenham participado das condutas 
anticompetitivas a partir da Etapa 3, mas os Signatários não loalizaram evidências que 
comprovem a prática de cartel pelas seguintes empresas: DM, EBTE, EMSA, Encalso, Ferreira 
Guedes e Gaspar. Os Signatários não identificaram nenhuma pessoa física dessas empresas. 

QUADRO 10. DADOS DAS EMPRESAS POSSIVELMENTE PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO 
SIC.NÂTÁRIOS - FMPnFSAS POSSlVFIS 



EMPRESA CNPJ ENDEREÇO 
WEBSITE/ REPRESENTANTE 
TELEFONE LEGAL 

Concremat Rua Euctides da www.concremat 
.com.br Engenharia e 33.146.648/0 Cunha, 106, São Waimor José 

Tecnologia S/A 001m.20 Cristóvão, Rio de Prudêncio 
("Concremat")  Janeiro (RJ) (21) 3535-4000  
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EBTE 
Engenharia 33.070.301/ 

Rua Conselheiro 
Saraiva, 28, Centro, www.ebte.com.br  

Fabiano Santos 
000140 Rio de Janeiro (Ri) 

21 	2101-2250 Crespo 
____ CEP2009I-030 ' 	/ 

EMSA 
Empresa 

Sul Rodovia BR 153, S/N, 

Americana 17.393.547/ Zona Industrial, www.emsa.com.br  

de 0001-05 
, 	. Aparecida de Goiania Nao identificado 

Montagens (GO) CEP 74911-410 62 400 -1400 

S.A.  

Encalso 55.333- Praça Dom José 
Gaspar, 134,4 andar, www.encalso.com.br  

- Construçoe 769/0001 - 
Centro, São Paulo Não identificado 

sLtda. 13 
(SP) CEP OIO47-01Ø (11)2171-8900 

Construtor 
61.099.826/ Av. Angélica, 2163, www.grupoagis.com.br  

a Ferreira 
0001-44 Consolação, São Paulo No identificado 

Guedes (SP) CEP 0.1227-200 (11) 3087-8787 
Av. Deodoro da 

Fonseca, 744 Cidade 
Construtor Alta, Natal (RN) www.agaspar.com.br  

(84) 3221-3766 
a A Gaspar 08.323.334/ 

O187 59025-600 Não identificado 
S.A. Rua Jose de Alencar, 

745, Cidade Alta, 84 99998-939 1 

Natal (RN) 59025-140  

111.1.4 Pessoas Jurídicas Possivelmente Participantes Da Conduta (Não Si2natários) - 
Empresas Projetistas 

56. 	Ademais, os Signatários relataram que as empresas projetistas (i) Concremat 
Engenharia e Tecnologia S.A. ("Concremat") e (ii) Tecnosolo Engenharia S.A. ("Tecnosolo"), 
podem ter influenciado a adoção da conduta uniforme, ao receber subsídios das empresas 

participantes do cartel para elaboração dos Projetos Básico e Executivo da obra (que lhes foi 

encomendado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro). Ao fazê-lo, Concremat e Tecnosolo 

podem ter facilitado o direcionamento do Edital de licitação para as participantes do cartel na 

Etapa 2. 

QUADRO 11. DADOS DAS EMPRESAS PROJETISTAS POSSIVELMENTE PARTICIPANTES DA 

CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS)  

1 
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CEP 20940-060 (21) 2589-8967 

Tecnosolo 
Rua Lonego Felipe, www.tecnosolo. 

S.A. 
33.111.246/0 21'9, Taquara, com.br  Não identificado 

( Tecnosolo') 
001-90 Jacarépaguá, Rio de 

Janeiro (RJ}22713-010 (21) 3513-9999  

111.2 PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) 

111.2.1 Pessoas Físicas Participantes Da Conduta (Não Signatários) - Empresas Principais 

57. Segundo os Signatários, as seguintes pessois físicas estavam envolvidas nas atividades 

mencionadas neste Histórico da Conduta, em nome de suas respectivas empresas, consideradas 

empresas principais: 

QUADRO 12. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA 
(Nin SIÍNATÁPIflS - ANDRADE Ci T1FRRE7. 

NOME 

CARGOS 
OCUPADOS 

(POR PERÍODO) 
E CARGO 

PESSOA 
JURÍDICA 

ATUAL  

N° CPFI DATA 
DE 

NASCIMENTO 

E-MAIL / ENDEREÇO/ 
TELEFONE CELULAR 

E-mail não disponível 
Telefone: (21)2211-8012 

Andrade 004.165.367-00 (21) 98673-5188 
Alberto Diretor Comercial Gutierrez Rua Prudente de Morais, 

Quintaes 09.06.1969 n°660, ap. 301, Ipanema, 
Avenida do Rio de Janeiro/Ri, CEP 

Contorno, 8123 - 
Cidade Jardim - 

22420-040'. 
E-mail não disponível 

Clovis Belo Telefone não disponível 
Renato Diretor Presidente HorizonteHorizonte/MG 

.310.592.440-04 n°  3602, 
Numa Executivo MG: 30110-062 ap. 1602, Barra da Tijuca, 
Peixoto 27.09.1956 Rio de Janeiro/Ri, CEP 
Primo 226300J1 

Alberto Quintaes 

58. De acordo com os Signatários, Alberto Quintaes foi, durante a conduta Diretor Comercial, 

representante do alto escalão da Andrade Gutierr'ez. Sua participação na conduta consistiu em: 

(i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de 

divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de. informações comercial e 	Q 
concorrencialmente sensíveis, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 
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NOME 
(POR PESSOA 

Ne CPF/ DATA 
E-MAIL / ENDEREÇO / 

PERÍODO) E JURÍDICA 
DE 

TELEFONE CELULAR 
CARGO 

 
N NASCIMENTO 

ATUAL 

Luis Claudio Carioca Chistiani 839.328.607-72 E-mail não disponível 
Lins Gerente 

Comercial Nielsen Telefone: (21) 99655- 
Fabbriani  13.02.1965 1193 
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Concorrência Nacional no 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços 

complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Alberto Quintaes participou 
da conduta nas Etapas 01, 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas integrantes 
do cartel e com Wilson Carlos (Secretário de Governo do RJ). Além disso, participou de reuniões 

entre as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da 

Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, 

elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de 

Alberto Quiritaes está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 12, 19, 22 e 23 e nos 
parágrafos 32, 58, 102, 142, 152, 173, 200, 205, 250, 261, 269, 276, 282 e 286 do Histórico da 
Conduta. 

Clovis Renato Numa Peixõto Primo 
59. 	De acordo com os Signatários, Clovis Renato Numa Peixoto Primo foi, durante a conduta, 
Diretor Presidente Executivo, representante do alto escalão da Andrade Gutierrez. Sua 
participação na conduta consistiu em: (i)acordos de fixação de preços, condições e vantagens 
a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis com a 
finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 
004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. Clovis Renato Numa Peixoto Primo participou da conduta na 
Etapa 02 do cartel por meio de reuniões entre as empresas integrantes do cartel e com Wilson 
Carlos (Secretário de Governo do RJ). Além disso, participou de reuniões entre as empresas, 

conforme indicado no Quadro 70 e como relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas 
reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de proposta de 
cobertura, bem coma acertos entre as empresas. A participação de Clovis Renato Nma Peixoto 
Primo está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 08 e 09 e nos parágrafos 32, 59, 102, 200 
e 282 do Histórico da Conduta. 

QUADRO 13. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA 
(NÃO SIcNATArnns—CtRIneA 
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Engenharia S.A.- Rua amexico, 11, Grupo 
Rua do Parque

'
31 -  180 1,Centro, Rio de 

São Cristóvão - Rio 
de Janeiro/Ri - CEP: 

 Janeiro (Ri) 20031-144 
ricocariocaengenharia. 

20940-050 com.br  
Ricardo 002.219.087-22 

(11)3094-3140 
Pernambuco Diretor Celular: (11) 97150-2605 
Backheuser Presidente 27.09.1968 Rua Georgia. a° 465, 

Junior casa 13, Brooklin 
Paulista, São Paulo/SP,  

CEP 4559-0 10 
E-mai não disponível 
Telefone: (21) 99959- 

Roberto 4352 
Gennaro Gerente 

124.387.037-09 Estrada Alcebiades 
Gomes 25.01.1989 Pinto, 1100, Casa 48, 
Vairo Niterói (RJ) CEP 24320- 

_____________ 150 
Telefone não disponível 

Rodolfo 672.271.127-72 
Telefone não disponível 

Mantuano Engenheiro - . Rua Jacarandas, 880, 
(possível Operacional 30.09. 1959 

Bloco 1, Apto 1401, 
participante) Barra da Tijuca, Rio de  

Janeiro _(RJ)_22776-050 
E-mail não disponível 
Telefone: (21) 99971- 

Roque 
Diretor de 262.185.507-53 7434 

Manoel 
Operações de Rua Ipanema, n°21, ap. 

Meliande 
Obras Páblica 21.10.1946 301, Barra da Tijuca, Rio 

e Civil de Janeiro/RJ, CEP 
22631390 

Luis Cláudio Lins Fabbriani 

60. 	De acordo com os Signatários, Luis Cláudio Lins Fabbriani foi, durante a conduta, 

Gerente Comercial, representante do escalão operacional da Carioca. Sua participação na 

conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem 
praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento 
de informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a finalidade de frustrar o 

caráter competitivo da Concorrência Nacional n°  004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das 

obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Luis Cláudio 

Lins Fabbriani participou da conduta nas Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as 

empresas integrantes do cartel e com I-Iudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, participou de 

reuniões entre as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente 

Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de 

mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A 
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participação de Luiz Cláudio Lins Fabriani está evidenciada, por exemplo, nos Documento 19 e 
nos parágrafos 33, 102, 200 e 282 do Histórico da Conduta. 

Ricardo Pernambuco Backheuser .Junior 
61. 	De acordo com os Signatários, Ricardo Pernambuco Backheuser Junior foi, durante a 
conduta, Diretor Presidente, representante do altíssimo escalão da Carioca. Sua participação na 
conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem 
praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento 
de informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a finalidade de frustrar o 
caráter competitivo da Concorrência Nacional no 004t2007/SEOBRAS/DNIT para execução das 
obras e serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Ricardo 
Pernambuco Bckheuser Junior participou da conduta nas Etapas 01 e 02 do cartel por meio de 
reuniões entre as empresas integrantes do cartel, bem como tendo participado de reuniões com 

Wilson Carlos (Secretário de Governo do RJ), durante a Etapa 01. Além disso, participou de 
reuniões entre as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente 

Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de 
mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A 

participação de Ricardo Pernambuco Backheuser Junior está evidenciada, por exemplo, nos 
Documentos 64,199,204 e 273 e nos parágrafos 33, 61, 124, 126, 138, 151, 247, 272 e 282 do 
Histórico da Conduta. 

Roberto Gennaro Gomes Vairo 
62. 	De acordo com os Signatários, Roberto Gennaro Gones Vairo foi, durante a conduta, 
Ç3erente, integrante do escalão operacional da Carioca. Sua participação na conduta consistiu 
em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos 
de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) cdmpartilhamento de informações comercial 
e concorrencialmente sensíveis, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 
Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços 
complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Roberto Gennaro Gomes 
Vairo participou da conduta nas Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas 
integrantes do cartel e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, participou de reuniões entre as 

empresas, conforme indicado nó Quadro 69 e corno relatado no presente Histórico da Conduta. 

As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de 

proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de Roberto Vairo está 
evidenciada, por exemplo, no Documento 19 e nos parágrafos 33, 62, 200 e 282 do Histórico da 
Conduta. 
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Rodolfo Mantuano (possível participante) 

63. De acordo com os Signatários, Rodolfo Mantuano foi um possível participante da 

conduta, exercendo o cargo de Engenheiro Operacional, integrante do escalão operacional da 

Carioca. Sua participação na conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços,  condições 
e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a 

finalidade, de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional no 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares 4a rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. Rodolfo Mantuano possivelmente participou da conduta nas 

Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões com funcionários do escalão operacional das 
demais empresas, além de ter ajudado.. a estudar a obra do Arco do Rio de Janeiro em conjunto 
com as demais empresas. Além disso, participou de reuniões entre as empresas, conforrie 
indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões 
tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de proposta de cobertura, 
bem como acertos entre as empresas. A possível participação de Rodolfo Mantuano está 
evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 33, 63, 102 e 200 do Histórico da Conduta. 

Roquè Manoel Meliande 

64. De acordo com os Signatários, Roque Manoel Meliande foi, durante a conduta, Diretor 
de Operações de Obras Pública e Civil, integrante do escalão operacional da Carioca. Sua 

participação na conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens 
a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado, entre concorrentes; e (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis, com a 

finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional no 
004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. Roque Manoel Meliande participou da conduta nas Etapas 02 
e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas integrantes do cartel e com Hudson Braga 
(SubSecretáriõ Estadual do Governo do Estado do Rio de JaneirO do Governo do Estado Rio d 
Janeiro). Além disso, participou de reuniões entra as empresas, conforme indicado no Quadro 69 
e como relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto 
discussões para divisão de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre 
as empresas. A participação de Roque Manoel Meliande está evidenciada, por exemplo, nos 
Documentos 06, 12, 13, 15, 17, 19,22 e 23 e nos parágrafos 33, 64, 102, 127, 152, 200, 209, 227, 
235, 239,269, 282, 25 e 286 do Histórico da Conduta: 	

, 
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QUADRO 14. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA 

(NÃO SIGNATÁRIOS) - CAMARGO CORRÊA 

CARGOS 
OCUPADOS 

NOME (POR PERIODO) PESSOA No CPF / DATA E-MAIL / ENDEREÇO / 
E CARGO JURÍDICA DE NASCIMENTO TELEFONE CELULAR 

ATUAL  

avancini@camargocor 
rea.com.br  

dalval@uol.com.br  
(11)99635-2553 Dalton dos 094.948.488-10 

Santos Diretor/Presidente Rua Doutor Miranda 
Avancini 07.11.1966 de Azevedo, n° 752, 

ap. 117, Vila Anglo 
Camargo Brasilei, São 
Corrêa Paulo/SP, CEP 

Avenida 
5027000 

gilmar.santanacama 
rgocorrea.com.br  Brigadeiro Faria 

Lima, 1163 -6° Telefone: (2 1) 2555- 
Andar — 2170/(21)99505- 

Pinheiro—São 5873/(11)3031-7125/ 

José Gilmar Paulo/SP CEP: 
7 233.469.576-91 (11)98285-0003 

Francisco de Gerente de Projetos Ol.452-OÕOI Av Moema, 509, Conj 

Santana4  20.04.1958 143 Planalto Paulista, 
Sao Paulo, SP, CEP 
04077-022, Brasilkua 
Hamonia, 445, Apto 
132, Sumarezinho, 
São Paulo (SP) 
05435-000 

Dalton dos Santos Avancini 

65. 	De acordo com os Signatários, o Dalton dos Santos Avancini foi, durante a conduta, 
Diretor Presidente, representante do altíssimo escalão da Camargo Corrêa. Sua participação na 
conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem 

praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento 
de informações comercial e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter 
competitivo da Concorrência Nacional n°  004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e 

serviços complementares da rodovia Arco Metropolitáno do Rio de Janeiro. Dalton dos Santos 

Avancini participou da conduta na Etapa 02 do cartel por meio de reuniões entre as empresas dos 

Segundo os Signatários, José Gilmar Francisco de Santana (Gerente de Projeto da Camargo Corrêa) é. 
atualmente, sócio diretor da empresa Precisa.Engenhaiia e Arquitetura. 
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PESSOA 
JURÍDICA 

NCPF/DATA 
DE 

NASCIMENTO 

E-MMLI 
ENDEREÇO!  
TELEFONE 
CELULAR 

- E-mail não 
Deita Engenharia disponível 

Telefone: (21) 
Rua Banc. Sérgio 97812-6269 1(21)  

Dionísio Superintendente 
.Guerra, 328 si 203 907.420.107-59 

99421-0160 
Janoni Operacional 

- Empresarial Av. Rio Branco, n° 
Tolomei 

. Mancarter- 15.03.1967 
156, gr. 401, 

CEP:58052-000, Centro, Rio de 
Bancários, João Janeiro/RJ, CEP 

Pessoa PB 20040003 
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integrantes do cartel e com Wilson Carlos (Secretário de Governo do Estado Rio de Janeiro), bem 
como tendo participado de reuniões bilaterais com os Signatários para elaborar (i) a proposta do 
Con»sórcio e (ii) propostas dê cobertura. Além disso, participou de reuniões entre as empresas, 
conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. As rçferidas 
reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de proposta de 
cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de Dalton dos Santos Avancini 

está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 08, 09, 22 e 23 e nos parágrafos 34, 65,. 156, 

200, 250, 261, 277 e 282 do Histórico da Conduta. 

José Gilmar Francisco de Santana 

66. 	De acordo com os Signatários, José Gilmar Francisco de Santana foi, durante a conduta, 

Gerente de Projetos, representante do escalão operacional da Camargo Corrêa. Sua participação 

na conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem 
praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento 
de informações comercial e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter 

competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e 
serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. José Gilmar 

Francisco de Santana participou da conduta na Etapa 01, 02 e 03 do cartel por meio de reuniões 

entre as empresas do "G8" integrantes do cartel e com Hudson Bràga (SubSecretário Estadual do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, 

participou de-  reuniões entre a empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no - 
presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão 
de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A 
participação de José Gilmar Francisco de Santana está evidenciada, por exemplo, nos 

Documentos 13, 14 e 19 enos parágrafos 34, 66, 102, 152 e 190 do Histórico da Conduta. 

QUADRO 15. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS)—

DELTA ENGENHARIA 
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Fernando 
Antônio 

Cavendish 
Soares 

Diretor .Presidente 
Superintendente 

Operacional 

795.777.847-04 

17.06.1963 

E-mail não 
disponível 

TeleJbne não 
disponível 

Av. Delfim 
Moreira, n° 1188, 
ap. 201,Leblon, 

Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22441000 

E-mail não 
disponível 

Telefone não 
disponível 

Anderson 594.756.334-72 

VilIas Jordão Operacional Rua dos 
15.09.1962 Navegantes, 1295, 

• Apto 901, Boa 
Viagem, 

• Recife/PE CEP 
51020-010 
Email não 
disponível 

Telejbne não 
disponível 

Paulo Av. Semambetiba, 
Meriade 3600, B!.6, apto. 
Duarte 

Superintendente 347.895.707-97 1304, Barra da 

Operacional Tijuca, Rio de 
(possível 13.09.1955 Janeiro —RJ 

participante) CEP:22630-0 10 

• Av. Erasmo 
Braga, 255, Sala 
703, Centro, Rio 

de Janeiro-RJ 
CEP:20020-000 

Anderson Vil/as Jordão 

67. 	De acordo com os Signatários. Anderson Vilas Jordão foi, durante a conduta, funcionário 

operacional, integrante do escalão operacional da Deita. Sua participação na conduta consistiu 

em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos 

de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial 

e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 

Concorrência Nacional n°  004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços 

complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Anderson Vilas Jordão 

participou da conduta nas Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre os integrantes do 

30  
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cartel. Além disso, participou de reunies entre as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e 

como relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto 

discussões para divisão de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre 

as empresas. A participação de Anderson Vilas Jordão está evidenciada, por exemplo, no 

Documento 19 e nos parágrafos 35, 67, 102, 200, 205,269 e 282 do Histórico da Conduta. 

Dionísio .Janoni Tolomei 

68. De acordo com os Signatários, Dionísio Janoni Tolomei foi, durante a conduta, 
Superintendente Operacional, integrante do escalão operacional da Delta. Sua participação na 

conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem 
praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento 
de informações comercial e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter 

cômpetitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e 
serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Dionísio Janoni 

Tolomei participou da conduta nas Etapas 01, 02 e03 do cartel por meio de reuniões entre os 
integrantes do cartel e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, participou de reuniões entre as 
empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. 
As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de 
proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de Dionísio Janoni 
Tolomei está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 06, 12, 19, 22 e 23 e nos parágrafos 35, 

68, 126, 127, 141, 200, 209, 211, 227, 235, 239, 220, 261, 269, 272, 282 e 285 do Histórico da 
Conduta. 

Fernando Antônio Çavendish Soares 

69. De acordo com os Signatários, Fernando Antônio Cavéndish Soares foi, durante a 
conduta, Presidente, representante do altíssimo escalão da Delta. Sua participação na conduta 

consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) 
acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações 
comercial e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 
Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços 
complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Fernando Cavendish 
participou da conduta nas Etapas 01 e 02 do cartel por meio de reuniões entre as empresas 
integrantes do cartel, bem como tendo participado de reuniões com Wilson Carlos (Secretário de 
Governo do RJ). Além disso, participou de reuniões entre as empresas, conforme indicado no 
Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como 
objeto discussões para divisão de mercado, elabõração de proposta de cobertura, bem como 
acertos entre as empresas. A participação de Fernando Cavendish está evidenciada, por exemplo, 
nos Documento 06, 08, 09 e 21 e nos parágrafos 69, 201, 273 e 283 do Histórico da Conduta. 
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Paulo Meriade Duarte (possível participante) 
70. 	De acordo com os Signatários, Paulo Meriade Duarte foi um possível participante da 
conduta, exercendo o cargo de funcionário operacional, integrante do escalão operacional da 
Deita. Sua participação na conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e 
vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 

compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis com a 
finalidade de frustrar o - caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro, Paulo Meriade Duarte possivelmente participou da conduta nas 
Etapas 02 e 03 do cartel por mio de contatos entre os integrantes do cartel. Além disso, 
participou de reuniões entre as empresas, conforme indicado no Quadro 51 e como relatado no 

presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão 

de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A possível 

participação de Paulo Meriade Duarte esta evidenciada, por exemplo, no Documento 19 e nos 
parágrafos 35,103,201 do Histórico da Conduta. 

QUADRO 16. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

ODEBRECHT 

CARGOS OCUPADOS 	 N' CPF / DATA 	E-MAIL / 
NOME 	(POR PERÍODO) E 	PESSOA 

DE 	ENDEREÇO! 

CARGO ATUAL 	JURmICA 	
NASCIMENTO 	TELEFONE 

CELULAR 
E-mail não 
disponível 

Telefone: (2 1) 

Antônio 	 344.600047-04 	99579-3032/ 

Carlos Cunha 	Diretor de Contratos 	 97817-7469 

Marcondes 	 25.04.1949 	Estrada da Gávea, 
30, Apto 601, 

Bloco 2, Gávea, 
Odebrecht 	 Rio de Janeiro/Ri 

CEP 22451-263 
Praia de Botafogo, 	 E-mail não 
300 	110 andar - 	 disponível 

Botafogo - Rio de 	 Telefone não 
Benedicto 	 Janeiro/RJ - CEP: 	015.225.538-94 	disponível 
Barbosa da 	

Diretor-Superintendente 	
22250-040 	 Rua General de Contratos 

Silva Junior 	 30.09.1960 	Artigas, n° 164, 
ap. 201, Leblon, 

Rio de Janeiro/RJ, 

Celso da 	 338365.417-00 	ccelso@br.odebre 
CEP22441140 

Fonseca 	Diretor de Contratos 	 cht.com  

Rodrigues 	 19.08.1951 	
Telefonando 

- 
- 	disponível 
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Rua Morgado de 
Mateus, 340, Apto 
74, Vila Mariana, 
São Paulo (SP) 

04015-050 
E-mail não 

095.292.097-20 disponível 
João Borba Superintendente Telefone: (21). 

Filho Comercial 14.11.1944 99229-0101 

E-mail não 
disponível 

Telefone: (21) 
99475-3020/(71) 

José Eduardo . . 095.026.965-49 9611-6236 
Bomfim Diretor de Contratos . Rua Waldemar 
Ferreira 14.01.1953 Falcão, 913, Apto 

501, Horto 
Florestal, 

Salvador (BA) 
40296-710 
E-mail não 
disponível 

Telefone: (21) 
- 	. 

Mano Cesar 176.592.306-97 
97817-4037 

 Endereço: Rua 
Mota de Engenheiro de Campo Campanha, 178, 
Almeida 11.10.1952 Apto 502, Carmo, 

Belo 
Horizonte/MG  

CEP _303 10-770 
E-mail não 

- . disponível 
Telefone: (21) 
7824-0703/ 

99378-1838/ 
Marcos 706.387.727-53 99954-2020 

Vidigal dá Diretor de Contratos Avenida das 
Amaral 06.07.1962 Américas, 7837, 

BI, 1, Apto. 1003, 
Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro -  
RJ 22793-081 

Antônio Carlos Cunha Marcondes 

71. 	De acordo com os Signatários, Antônio Carlos Cunha Marcondes foi, durante a conduta, 

Diretor de Contratos, representante do alto escalão da Odebrecht. Sua participação na conduta 

consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) 

acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações 
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comercial e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 
Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços 

complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Antônio Marcondes participou 
da conduta nas Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas do 
"G8"integrantes do cartel e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, participou de reuniões entre 
as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. 
As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de 
proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de Antônio 
Marcondes está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 19,22 e 23 e nos parágrafos 36, 71, 
102, 200, 205, 209, 251, 252, 262, 266, 269, 276.e 282doHistórico da Conduta. 

Benedicto Barbosa da Silva Junior 

72. De acordo com os Signatários, Benedicto Barbosa da Silva Junior foi, durante a conduta, 
Diretor Superintendente de Contratos, representante do alto escalão da Odebrecht. Sua 
participação na conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens 
a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e cóncorrencialmente sensíveis com a 
finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 
004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. Benedicto Barbosa da Silva Junior partiçipou da conduta nas 
Etapas 01, 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas do "G 8" integrantes do cartel, 
bem corno tendo participado de reuniões com Wilson Carlos (Secretário de Governo do RJ). Além 
disso, participou de reuniões entre as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado 
no presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para 
divisão de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. 
A participação de Benedicto Barbosa da Silva Junior está evidenciada, por exemplo, nos 
Documentos 06, OS, 19 e 21 e nos parágrafos 36, 72, 102, 118, 124, 138, 148, 200, 205, 247, 271 
e 282 do Histórico da Conduta. 

Celso da Fonseca Rodrigues 

73. De acordo com os Signatários, Celso da Fonseca Rodrigues foi, durante a conduta, Diretor 
de Contratos, integrante do alto escalão da Odebrecht. Sua partiéipação na conduta consistiu em: 
(i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de 
divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento ¶le informações comercial e 
concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência 

	

Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da 	«2 
rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Celso da Fonseca Rodrigues participou da conduta 
nas Etapas 02 e 03 do cartelpor meio de reuniões entre as empresas do "G8"integrãntes do cartel 
e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro do 
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Governo do Estado Rio de JaneirQ). Além disso, participou de reuniões : entre as empresas, 

conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas 
reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de proposta de 
cobertura, bem como ace?tos entre as empresas. A participação de Celso da Fonseca Rodrigues 

está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 06, 13, 15, 17 e 19 e nos parágrafos 36, 73, 126, 

192, 200, 205 e 282 do Histórico da Conduta. 

• João Borba Filho• 

74. De acordo com os Signatários. João Borbá Filho foi, durante a conduta, Superintendente 

Comercial, integrante do escalão operacional da Odebrecht. Sua participação na conduta 

consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) 
acordos de divisão de mercado entre  concorrentes; (iii) compartilhamento de informações 
comercial e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 
Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços 
complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. João Borba Filho participou 

da conduta nas Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas do "G8" 
integrantes do cartel e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro); Além disso, participou de reuniões entre as 
empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. 
As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de 
proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de João Borba Filho 

está evidenciada, po exemplo, no Documento 19 e nos 36, 74, 102, 200, 205, 275e 282 do 

Histórico da Conduta. 

José Eduardo Bomfim Ferreira 

75. De acordo com os Signatários, José Eduardo Bomfim Ferreira foi, durante a conduta, 
Diretor de Contratos, integrante do alto escalão da Odebrecht. Sua participação na conduta 

consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) 
acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações 
comercial e concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da 
Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços 
complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. José Eduardo Bonfim Ferreira 
participou da conduta nas Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas do 
"G8" integrantes do cartel e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, participou de reuniões entre 
as empresas, conforme indicado na no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da 
Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, 
elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de José 

Eduardo Bomfim Ferreira está evidenciada, por exemplo, no Documento 19 e nos parágrafos 75, 

102, 200 e 269 do Histórico da Conduta. 
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Mário Cesar Mota de Almeida 
76. De acordo com os Signatários, Márip Cesar Mota de Almeida foi, durante a conduta, 
engenheiro de campo e integrante do escalão operacional da Odebrecht. Sua participação na 
conduta consistiu em:. (iii) compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente 
sensíveis • com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 
004/2007/SEOBRA5/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. Mário Almeida participou da conduta nas Etapas 02 ,e 03 do 
cartel por meio de reuniões entre as empresas do "G8" integrantes do cartel da Etapa 02. Além 
disso, partiÇipou de reuniões entre as empresas, conforme indicado na no Quadro 69 e como 
relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões 
para divisão de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem corno acertos entre as 
empresas. A participação de Mário Almeida está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 13, 
15 e 19 e nos parágrafos 36, 76, 102, 200 e 282 do Histórico da Conduta. 

Marcos Vidigal do Amara! 

77. De acordo com os Signatários, Marcos Vidigál do Amaral foi, durante a conduta, Diretor 
de Contratos, integrante do alto escalão da Odebrecht. Sua participação na conduta consistiu em: 
(i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de 
divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e 
concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência 
Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da 
rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Marcos Vidigal do Amaral participou da conduta 
nas Etapas 02 e 03 do cartel por moio de reuniões entre as empresas do "G8"integrantes do cartel 
e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro do 
Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, participou de reuniões entre as empresas, 
conforme indicado na no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. As 
referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de 
proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de Marcos Vidigal do 
Amaral Ferreira está evidenciada, por exemplo, no Documento 12 e nos parágrafos .36, 77, 102, 
121, 127, 152, 200 e 284 a286 do Histórico da Conduta. 

40 
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QUADRO 17. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

ORIENTE 

NOME 

CARGOS 
OCUPADOS 

(POR 
PERÍODO) E 

CARGO 

PESSOA 
JURÍDICA 

ATUAL  

N" CPF / DATA 
DE NASCIMENTO 

E-MAIL / ENDEREÇO / 
TELEFONE CELULAR 

E-mail não disponível 
Alex 081.568.197-64 Telefone não disponível 

Sardinha 
Coordenador Rua Hungria, 139, casa, 

da Veiga 
Administrativo - 12.01.1979 Jardim Caiçara, Cabo  

Oriente Frio/RJ _CEP _28910-160 
E-mail não disponível 

Rua Manoel Telefone não disponível 
Domingos dos Rua Medéia da Mota, 09, 

Santos, 13, 332.346.807-44 Pontinha, Araruama, Rio de 
Cesar Presidente 

Saquarema - Ri, Janeiro —Ri 
Farid Fiat CEP: 28993-000 20.04.1935 Rua General Pereira da 

Silva, 137, Apto 2302, 
Icaraí, Niterói (Ri)  

CEP 24220-030 

Alëx Sardinha da Veiga 

78. 	De acordo com os Signatários, Alex Sardinha da Veiga foi, durante a conduta, 

Coordenador Administrativo, integrante do escalão operacional da Oriente. Sua participação na 

conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem 
praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento 
de informações comercial e concorrencialmente sensíveis com afinalidade de frustrar o caráter 

competitivo da Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e 

serviços complementares da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Alex Sardinha da 

Veiga participou da conduta nas Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas 

do "G8" integrantes do cartel e com Hudson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro). Além disso, participou de reuniões entre 

as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. 

As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de 
proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A participação de Alex Sardinha da 

Veiga está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 19,22 e 23 e nos parágrafos 37, 78, 102, 

173,, 200, 205, 250 e 261 do Histórico da Conduta. 

Cesar Farid Fia! 

79. 	De acordo com os Signatários, o Cesar Farid Fiat foi, durante a conduta, Presidente, 

representante do altíssimo escalão da Oriente. Sua participação na conduta consistiu em: (i) 

acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de 
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divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e 
concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência 
Nacional n°  004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da 
rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Cesar Farid Fillioparticipou da conduta na Etapa 
02 do cartel por meio de reuniões entre as empresas do "G8" integrantes do cartel, bem como 
tendo participado de reuniões com Wilson Carlos (Secretário de Governo do RJ). Além disso, 

participou de reuniões entre as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como relatado no 

presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão 

de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A 
participação de César Farid Fiat está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 37, 79, 102 e 200 
do Histórico da Conduta. 

QUADRO 18. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÂO,SIGNATÁRIOS) - 
QuElRoz GALVÃO 

CARGOS 
OCUPADOS 

NOME 
(POR PESSOA N0 CPF / DATA 

E-MAILE- / ENDEREÇO / 
PERÍODO) E JURÍDICA 

DE 
NASCIMENTO 

TELEFONE CELULAR 
CARGO 
ATUAL  

E-mail não disponível 

425.299.727-53 Telefone não disponível 
Gustavo Diretor Rua Jose Leal da Silva, 355, 
Souza Executivo C asa Barra da Tijuca, Rio d 17.06. 1955 

Queiroz Galvão Janeiro - RJ 

Avenida 

CEP 22640-200 
Hildebrand E-mail não disponível 
o Augusto Presidente 033.102.485-34 Telefone não disponível 
Caldas De Diretor 

Antônio Carlos, Rua Wanderley Pinho, 367, 
Amorim 

51, 30,  50, 6° e 7° 07.06.1947 Apto 502, Itaigara, Salvador 
Neto 

andares, Centro - 
(BA) 

Rio de Janeiro/Ri E-mail não disponível 

—CEP: 20020- Telefone: (21) 2294-2211 - 
010 003.750.716-87 99984-7527-2131-7231 

Maurício 
Gerente Rua João Lira, 109, Apto. 

Rizzo 
03.12.1937 1101, Leblon, Rio de Janeiro- 

RJ 
CEP 22430-210 

Gustavo Souza 

80. 	De acordo com os Signatários, Çliustavo Souza foi, durante a conduta, Diretor Executivo, 

representante do alto escalão da Queiroz Galvão Sua participação na conduta consistiu em: (i) 
acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de 
divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e 
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concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência 
Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da 
rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Gustavo Souza participou da conduta nas Etapas 

02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas do "G8"integrantes do cartel, bem como 
tendo participado de reuniões com Wilson Carlos (Secretário de Governo do Ri). Além disso, 
participou de reuniões entre as empresas, conforme indicado na no Quadro 69 e como relatado no 
presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como objeto discussões para divisão 
de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as empresas. A 
participação de Gustavo Souza está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 08, 09, 22 e 23 
e nos parágrafos 80, 102, 157,200 e 282 do Histórico da Conduta. 

Hildebrando Augusto Caldas De Amorim Neto 

81. De acordo com os Signatários, Hildebrando Augusto Caldas De Amorim Neto foi, 
durante a conduta, Superintendente, integrante do escalão operacional da Queiroz Galvão. Sua 

participação na conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens 
a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre concorrentes; (iii) 
compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente sensíveis com a 
finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 
004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. Hildebrando Augusto Caldas De Amorim Neto participou da 

conduta nas  Etapas 02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empresas do "G8"integrantes 
do cartel e com 1-ludson Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro). 
Além disso, participou de reuniões entre as empresas, conforme indicado no Quadro 69 e como 
relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas,reuniões tiveram como, objeto discussões 
para divisão de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como acertos entre as 
empresas. A participação de Hildebrando Augusto Caldas de Amorim Netô está evidenciada, por 
exemplo, nos parágrafos 38, 81, 200 e 269 do Histórico da Conduta. 

Maurício Rizzo 

82. De acordo com os Signatários, Maurício Rizzo foi, durante a conduta, Gerente, integrante 

do escalão operacional da Queiroz Galvão. Sua participação na conduta consistiu em: (i) acordos 
de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de 
mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e 
concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência 
Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da 
rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Maurício Rizzo participou da conduta nas Etapas 

01,02 e 03 do cartel por meio de reuniões entre as empesas do "G8"integrantes do e com Hudson 
Braga (SubSecretário Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro do Governo do Estado 
Rio de Janeiro). Além disso, participou de reuniões entre as empresas, conforme indicado no 
Quadro 69 e como relatado no presente Histórico da Conduta. As referidas reuniões tiveram como 
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objeto discussões para divisão de mercado, elaboração de proposta de cobertura, bem como 

acertos entre as empresas. A participação de Maurício Rizo está evidenciada, por exemplo, nos 
Documentos 12 e 19 e nos parágrafos 38, 82, 102, 141, 151, 173, 200, 269, 276 e 282 do Histórico 
da Conduta. 

111.2.2 Pessoas Físicas Participantes Da Conduta (Não Signatários) - Empresas Secundárias 

83. Segundo os Signatários, as seguintes pessoas físicas participaram das práticas concertadas 
mencionadas neste Histórico da Conduta em nome das empresas secundárias. 

QUADRO 19. DADOS PESSOAS FísicAs PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

BARBOSA MELLO 

CARGOS 
OCUPADOS 

N'CPF/DtrA E-iAIL/ 

NOME (POR 
PERÍODO) E 

PESSOA JURÍDICA DE 	
• ENDEREÇO! 

CARGO NASCIMENTO 
TELEFONE 
CELULAR 

ATUAL  

Barbosa Mello 
SJão Não Av. Portugal, 4851, Bairro Não 

disponível. disponível. Itapoã, Belo Horizonte - MO - 
Não disponível. 

 disponivel. 
CEP 31.710-400 

84. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 
funcionários da Barbosa Meio. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a 
empresa foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com representantes 
do Governo a sua abstenção de participação da licitação e, com alguma empresa integrante do 
G8, em troca de ser beneficiada em futura licitação do Governo do Estado Rio de Janeiro. 

QUADRO 20. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

CONSTRAN 
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Constran 

Não Não 
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Não  

disponível, disponível. 
F, 5° andar, Jardim São Não disponível. disponível. 

Luiz São Paulo, SP 	CEP: Luiz 
05804-900  

85. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 

foram locãlizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 

funcionários da Constran. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa 

foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado a apresentação de proposta 

de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, com alguma empresa integrante do G8 

em troca de ser subcontratada na licitação. 

QUADRO 21. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃo SIGNATÁRIOS) - 

CONSTRUCAP 

CARGOS 
OCUPADOS E-MAIL] ENDEREÇO 

NOME 
(POR 

PESSOA JURÍDICA 
N' CPF / DATA / TELEFONE 

PERÍODO) E DE NASCIMENTO CEU1 .%R 
CARGO 
ATUAL  

Construcap robertocapobiancoc 
onstrucaD.com.br  

Edificio Eldorado Telefone: (11) 99973- 
Roberto Vice 

Business Tower, na 033.785.768-71 8282 
Ribeiro . Presidente 

Av. das Nações Rua Elias Cutait, n° 
Capobianco Unidas, 8501 - 32° 23 .07.1955 151, Bairro Cidade 

andar, Pinheiros, São' Jardim, São Paulo - 
Paulo (SP). 	CEP SP CEP 04560-000 

05425-070 
. 

Roberto Ribeiro Capobianco 

86. De acordo com os Signatários, Roberto Capobianco foi, durante a conduta, Vice-

Presidente, integrante do alto escalão da Construcap. Sua participação na conduta consistiu em: 

(i) acordos de fixação de preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de 
divisão de mercado entre concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e 
concorrencialmente sensíveis com a finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência 

Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da 

rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Roberto Capóbianco participou da conduta na 

Etapa 03 do cartel e participou de uma reunião com os Signatários para dividir o mercado, bem 

como indicar como a Construcap deveria ser compensada na licitação, conforme evidenciado, por 	
' 

exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos 42, 86, 235 e 269 do Histórico da Conduta. 	 Y 
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QUADRO 22. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

CR ALMEIDA 

CARGOS 
OCUPADOS E-MAILI 

NOME 
(POR 

PESSOA JURÍDICA 
NOCPF/DATA 

DE 
ENDEREÇO! 

PERIODO) E TELEFONE 
CARGO NASCIMENTO  

CELULAR 
ATUAL  

CR Almeida 
Não Não Av. Vicente Machado, 1789, Não 

disponível disponível Batei - Curitiba/PR Na  
.
o disponível 

disponível 
CEP 80440-020 

87. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 
funcionários da CR Almeida. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e'19, a 
empresa foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com representantes 
do Governo a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, 
em troca de ser beneficiada em futura licitação do Governo do Estado Rio de Janeiro. 

QUADRO 23. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

EGESA 

CARGOS 
OCUPADOS 

N' CPF / DATA 
E-MAIL 1 

NOME (!0R PESSOA JURÍDICA DE 
ENDEREÇO! 

PERIODO) E 
NASCIMENTO 

TELEFONE 
CARGO CELULAR 
ATUAL  

Egesa 
Não Não Rua Henriqueto Cardinaili, 200 Não 

disponível disponível Olhos D'água - Belo Horizonte Não disponível . disponível 
- MG, CEP: 30390-082 

88. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 
funcionários da Egesa. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa foi 
beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com as empresas do G8 a 
apresentação de prõposta de cobertura, ou abstenção de participação  da licitação em troca de 
participação `em obra futura. 
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QUADRO 24. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

EIT 

CARGOS 
OCUPADOS NOCPF/DATA 

(POR PESSOA E-MAIL / ENDEREÇO / 
NOME PERÍODO) E JURÍDICA 

DE TELEFONE CELULAR 
NASCIMENTO 

CARGO 
ATUAL  

Rua Tenente pauIocabraleit@ecrj.com.br  
Negrão, 140, 8° Telefone não disponível 

Paulo César andar, conjunto 
054.401.493-68 Avenida Epitácio Pessoa, 

Almeida Diretor 
81, Itaim Bibi, 4446, Apto. 10001, BI, 

Cabral São Paulo/SP 
2906.1948 . Lagoa, Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 04530-030  CEP 22471-003 

Paulo César Almeida Cabra! 

89. 	De acordo com os Signatários, Paulo Cabal foi, durante a conduta, Diretor, representante 

do alto escalãõ da EIT. Sua participação na conduta consistiu em: (i) acordos de fixação de 

preços, condições e vantagens a serem praticados; (ii) acordos de divisão de mercado entre 

concorrentes; (iii) compartilhamento de informações comercial e concorrencialmente 

sensíveis com a- finalidade de frustrar o caráter competitivo da Concorrência Nacional n° 

004/2007/SEOBRAS/DNIT para execução das obras e serviços complementares da rodovia Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. Paulo Cabral participou da conduta na Etapa 03 do cartel por 

meio de uma reunião com empresas integrantes do cartel, para dividir o mercado, bem como 
indicar a contraprestação que deveria ser feita à EIT. Sua participação está evidenciada, por 

exemplo, nos Documentos 13 e 19 e nos parágrafos 45, 89 e 269 do Histórico da Conduta. 

QUADRO 25. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

EQUIPAV 

CARGOS 
OCUPADOS NCPF/DATA 

E-MAIL / 
(POR ENDEREÇO! 

NOME PERÍODO) E 
PESSOA JURÍDICA DE TELEFONE 

 
CARGO 

NASCIMENTO CELULAR 
ATUAL  

Equipav 
Não Não Avenida das Amoreiras, 2651 - 

Jd. do Lago - Campinas/SP 
Não disponível, 

Não -  
disponível, disponível. disponível. 

CEP: 13050-035 

90. 	De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 

foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 
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funcionários da Equipav. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa 
foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas do G8 a 
apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em troca de ser 
subcontratada na licitação. 

QUADRO 26. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃo SIGNATÁRIOS) - 

FIDENS 

CARGOS 
OCUPADOS 

N0 CPF / DATA E-MAIL! 
NOME 

PERÍODO)E PESSOA JURÍDICA 

CARGO NASCIMENTO C I 	TO TELEFONE 
CELULAR 

ATUAL  

Fidens 
Não Não Rua Adelino Testi, 251 - Olhos Não 

disponível. disdisponível. D Agua, Belo Horizonte - MG, Nao disponível. 
. disponível. 

30390-070 

91. 	De acordo com os documentos e informações apresèntados pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 
funcionários da Fidens. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa foi 
beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas integrantes do 
G8 a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em troca 
de ser beneficiada em licitação futura. 

QUADRO 27. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

MENDES JÚNIOR 

CARGOS 
OCUPADOS 

N°CPF/DATA E-MAIL/ 

NOME. 
(POR 

PESSOA JURÍDICA DE ENDEREÇO! 
PERÍODO) E 

NASCIMENTO 
TELEFONE 

 CARGO CELULAR 
ATUAL  

Mendes Júnior 
Não Não Rua Pedroso Alvarenga, 1046, Não 

disponível, disponível. Itaim, São Paulo/SP Não disponível. 
disponível. 

CEP: 0453 1 -011 

92. 	De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 

foram localizadas evidências que comprovem conhecimento, participação ativa dos funcionários 

da Mendes Júnior. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa foi 
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beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas integrantes do 
G8 a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em troca 

de ser beneficiada em futura licitação. 

QUADRO 28. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

PAULITEC 

CARGOS 
OCUPADOS N'CPF/DAT& 

E-MAIL! 

NOME PERÍODO)E 
PESS0AJURÍDICA TELEFONE 

CARGO 
SC 	TO NASCIMENTO  CELULAR 

ATUAL  

Paulitec 
Não Não Avenida Lineu de Paula 

Não disponível. 
Não 

disponível, disponível. Machado, 1000 -Cidade Jardim disponível. 
CEP 05601-001 

93. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 

funcionários da Paulitec. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa 

foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas integrantes 
do G8 a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em 

troca de ser beneficiada em futura licitação. 

QUADRO 29. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

S.A. PAULISTA 

CARGOS 
OCUPADOS N'CPF/DATA 

E-MAil. / 
(POR ENDEREÇO/  

NOME PERÍODO) E 
PESSOA JURÍDICA TELEFONE 

CARGO 
NASCIMENTO CELULAR 

ATUAL  

S.A. Paulista 
Não Não R. Joaquim Floriano, 466, Itaim 

Não disponível. 
Não 

disponível, disponível. Bibi, São Paulo - SP, CEP: disponível. 
04534-002 

94. De acordo com os documentos e informações apresentadôs pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 

funcionários da S.A. Paulista. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a ) LL 
empresa foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas 
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integrantes do G8 a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da 
— 	licitação, em troca de ser beneficiada em futura licitação. 

QUADRO 30. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO' SIGNATÁRIOS) - 

SERVENG 

CARGOS 
OCUPADOS E-MAIL! 

NOME PESSOA JURÍDICA 
N' CPF! DATA 

DE PERÍODO) E 
NASCIMENTO TELEFONE 

CARGO CELULAR 
ATUAL  

Serveng 
Não Não R. Dep. Vicente Penido, 255, Não 

disponível. disponível. Vila Guilherme, São Paulo - SP, 
Na  -o disponível. ivel. 

disponível. 
CEP: 02064-120 

95. 	De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 
funcionários da Servng. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa foi 
beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas integrantes do 
G8 a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em troca 
de ser beneficiada em futura licitação. 	 11 

QUADRO 31. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

SOBRENCO 

CARGOS 
OCUPADOS E-MAIL / 

NOME (POR 
PESSOA JURÍDICA 

No CPF!DATA 
DE 

ENDEREÇO! 
PERIODO) E 

NASCIMENTO 
TELEFONE 

CARGO CELULAR 
ATUAL  

Sobrenco 
Não Não Av. Olegário Maciel, 519- Sala Não 

disponível. disponível. 201 - Barra da Tijuca, Rio de Não disponível. 
disponível. 

Janeiro - RJ, 22621-200 

96. 	De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 

foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 
funcionários da Sobrenco. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa 
foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas integrantes 
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do G8 a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em 

troca de ser subcontratada na licitação. 

QUADRO 32. DADOS PESSOAS FísicAs PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS)— 

TRIUNFO 

CARGOS 
OCUPADOS 

N 	F!DATA GCP E-MAIL! 

NOME 
PERIODO)E 

PESSOAJURÍDICA TELEFONE 

CARGO 
NASCIMENTO 

CELULAR 

ATUAL  

Triunfo 
Não Não RodBrll6,2651,Km395, 

Não disponível. 
Não 

disponível. disponível. Bairro Alto, Curitiba, PR disponível. 

CEP 82590-100 

97. De acordo com os documentos e informações  apresentados pelos Signatários, ainda não 

foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 

funcionários da Triunfo. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19, a empresa 

foi beneficiada pelo cartel, tendo negociado com empresas integrantes do G8 a apresentação de 

proposta de cobertura, ou abstenção de participação da licitação, em troca de ser subcontratada 

na licitação. 

QUADRO 33. DADOS PESSOAS FísicAs PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS) - 

VIA ENGENHARIA 

CARGOS 
OCUPADOS NOCPF!DATA E-MAIL! 

NOME PESSOA JURÍDICA 
PERÍODO) E 

NASCIMENTO 
TELEFONE 

CARGO CELULAR 
ATUAL  

Via Engenharia 
Não Não SIA Trecho O3 Lote 1705/15, 

Nao disponível. 
Não 

disponível. disponível. Brasília - DF disponível. 
CEP: 71200-030 

98. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos Signatários, ainda não 
foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou participação ativa dos 

funcionários da Via Engenharia. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 13 e 19. a 

empresa foi beneficiada pelo cartel na Etapa 03 da conduta, tendo negociado com empresas 
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ATUAL 
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integrantes do G8 a apresentação de proposta de cobertura, ou abstenção de participação da 
licitação, em troca de ser subcontratada na licitação. 

111.2.2 Pessoas Físicas Possivelmente Participantes Da Conduta (Não Signatários) - 
Empresas Projetistas 

99. Segundo os Signatários, as seguintes pessoas físicas estavam envolvidas nas atividades 

mencionadas neste Histórico da Conduta, em nome de suas respectivas empresas, consideradas 
empresas principais: 

QUADRO 34. DADOS PESSOAS FÍSICAS POSSIVELMENTE PARTICIPANTES DA CONDUTA 
(Nn SIN4TÁPIflQ_CÇJeDL'II4T 

CARGOS 

NOME 
OCUPADOS 

(POR PERÍODO) PESSOA 
NOCPF/DAIA 

DE 
E-i.tii. / ENDEREÇO / 

E CARGO JURIDICA 
NASCIMENTO TELEFONE CELULAR 

ATUAL 

Concremat, E-mail não disponível. 

Mauro Rua Euclides da 
216.603.017-34 Telefone não disponível. 

Ribeiro Diretor Cunha, 106, São Av. Prefeito Mendes de 

Viegas Pilho Cristóvão, Rio de 
07.06.1949 Morais, 1200, Apto 802, 

Janeiro (Ri) São Conrado, Rio de 
CEP 20940-060  Janeiro/Ri 22610-095 

Mauro Ribeiro Viegas Filho 

100. De acordo com os Signatários, Mauro Ribeiro Viegas Filho, era Diretor da Concremat, 
representante do alto escalão da empresa. Ele participou de reuniões com o "G8" entre os meses 
de junho a novembro de 2007. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos 
Signatários, ainda não foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou 
participação ativa da Concremat. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 7A, 711 e 8, 
a empresa pode ter influenciado a adoção da conduta uniforme, ao receber subsídios das empresas 

participantes do cartelpara elaboração dos Projetos Básico e Executivo da obra do Arco do Rio 

(que lhes foi encomendado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro), facilitando o 

direcionamento do Edital de licitação para as participantes do cartel na Etapa 02. 

QUADRO 35. DADOS PESSOAS FÍSICAS POSSIVELMENTE PARTICIPANTES DA CONDUTA 
(NÃO SIGNATÁRIOS) —TEcNosoio 
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Tecnosolo E-mail não disponível. 
Rua Conego Telefone não disponível. 

Marcelo 	. Felipe, 219, 718.154.907-30 Av. Prefeito Dulcídio 

Senges Diretor Taquara, Cardoso, 3080, Bloco 1, 

Carneiro Jacarepaguá, Rio 02.06.1959 Apto 502, Barra da Tijuca, 
de Janeiro (Ri) Rio de Janeiro/Ri 

22713-010  CEP 22631-054 

Marcelo Senges Carneiro 

101. De acordo com os Signatários, Marcelo Senges Carneiro, era Diretor da Tecnosolo, 

representante do alto escalão da empresa. Ele participou de reuniões com o "G8" entre os meses 

de junho a novembro de 2007. De acordo com os documentos e informações apresentados pelos 

Signatários, ainda não foram localizadas evidências que comprovem conhecimento ou 

participação ativa da Tecnosolo. Entretanto, conforme se verifica dos Documentos 7 A, 7B e 8, 

a empresa pode ter influenciado a adoção da conduta uniforme, ao receber subsídios das empresas 

participantes do cartel para elaboração dos Projetos Básico, e Executivo da obra do Arco do Rio 

(que lhes foi encomendado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro), facilitando o 

direcionamento do Edital de licitaçã9 para as participantes do cartel na Etapa 02. 

102. Segundo os Signatários, é possível verificar a seguinte hierarquia da tomada de decisão 

entre os funcionários participantes da conduta descrita: 

QUADRO 36. HIERARQUIA NA TOMADA DE DECISÕES PELAS PESSOAS FÍSICAS 

PARTICIPANTES DA CONDUTA DAS EMPRESAS DO G8 

"ALTÍSSIMO" 	III 
ALTO ESCALÃO :E~  

ÃO OPERACIONAL 
ESCALÃO 	III 

ANDRADE GLI'!ERREZ 

Clovis Renato Peixoto 	III 
Primo (Diretor Alberto Quintaes (Diretor) 

II 	
N/A 

Presidente) 	ii II 
CARIOCA  

Roque Manoel Meliande (Diretor 
de Operações de Obras Pública e 

Civil) 
Ricardo Backjieuser Roberto Vairo (Gerente) 

Júnior (Diretor N/A 	. Luiz Claudio Lins Fabriani 
Presidente) (Gerente Comercial) 

Rodolfo Ivíantuano (Operacional) 
(possível participante) 

CAMARGO CORRÊA 
Dalton dos SantosIII III 

José Gilmar Francisco de Santana 
Avancini (Diretor N/A 

(Gerente de Projetos) 
Presidente) 

, 
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L 	"°" ESCALÃO ALTO ESCALÃO 
J ESCALÃO OPERACIONAL 

DELTA  

Dionisio Janoni Tolomei 
(Superintendente Operacional) 

Anderson Vilas Jrdão 
Fernando Cavendish 

N/A (Operacional) 
(Presidente) 

Paulo Meriade Duarte 
(Superintendente Operacional) 

JAPF (Presidente) 	j 	RAS (Diretor Operacional) 	MDR (Líder Oneracional) 	1 

Benedjcto Barbosa da Silva 
Junior (Diretor Superintendente 

de Contratos) 

Antônio Marcondes (Diretor de 
Contratos) João Borba Filho (Superintendente 

Comercial) 
N A José Eduardo Bonfim Ferreira 

(Diretor de Contratos) Mário Cesar Mota de Almeida 
(Operacional) 

Celso da Fonseca Rodrigues 
(Diretor de Contratos) 

Marcos Vidigal do Amaral 
(Diretor de Contratos) 

César Farid Fiat 	

JJI 
N/A Alex Sardinha da Veiga 

(Presidente) (Coordenador Administrati=vo) 
QUEIROZ GALvÃ0 

Gust 	 IJ avo Souza (Diretor Flildebrando Augusto Caldas De 
N/A 

Executivo) Amorim Neto (Superintendente) - 
Maurício Rizo (Gerente) 

IV. IDENTIFICAÇÃO DE CONCORRENTES E CLIENTES NO MERCADO 
AFETADO 

IV.l. CONCORRENTES 

103. 	Além das empresas supra referidas, que participaram das condutas anticompêtitivas 

relatadas neste Histórico da Conduta, há outros concorrentes no mercado que !Q  participaram \ 

das condutas, conforme tabela abaixo: 	 ) 
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OUADRO 37. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS CONCORRENTES 

ENDEREÇO 

(SEDE, REPRESENTANTE 
EMPRESA CNPJ WERSITE/TEL/FAX 

ESCRITÓRIO, LEGAL 

FÁBRICAS)  

Av. Raja 
Gabáglia, 1255,. (31)2103-7000 Newton Roquete 

ARG 01.048.977/0001-41 
Belo Horizonte - www.grupoarg.com.br  Filho 

MG, 30350-540 

Rua Dona Maria 

Çetenco 61.550.490/0001-06 
Paula,36-Bela (11)3101-2472 

Jose Corbacho 
Vista, São Paulo www.cetenco.com.br  

- SP, 01319-001  

Contem 56.443.583/0001-80 
Rua Olimpiadas, (11)3018-5800 

Reinaldo Bertin 
66, São- Paulo www.contem.com  

R. Bandeira 

Cowan 68.528.017/0016-36 Paulista, 600— 
(11)3078-7587 

Bruno Wanderley 
www.cowan.com.br  

Jardim Paulista 

IV.2. CLIENTES 

104. O cliente afetado foi a Secretaria de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que 

licitou a Concorrência Nacional n°  004/2007/SEOBRAS/DNIT5., 

V. 	DURAÇÃO DA CONDUTA 

105. Segundo os Signatários, as condutas anticompetitivas tiveram início emjaneiro de 2007, 

momento que os Signatários tomaram conhecimento -que essa obra viria a ser licitada e iniciaram 

os contatos anticompetitivos, e duraram, provavelmente, até agosto de 2008, quando do início das 

obras. Em que pese isso, os Signatários informam que cartel continua produzindo efeitos, visto 

que existem contratos vigentes e a obra ainda não foi concluída. 

Os Signatários informaram desconhecer qualquer participação da Empresa de Obras Públicas do Estado 
do Rio de Janeiro ("EMOP"). 
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VI. 	DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA 

VI.!. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MERCADO AFETADO 

106. Conforme supramencionado, os Signatários relatam ilícitos anticompetitivos praticados 
em obras estaduais do Rio de Janeiro licitadas pela Secretaria de Estado de Obras do Rio de 
Janeiro ("SEOBRAS"), sobretudo viárias, incluindo pelo menos as obris de construção, 
manutenção e reparos de rodovias do Arco Metropolitano Rodoviário do Rio de Janeiro ("Arco 
do Rio") (Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT). Segundo os Signatrios, o projeto 

Arco do Rio se dividiu em 4 lotes, totalizando 70,9 km de obras, e foi estimado no valor 

aproximado de R$ 802.662.000,00 (oitocentos e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil 
reais. 

107. De acordo com o Edital da Concorrência Nacional no 004/2007/SEOBRAS/DNIT, a obra 
compreende segmentos rodoviários que se desenvolvem perpendicularmente aos grandes eixos 
rodoviários que convergem para a cidade do Rio de Janeiro: BR-l01/RJ sul, BR-1 16/Ri sul, BR-
040/Ri, BR-1 16/RJ norte e BR-l01/RJ norte, conforme imagem abaixo: 

IMAGEM 2: REPRESENTAÇÃO DO PROJETO DO ARCO DO Rio 

A proposta de 
NOVA DUQUE DE 	MAGE 	 kxpansâo 

JAPERI 	KUAÇU CAXIAS 	 GUAPIMIRIM P 

AverXida Brasã 	 SÃO GONÇALO ITARAI'N,, 

RIO IX JANEIRO 	 NITEROI 

PORTO DEITAGUAI 

108. A licitação do projeto Arco do Rio obedeceu ao seguinte cronograma: 

QUADRO 38— CRONOGRAMA DA CONCORRÊNCIA NACIONAL N°  
004/2007/SEOBRASÍDNIT 

Aio Data 
Lotei —R$215.8I6.708,3l 

Preço de Orçamento do Edital Lote 2 - R$ 219.997.181,57 
Lote 3 - R$ 196.262.473,95 
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Lote 4— R$ 170.5 86.242,12 

Edital de Pré-Qualificação 18.11.2007 

Entrega do envelope A e B - Habilitação Metodologia de 
Execução (fase de pré-qualificação)  

28 01 2008 

Decisão da Comissão Especial de Licitação (Só tem nos 
altos o da fase de pré-qualificação)  

30 01 2008 

Recurso contra a inabilitação 07.02.2008 

Edital de Licitação .12.02.2008 

Decisão do CLIENTE sobre a habilitação das empresas 28.02.2008 

Errata do Edital de Licitaçãõ 10.03.2008 

Retirada do Edital 24.03.2008 

Entrega do envelope C - Proposta Comercial 24.04.2008 

Resultado do Julgamento da Proposta Vencedora 24.04.2008 

Decisão referente à habilitação Comercial 28.04.2008 

Celebração do Contrato 30.04.2008 

	

109. 	Segundo os .Signatários, tal como resumido na descrição sumária da conduta (Seção 1, 

supra), as práticas anticompetitivas podem ser divididas em 3 (três) etapas: 

(i) Etapa 1 - janeiro de 2007 a junho de 2007: Contatos anticompetitivos preliminares 

do G8 e formação dos consórcios; 

(ii) Etapa 2 -junho de 2007 a março de 2008: Contatos anticompetitivos do G8 durante 

a elaboração do Edital de Pré-Qualificação; e 

(iii) Etapa 3 —janeiro de 2008 a agosto de 2008: Contatos anticompetitivos para divisão 

de lotes, apresentação de propostas e acordos do G8 com a incorporação ao conluio 

de outras 15 (quinze) empresas, e outras 6 (seis) possíveis empresas participantes. 

	

110. 	Cada uma das etapas enunciadas acima será detalhada a seguir. Segundo os Signatários, 

a conduta anticompetitiva se intensificou a 'partir da Etapa 2, período da elaboração do Edital de 

Pré-qualificação, tendo sido implementada principalmente durante a Etapa 3, período em que 

foram divididos os lotes e os preços e acordadas as-propostas de preço vencedoras e as propostas 

de preço de cobertura, tal como se passa a expor. 

VI.2. ETAPA 1: CONTATOS ANTICOMPETITIVOS PRELIMINARES E 

FORMAÇÃO DOS CONSÓRCIOS (JANEIRO DE 2007 A JUNHO DE 2007) 

	

111. 	Segundo os Signatários, em janeiro de 2007 o Governo Federal, no âmbito do Programa 

	

de Aceleração do Crescimento ("PAC"), classificou como obra prioritária para o desenvolvimento 	QQ 
do Estado do Rio de Janeiro o Arco Metropolitano Rodoviário do Rio de Janeiro ("Arco do 
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Rio") - consistente na interligação entre a BR-1 0 UNORTE e a BR- 101/SUL -, tendo assegurado 

a realização de investimentos para viabilização do projeto. 

112. Segundo os Signatários, o Arco do Rio foi considerado pelo Governo do Estado Rio de 

Janeiro como um projeto estratégico, por melhorar a logística entre rodovias e porto, e prioritário, 

tendo em vista que embora fosse objeto de estudos há mais de 40 (quarenta) anos, foi licitado 

apenas em 2007, havendo, portanto, um interesse em sua execução célere. 

113. Nessa linha, em 12 de janeiro de 2007, foi publicado no sítio eletrônico da "Revista Fator 
Brasil" (Documento 02) a notícia de que o Governo Federal apoiaria a retomada das obras no 
Arco do Rio. Para tanto, o Governo Federal liberaria uma verba de R$ 750 milhões para a 
licitação'. Assim que essa notícia foi publicada, ela foi repassada internamente na OAS por e-
mail entre RAS, MDR, João Martins7  e JAPF, de modo que esse foi o primeiro momento que os 
Signatários tiveram conhecimento dá retomada da obra, conforme demonstra a imagem abaixo 
(Documento 03): 

IMAGEM 03. DOCUMENTO 03 —E-MAIL QUE VEICULOU INTERNAMENTE NA OAS NOTÍCIA 

DO LANÇAMENTO DAS OBRAS DO ARCO DO RIO 

Notícias 

o1rl 	rlon,rJ d 	nArco R4ovo d R 

----«---- ,-,--.-- 

.. 	 _.•*.,.ç_, 

.-.-- 

_-fl_-_,_n__..&_,__, ,__»____,s__*_  

6  Disponível em https://www.revistafatorbrasil.com.br/ver  noticia.php?not=3565. Acesso em 22.05.2017. 
Os Signatários esclarecem que a notícia publicada no sítio eletrônico, acima indicado, é semelhante à notícia 
publica no site da Agência Brasil que foi enviada por e-mail. A notícia do sítio eletrônico Agência Brasil 
não está mais disponível. 

Os Signatários informaram que 	 era funcionário da 
OAS, e que não participou de nenhuma reunião com concorrentes em conluio e que não tinha conhecimento 
da existência do cartel, não tendo participado da conduta anticompetitiva relatada neste Histórico da 
Conduta. 
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114. Nota-se que a referida notícia falava em retomada das obras visto que, há muitos anos, já 

havia sido feito um trecho do Arco do Rio de Janeiro, consistente no trecho da Rodovia Ri 114, 

cuja execução, de acordo com os Signatários, não teria contado com a participação deles. 

115. Em virtude do convênio de delegação firmado entre o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes ("DNIT") e a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro 

("SEOBRAS"), a implantação do Arco passou a ser de responsabilidade do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro. Segundo os Signatários, a prática anticompetitiva teve, início em janeiro de 
2007, momento que os Signatários tomaram conhecimento qie essa obra viria a ser licitada. 

116. Segundo os Signatários, nesta Etapa 1 ("Contatos anticoinpetitivos preliminares e 

formação dos consórcios"), representantes do altíssimo/alto escalão das empresas Carioca, Deita, 

OAS e Odebrecht foram convidados para uma reunião, ocorrida em fevereiro de 2007, no Palácio 

da Guanabara, no Rio de Janeiro', com Wilson Carlos, Secretário Estadual do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, que atuava como representante do Governador. Nesta reunião, Wilson Carlos 

,teria apresentado o Programa de Governo do Governador Sérgio Cabral e inforrnado.que seriam 

realizadas algumas licitações. Dentre essas estavam a licitação do Arco do Rio, Saneamento da 

Baixada Fluminense, Metrô do Rio de Janeiro, Despoluição da Baía de Guanabara e Revitalização 

de Comunidades Carentes ("Favelas").9  

117. Os Signatários relatam que, nessa Primeira Reunião, teria havido a indicação, por parte 

de Wilson Carlos, Secretário Estadual do Governo do Rio de Janeiro, representante do então 

Governador, de que o Governo Federal iria direcionar recursos, por meio de um Convênio10, para 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a fim de realizar a licitação para implantação do Arco 

Rodoviário do Rio de Janeiro ("Arco do Rio"). Os Signatários afirmam que Wilson Carlos, na 

reunião, informou às empresas Carioca, Deita, OAS e Odebrecht que essa obra seria licitada 
em breve, e prometeu que essas empresas teriam participação na elaboração dos Projetos 
Básico e Executivo, a fim de que fossem estipulados critérios técnicos que servissem, para 

inabilitar empresas que não fossem "de confiança" do Governo. Note-se que as empresas 

"de confiança" são as mesmas que inte2ram o G8. 

8  Segundo os Signatários, não foi possível encontrar a agenda pública de 2007 do referido Secretário 
Estadual. Os Signatários informam que não foi possível encontrar agenda pública dessa data que permita 
precisar exatamente o dia desta reunião. 

Os Signatários informam que as licitações mencionadas neste parágrafo não convergem com a obra de ç' 
Arco do Rio de Janeiro relatada neste Histórico da Conduta. 	 J 
'0  Os Signatários informaram que se trata de um convênio específico para esta obra do Arco do Rio. Não 	-" 

existe a possibilidade de ser firmado um convênio para além de uma obra. 
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118. 	Segundo os Signatários, nessa reunião, ocorrida em meados de fevereiro de 2007, estavam 
presentes as pessoas fisicas indicadas no quadro abaixo: 

QUADRO 39—PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NA PRIMEIRA REUNIÃO, EM FEVEREIRO DE 
2007, COM SÉRGIO CABRAI. - PALÁCIO DA GIJÂNÂRÂRA 

EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO r Carioca Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior Diretor 
Deita Fernando Antônio Cavendish Soares Presjdente 

Odebrecht 
• 

Benedicto da Silva Júnior Diretor Superintendente de 
Contratos 

OAS RAS Diretor Operacional 

Governo do Rio Wilson Carlos Secretário Estadual do  
Governo do Rio de Janeiro 

119. Segundo os Signatários, quando os assuntos eram de maior importância -tal como o caso 
da formação dos consórcios - ou quando envolviam a presença de outros agentes públicos do alto 

escalão, participavam das reuniões os representantes de alto escalão das empresas integrantes do 

cartel reportado. Entretanto, quando as reuniões eram para discutir a viabilização do cartel, 

propostas de cobertura, ou analisar os custos atrelados com a obra, estavam presentes os 
funcioná,ios do escalão operacional • das empresas, tal como será visto na Seção V1.3. 

120. Relatam os Signatários que, nessa mesma Primeira Reunião, Wilson Carlos (Secretário 
Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro), teria indicado que Carioca, Deita, OAS e 
Odebrecht seriam as líderes e que estas quatro empresas deveriam formar consórcios com 
as chamadas empresas "espelho" (Andrade Gutíerrez, Camargo Corrêa, Orientei]  e 
Queiroz Gaivão), que também deveriam ser beneficiadas na licitação. 

121. Diante desse cenário, os Signatários informaram que a Carioca, Deita, OAS e 
Odebrecht iniciaram tratativas para formação do cartel entre fevereiro e março dê 2007. A 
partir de então, juntaram-se a essas empresas a Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Oriente e 
Queiroz Galvão, de tal forma que as 8 (oito)empresas - "G8" - passaram a se reunir para realizar 

acordos e discutir critérios e definir estratégias de formação dos consórcios. É a partir desse 

momento que foi possível identificar a primeira ligação telefônica entre concorrentes feita pelo 

do Signatário MDR (Líder Operacional da OAS) para Marcos Vidigal do Amaral (Diretor de 

Segundo os Signatários, a Oriente gozava .de boa reputação com o Governo do RJ em virtude dos 
consórcios que formava com a Deita Engenharia. Nota-se que o Presidente da Deita era muito próximo do 
Governador Sérgio Cabral, de forma que a Oriente se aproveitou dessa influência da Delta e acabou se 
aproximando do Governo Estadual. 
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QUADRO 40— PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NA SEGUNDA REUNIÃO, EM 02.04.2007 - SEDE 
DA OAS 

EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 
Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior Diretor 

Carioca 
Roque Manol Meliande 

Diretorde Operações de Obras 
Pública e Civil 

Deita 
Fernando Antônio Cavendish Soares Presidente 

Dionísio Janoni Tolomei Superintendente Operacional - 
Odebrecht 

Benedicto Barbosa da Silva Júnior 
Diretor Superintendente de 

Contratos 
Celso da Fone ca Rodrigues Diretor de Contratos 

OAS 
RÃS Diretor Operacional 
MDR Líder Operacional 

125. 	A partir da ocorrência dessa Segunda Reunião foram possíveis identificar 30 (trinta) 
ligações (Documento 12) do Signatário MDR para os integrantes de consórcios distintos: Roque 
Manoel Meliande (Diretor de Operações de Obras Pública e Civil da Carioca), Marcos Vidigal 

do Amaral (Diretor de Contratos da Odebrecht) e Dionísio Janoni Tolomei (Superintendente 

Operacional da Delta) conforme consta do ANEXO 01. Além disso, reproduz-se abaixo, 
conforme Documento 06, a pauta dos assuntos discutidos nessa Segunda Reunião: 

IMAGEM 4. DOCUMENTO 06 —PAUTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 02.04.2007 - SEDE DA 

OAS 

02/04/2007 

• Definir estratigra de Inclusão das empresas *espelho  ao grupo. 
a Definir participação das empresas "espelho' no negócio,  
• Definir papel dos projetistas no desenvolvimento do negócio,  
• Buscar aproximação com os projetistas através do cliente,,  
• Buscar junto ao cliente a definição do responsável pela andamento da 

projeto (DER Ou SEO8RAS). 
• Criar grupo de trabalho para interagir com projetistas e iniciar montagem 

da esiratÔga para licitação (atestação, especificações e quantidades). 
a Sugerir ao cliente a criação de um grupo executivo especial que ficará 

responsável pela [ir, ilação e exeuçào da obra 
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Contratos da Odebrecht) em 28.03.2007, às 13h37 (Documento 12), conforme ANEXO 01. 

122. Os Signatários informaram que, em tais reuniões, as oito empresas discutiram também a 

aproximação com projetistas 'contratados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Explica-

se: segundo os Signatários, nos termos da Lei n° 8.666/93, antes da realização de qualquer 
licitação para construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 

direta ou indireta, é necessária a elaboração de Projeto Básico e Executivo12  para a obra que virá 

a ser executada. Para a realização deste projeto, é comum a contratação de empresas denominadas 

"projetistas", que conduzem estudos técnicos preliminares visando a (i) assegurar a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e (ii) possibilitar a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Ademais, as 
empresas projetistas costumam auxiliar o Governo na elaboração dos editais referentes à licitação. 

Nesse sentido, para a elaboração destes documentos da licitação, o Governo do Rio de Janeiro 
contratou as empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. e a Tecnosoio Engenharia S.A 

("empresas projetistas"). 

123. Além disso, foi indicado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro que as empresas 
deveriam também procurar o DER/Ri, o qual fiscalizaria a licitação. Considerando a indicação 

do Governo do Rio de Janeiro, as líderes dos Consórcios - Carioca, Deita, OASe Odebrecht - 
procuraram o DER/Ri para discutir sobre os projetistas, bem como a forma que essas empresas 

poderiam auxiliá-los, como será exposto adiante. 

124. Os Signatários apresentam evidência direta de uma Segunda Reunião, realizada na sede 
da 0AS13, em 02 de abril de 2007. Nessa reunião estavam presentes os representantes das quatro 
empresas, quais sejam: 

12  Nos termos do Art. 6°, IX, da Lei 8.666/1993, o Projeto-Básico consiste no "conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 	AP 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 	"&" 
execução, devendo conter os seguintes elementos". Já o Projeto Executivo é "o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, deacordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT", conforme inciso X do mesmo artigo 6°. 
11  Segundo os Signatários, a sede da OAS ficava situada na Praia de Botafogo, 440, Botafogo, Rio de 
Janeiro. 
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IMAGEM 5. DOCUMENTO 06—PROPRIEDADES DO DOCUMENTO 

Propriedades de Documento 06 - Pauta Arco 02042007 

Ge 

 

Se~ça Personazar Deahes Vemôes Mienores 

Pnpfledade 	 Valor 

Descnçâo 

TtU1O 	 REUNIÃO COM A SUDIC 

Assunto 

Marcas 

Categorias 

Comentámos 

'Origem 

kjjores OAS 

Salvo por OAS 

Número darevisão 3 

Número da versão 

Nome do programa 1cmsoft Woid 9.0 

Empresa Construtora DAS Uda. 

Salvo em 	 02!042007 12:18 

Impresso em 	 25/01/2007 15:13 

Tempo total de e"o 0014:00 

Remover Proonedades e nfomaç, es Pessoais 

126. De acordo com os Signatários, esse Documento 06 foi criado por MDR (Líder 

Operacional da OAS) em 02 de abril de 2007, na data da Segunda Reunião e buscava sintetizar 

os assuntos que deveriam ser discutidos entre os concorrentes na supracitada reunião 14 

127. No que se refere ao primeiro tópico ("Definir estratégia de inclusão das empresas 

140 Signatário, MDR, informou que o documento consta com este título porque, antes de se mudar para o 
Rio de Janeiro e atuar como Líder Operacional, fez um projeto para esta Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial("SUI.DIC"). Posteriormente, utilizou o mesmo documento que 
utilizava nas reuniões para elaborar a Pauta de Arco, ficando o documento com o nome original de criação, 
"Reunião com a SUDIC". A SUDIC está localizada na BR 324 - Km 607,6. CEP 43780-000, em Simões 
Filho (BA). 	 f 	Q.- 
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"espelho" ao grupo"), os Signatários informaram que o assunto a ser discutido consistia na 
necessidáde de inclusão das outras "empresas de confiança" do Governo ao grupo das quatro 
empresas líderes, quais sejam, Carioca, Deita, OAS e Odebrecht. Essas empresas espelho seriam 

outras quatro que deveriam ser beneficiadas na licitação, quais sejam: Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, Oriente e Queiroz Galvão. Internamente na OAS esse projeto era denominado 
de "Museu do Índio 15.  

128. Conforme o relato dos Signatários, as empresas também discutiram o segundo tópico- 
("Definir participação das empresas "espelho" no negócio"), ou seja, como se daria a divisão 
interna dos consórcios. Considerando que a Carioca, Odebrecht, Deita e OAS seriam as líderes, 

essas, naturalmente, gostariam de ter uma participação no consórcio superior à das demais. Essa 
participação, entretanto, não poderia ser muito distinta, visto que as demais empresas também 

eram próximas do Estado, de modo que elas também deveriam ter certo protagonismo no grupo. 
Nesse sentido, ficou definido que as empresas líderes teriam participação de 60% do 
consórcio, ao passo que as "empresas espelho" consorciadas teriam 40%. Segundo os 
Signatários, a similaridade na divisão interna entre os consórcios, dada a inexistência de previsão 
editalícia nesse sentido, seria um indicativo da existência do cartel. 

129. Além disso, foi discutida nessa Segunda Reunião como se daria a aproximação com esses 
projetistas por meio do cliente nos terceiro e quarto tópicos ("Definir papel dos projetistas no 
desenvolvimento do negócio" e "Buscar aproximação com os projetistas através do cliente"). Os 
Signatários informaram que os projetistas eram empresas que haviam sido contratadas pefo 
Governo do Estado Rio de Janeiro para elaborar o projeto básico e o projeto execútivo da obra 
(Consórcio Concremat/Tecnosol). Nessa época, apesar de os projetistas já terem sido 
contratados pelo Governo do Rio de Janeiro, não havia sido iniciada a elaboração dos projetos 
referentes à licitação do Arco do Rio de Janeiro. A aprõximação com os projetistas serviu para 
o estabelecimento de vantagens técnicas e econômicas no Edital em favor do G8. 

130. Além disso, e segundo os Signatários, com o objetivo de permitir a viabilização da 

15 o projeto do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro ficou conhecido internamente por Andrade Gutierrez, 
Camargo Corrêa, Oriente e Queiroz Gaivão como "Museu do índio" em alusão a "arco e flecha", 
instrumentos utilizados pelos índios-  Arco era urna alusão a palavra "Arco" do termo "Arco Metropolitano", 
ao passo que flecha foi apenas uma referência indireta para a expressão índio. 
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conclusão do projeto, a OAS realizou parte` dos pagamentos de despesas para os projetistas, que 
consistia na realização de sondagens e elaboração de.projetos de obras de artes especiais - pontes 

e viadutos ("OAE'7'!).  Além disso, conforme se verifica dos Documentos 07 A, 07 B e 08, a OAS 

realizou alguns dos serviços e os repassou prontos para o Consórcio ConcrematlTecnosolo. Os 

serviços de sondagens, ensaios .e projetos de Obras de Artes Especiais, contidos no documento 

abaixo, foram realizados pelas empresas e integraram o projeto básico do edital. Os Signatários 

indicam que outras empresas pertencentes ao G8 muito provavelmente também realizaram 

pagamentos de despesas para os projetistas, mas não conseguem precisar quais seriam tais gastos. 

IMAGEM 6. DOCUMENTO 07 A - Novo CUSTO DE CONCLUSÃO DO PROJETO —LOTE 3, 

DATADO DE 06.03.2009 

Arco Metropolitano 	 Em: 	G5X312009 

Consórcio Arco do Rio - Lote 3 
Cliente: SEOBRAS!OER-RJ 

SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL 

Estudos de campo R$ 	577425,00 

Sondagens a trado a cada 100 rn (eixo e tordos 
alternados)  

113M0 R 	300,00 P5 	101.400.00 

Sondagens 	nas 	jazidas, 	solos 	moles 	e 
empréstimos  

73(1(1 und P5 	390,00 P5 	21 900.00 

Ensaios 	gectécn.icos 	(caracterizaçéo. 	CER 	e 
omosctaçao 

411.00 und P5 	87500 P5 	359&2,00 

Scrdanens rotut:as nas OAE's 

Projetos de OAE's 

370J iii - P5 	250.00 P5 	94.500,00 

R$ 	t.032.4 5,50 

PIAv.AçiSchiavo jitireto) 301,80 ín2 P5 	27.50 P5 	8.204.00 

PIA,. Ani Schiavo (esquerdo) 301.60 m2 P5 	27.50 P5 	8.294.00 

Viaduto Av. Travo de Japeri (direto) - Caixão 559:1,2 rri2 P5 	37,50 P5 	20.96700 

Viaduto Av. Trevo de Japeri (esquerdo) - CaÉKâ c 559.12 m2 P5 	37,50 P5 	20.967,00 

Viaduto Av. RFFSA (direto) 2.552,00 m2 .. R$ 	30,00 P5 	76.560.00 

Viaduto Av. RFFSA (esquerdo, 2.204.00 m2 P5 	30.00 P5 	66.120,00 

P1 Bairro N.S. de Nazaré (2X) direito) 720,20 m2 P5 	27,50 P5 	19.805,50 

16 De acordo com, os Signatários, as outras emprésas participantes do conluio também contrataram e 
pagaram pela realização de alguns serviços. Os Signatários informaram não haver recibos ou ordens de 
pagamento que comprovem, mas tão somente o registro dos pagamentos pela planilha (Documento 07). 
17 Os projetos de Obras de. Artes Especiais referem-se a projetos de pontes'e viadutos, que são conhecidos 
pelos engenheiros como "obras de artes especiais". 
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P1 Bairro NO, de Nazaré t2X) (esquerdo) 720.0 1712 27.59 P5 	19.895 

P1 Estrada de Saiote Ãngeta (2Xi diretto 503.20 m2 P5 	27,50 P5 	16 588.00 

P1 Estrada de Santa Ângela 12)0 (esquerdo) 50320 n12 R 	27,50 P6 	16.585,90 

Viaduto RFFSA (Coquepar) direito) 928,00 m2 P5 	3,0,00 P4 	27.54,96 

Viaduto RFFSA (Ccquepar (esquerdo 928.00 in2 P6 	30,90 R$ 	27.840.90 

P1 Estrada da Fada (2)0 (direita,,  613,86 no2 P6 	2750 P5 	1688170 

P1 Estrada da Fade (2)0 (esquerdo 613.88 ro2 P5 	27,50 P5 	16.881,70 

Plus local (Seropédica)(dwe4oi_esado 151.30 	., m2 P5 	27,50 P6 	416075 

P1 Rua Local (Seropédica) (eaquerdo' 	estiindo 145.31 ITQ P6 	27.50 P5 	3896,03 

Viaduto saRJ-125(aacão 067.50 m2 P5 	37,50 P3 	36281,25 

Viaduto BR-1 1€ (Dutra)de4o) 506.87 m2 P3 	30,00 P4 	26.900,19 

ViadutoBR.-118(Dutra0esqirerd&, 897.1 n12 P6 	30,00 P6 	26915,70 

Viaduto ER-116(utra0flateral) 896.68 no2 P5 	30,00 P6 	28.980.40 

Viaduto ER-lIS (Outra) (aia) lcatdo. 1.362.65 rii2 P3 	37,50 P5 	51.009,35 

PlBR-116(Dutra)-FLQNA(2u2. 

o'iaduto BR-465 (direto) (caixão) 

1.228,20 

1.514,96 

m2 

. 	lio2 

P5 	27,50 

P6 	37.59 

P6 	33.775,50 

P3 	55.811,00 

iadutoBP-455 (e.suerdo'i(ca 1.514,96 ' 	m2 RS 	37.59 P5 	56.811,90 

Ponte sobre o Rio Guardú - eS 6ireo 2 157.55 45 	50,00 48 	172.626.40 

Ponte sobre o Pio Guandú - OS (esquerdo) 2 158.82 rio2 P6 	5000 P6 	12.05,€0 

Diversos 10$ 	1.999.326,68 

Topografia 10 	798.779,45 

Consutõria para deseniroMnento de estudos P5 	41.900,00 

Desapropriação P5 	245090,00 

Vista do presidente e do goiremador. P5 	105,54529 

1$6o de obra e despesas da apoia é fiscaftzeçéo 
(até abrS20091  

. P3 	512.897.031  

Consultoria juridica para apoio no processo do 
70 U 

399 

TOTAL DOS CUSTOS R$ 360916518 

A DEFIMR 

TOTAL 
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IMAGEM 7. DOCUMENTO 07 A - PROPRIEDADES DO DOCUMENTO 

" Propneddes de Documento 07 - Novo Custo de Condusão do.— 

era1 1 segurnf 1 De(ales 

Propriedade 	Valor 

Descrição 

Titule 

Assunto 

Marcas 

Categorias 

Comentários 

Origem 

Autores 	 CO NSÕ RCIO PAN 2007 

Salvo por 	 Marcelo 

Número da revisão 

Número da versão 

Nome do programa 	Microsoft Excel  

Empresa 	 CONSÓRCIO PAN 2007 

1 Conteúdo Criado 	2€/03i2CC 14D3 

Salvo em 	 06/03/2009 09:57 

Impresso em 	19/02/2009 15:09 

Remover Propriedades e lnfõmiaçec Pessoais 

POKJ[ce_] Par 

131. De acordo com os Signatários, o Documento 07 A'8  acima foi criado por MDR, em 26 

de agosto de 2008,'e contemplava todos os valores dispendidos pela OAS com os projetos em 
questão. Nota-se, entretanto, que os serviços denominados como "Diversos" são despesas que 

foram feitas após a licitação para apoio de fiscalização, ou seja, apoio ao DER. Sendo assim, não 
dizem respeito à ajuda de projetistas. É de se ressaltar que o documento supracitado engloba todos 

"Segundo os Signatários, o autor do Documento 7 A consta como "Consórcio PAN 2007", porque a OAS 
fez parte de um consórcio, com a Odebrecht, para reformar o Estádio do Maracanã nos Jogos Pan 
Americanos de 2007. Assim, o Signatário MDR possivelmente utilizou como base para o Documento 7 A 
algum documento que tivesse sido utilizado no Consórcio Pan 2007. 
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os gastos com a licitação, desde o momento inicial, quando se ajudava os projetistas, tanto com 
despesas posteriores. 

132. Os Signatários relatam que essa aproximação com as empresas projetistas por meio 
do cliente (isto é, por meio do Governo do Estado do Rio de Janeiro) era extremamente 
relevante. Isso porque, ao mesmo tempo em que seria necessária a inclusão de cláusulas 
restritivas no edital de licitação, também era necessário que essas cláusulas não fossem 
restritivas demais, visto que a Deita e a Oriente possuíam pior atestação que as demais 
empresas do G8 e poderiam acabar inabilitadas na licitação. Esse fato, inclusive, explica 
porque diversas outras empresas não alinhadas lograram se habilitar na fase de pré-qualificação. 

133. Quanto ao quinto tópico da pauta ("Buscar junto ao cliente a definição-  do responsável 
pelo andamento do projeto (DER ou SEOBRAS)" (Documento 06), os Signatários relatam que, à 
época, existia uma discussão de como seria feita a licitação do Arco do Rio de Janeiro. Nesse 
momento, existia dúvida sobre qual ente promoveria a licitação, isto é, se essa licitação seria 

promovida pela SEOBRÁS ou pelo DER, ou se este ente apenas executaria e fiscalizaria a obra. 

Entretanto, e como já mencionado, a licitação em questão acabou por ser promovida pela 
SEOBRAS, com base em Convênio de Delegação estabelecido com o DNIT, mas a obra foi 

fiscalizada e executada pelo DER/RJ - o que explica o envolvimento do seu Presidente, Henrique 

Ribeiro, e do Diretor de Obras, Carlos Alberto Sanches, nas tratativas. Segundo os Signatários, o 
tópico dizia respeito à definição sobre qual ente promoveria a lkitação, para que as empresas 

pudessem influenciar na escolha da comissão de licitação, bem como verificar a existência de 
agentes públicos que poderiam ajudar na adoção da prática anticompetitiva. 

134. Ainda, quanto ao sexto tópico a Pauta de Reunião ("criar [um] grupo de trabalho para 
interagir com projetistas e iniciar montagem da estratégia para licitação ('atestação,. 
especificações e quantidades), os Signatários esclarecem que, nos trabalhos do grupo, havia a 
participação principalmente do escalão operacional. Para tanto, teria sido utilizada 
conjuntamente pelo G8 uma sala na sede da Odebrecht, localizada no bairro de Botafogo 
no município do Rio de Janeiro19. Essa sala serviu para o estudo da licitação, da obra, bem como 

dos atestados e requisitos técnicos que poderiam ser exigidos-no edital para inabilitar as empresas 
não alinhadas. 

Segundo os Signatários, o endéreço dessa sala da Odebrecht era Rua Voluntários da Pátria, 89, Edificio 
Empresarial Estação Botafogo, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. 
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135: 	O sétimo e último item da pauta corresponde à sugestão ao cliente (isto é, ao Governo do 
Estado do Rio de Janeiro), da criação de um Grupo Executivo Especial` que ficaria responsável 
pela licitação e execução da obra ("Sugerir ao cliente a criação de um grupo executivo especial 
que ficará responsável pela licitação è execução obra"). O interesse das empresas na formação 

desse grupo executivo especial era que, como a licitação envolveria mais de um ente público 
(DNIT e SEOBRAS, no caso), a criação de um grupo especial facilitaria a comunicação com os 
agentes públicos que seriam responsáveis pela obra. Além disso, caso as empresas pudessem 
escolher os membros da Comissão Especial, seria possível que estas tivessem ainda mais 
influência na licitação. Entretanto, a despeito da sugestão das empresas, os Signatários informam 
que o Governo optou por não criar esse Grupo Executivo. Isso porque, conforme se comprovou 
posteriormente, existia uma grande dificuldade de comunicação entre os órgãos públicos 
responsáveis pela obra, quais sejam: SEOBRAS, DER/RJ eDNIT21. 

136. Em relação à indicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro para que se procurasse 
o DER/RJ, conforme supra exposto, foi realizada uma reunião, possivelmente também no mês de 

abril de 2007, na sede do DER/RJ22, com a presença dos representantes das 04 (quatro) empresas 
líderes (i) Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior (Diretor da Carioca); (ii) Fernando Antônio 
Cavendish Soares (Presidente da Deita); (iii) RAS (Diretor da OAS); e (iv) Benedicto Barbosa da 
Silva Júnior (Diretor Superintendente de Contratos da Odebrecht) -, o Presidente da Fundação 
DER/RJ, Henrique Ribeiro, e o Diretor de Obras, Carlos Alberto Sanches. 

137. Nesta reunião, os agentes públicos do DER/RJ supramencionados pediram às enpresas 

que dessem apoio técnico e financeiro ao Consórcio Concremat/Tecnosolo, pois estes estavam 
com problemas de saldo de contrato, isto é, o valor financeiro do contrato não era suficiente para 

prestar todos os serviços que seriam necessários para a elaboração dos documentos da licitação. 

20  De acordo com os Signatários, não houve a efetiva criação do Grupo Executivo Especial. Por outro lado, 
foi criada a Comissão Especial de Licitação. 
21  Os Signatários esclarecem, no entanto, que apesar de ter havido um convênio entre os supracitados ôrgãõs 
(Seobras, DNIT é DER/RJ) o único cliente afetado foi a Seobras. Isso porque o DNIT e o DER/RJ atuaram 
apenas na supervisão e fiscalização da licitação, em virtude do convênio firmado entre os órgãos, sem ter, 
contudo, injetado recursos na obra. Em relação ao convênio firmado, esclarecem os Signatários que os estes 
não têm acesso ao convênio firmado entre os órgãos, haja vista que não se trata de documento público. 
22  De acordo com os Signatários a Sede do DER/RJ está localizada na Av. Presidente Vargas, 1100, Centro, 
no Rio de Janeiro (Ri). 
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138. Por essa razão, alguns serviços como sondagens, ensaios e projetos de artes especiais 

(pontes e viadutos) foram contratados e custeados diretamente pelas empresas do G8, as quais 

repassavam tais serviços já prontos para o consórcio Concremat/Tecnosolo, e não pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, que havia contratado tais empresas projetistas. Os custos iniciais 

tidos pela OAS e os demais referentes especificamente ao seu Lote constam dos Documentos 07 
A e 07 B (Lote 03em 06.03 .2009 e Lote 03 em 18.02.200923).  

139. Além da discussão dos tópicos, na Segunda Reunião, de 02/04/2007 (Documento 06) 
entre Carioca, Deita, OAS . e Odebrecht, foi definida que a divisão dos lotes e as "empresas 
espelho" se daria por meio de sorteio de modo a atuarem em consórcio por meio das 
afinidades comerciais existentes entre elas e as empresas líderes, formando o "G8". O quadro 
abaixo sumariza o que foi estabelecido: 

QUADRO 41: DIVISÃO DAS EMPRESAS DO G8 - SEGUNDA REUNIÃO - 02.04.2007 
LOTE 1 LOTE 2 

f 	

LOTE 4 

Odebrecht 

LIDERES Carioca 
OAS OAS 
Deita 

Andrade Gutierrez 
CONSORCIADAS Camargo Corra 

("empresa espelho") Queiroz Galvão 
Oriente 

140. Segundo os Signatários, o resultado dessa Segunda Reunião de 02/04/2007 (Documento 
06), tida entre Carioca, Deita, OAS e bdebrecht, empresas líderes dos Consórcios, foi repassada 
ao Governo do Estado do Rio de Janeiro em uma reunião entre o Signatário RAS (Diretor da 
OAS) e Wilson Carlos (Secretário de Governo do Rio de Janeiro), ocorrida na sede do Palácio da 
Guanabara ainda em abril de 200724.  

23  Segundo os Signatários, os documentos são planilhas de custos elaborados internamente da OAS, que 
computavam os gastos desta empresa durante o projeto do Arco do Rio de Janeiro. Os referidos documentos 
abarcam todos os gastos tidos durante o projeto, desde os gastos com os projetistas, a gastos posteriores 
que não tinham relação com o ajuste antiëompetitivo, mas com o estudo da obra em si. 
24 	Signatários não souberam informara data exata.da ocorrência desta reunião. 
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141. 	Conforme combinado anteriormente entre as líderes dos Consórcios, foi realizada uma 

Terceira Reunião, na sede da OAS, possivelmente em junho de 200725,  em que também 

participaram representantes das "empresas espelho" (Andrade Gutierrez; Camargo Corrêa, 

Carioca, Deita, OAS, Odebrecht, e Queiroz Galvão). O objetivo da Terceira Reunião do G8 

era definir quais empresas comporiam quais consórcios e discutir os custos em que as 
empresas líderes haviam incorrido até o momento, dentre eles o pagamento dos 
terceirizados contratados pelos projetistas. Participaram da divisão dos consórcios as seguintes 

pessoas físicas, a saber: 

QUADRO 42—PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NA TERCEIRA REUNIÃO, EM JUNHO DE 2007 - 

SEDE DA OAS 

EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 

Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior Diretor 

Carioca Diretor de Operações de Obras 
Roque, Manoel Meliande 

Pública e Civil 

Fernando Antônio Cavendish Soares Presidente 
Deita 

• Dionisio Janoni Tolomei Superintendente Operacional 

Diretor Superintendente de 
 Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva Júnior 

Contratos 

RAS Diretor Operacional 
OAS 

MDR Líder Operacional 

Andrade 
Alberto Quintaes Diretor Comercial 

Gutierrez 

Camargo Corrêa José Gilmar Francisco de Santana Gerente de Projetos 

X Oriente Não participou da reunião. Foi representada pela Deita. 

Queiroz Calvo Maurício Rizo Gerente 

142. 	Os Signatários notam que a formação dos consórcios se deu de maneira atípica, uma vez 
que os agentes públicos já haviam definido, na reunião ocorrida em fevereiro de 2007, quais 
empresas seriam líderes (Carioca, Deita, OAS e Odebrecht) e quais seriam as "empresas espelho" 

(Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Oriente e Queiroz Gaivão). Restava às empresas, portanto, 
definir qual seria a combinação de empresas em cada consórcio, decisão esta que estava muito 

atrelada à relação comercial preexistente entre as empresas (isto é, se elas já haviam trabalhado 

juntas, se existia alguma divergência comercial em relação a algtim outro consórcio, etc.). 

25 Como informado pelos Signatários, a Oriente não participou dessa reunião visto que, em alguns 
encontros, era representada pela Deita. 
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143. Segundo os Signatários, durante essa Terceira Reunião, ocorrida possivelmente em junho 
de 2007, houve um momento de desentendimentos intra grupo, visto que (1) a Queiroz Gaivão 
não queria se consorciar à Carioca, pois essa era uma empresa considerada de menor porte. Ao 

final, no entanto, a Queiroz Galvão aceitou, a contragosto, consorciar-se com a Carioca; (ii) a 

Odebrecht, por sua vez, não tinha interesse em se consorciar com a Cámãrgo Corrêa, visto que 

essas estavam com algumas dificuldades comerciai0; (iii) a Camargo Corrêa cultivava boa 

relação com a OAS, de modo que esta empresa aceitava ser consorciada da Camargo Corrêa; (iv) 
a Deita tinha interesse em se consorciar com a Oriente. 

144. De acordo com os Signatários, esse cenário causou grande désconforto às empresas 
durante a reunião, principalmente em relação ao consórcio Deita/Oriente, visto que as duas 
eram as empresas com menor atestação no mercado. Tal fato acarretaria na necessidade de 

estabelecer termos do edital com menores restrições, facilitando a habilitação de outras 
empresas não alinhadas ao cartel. 

145. Conforme o relato dos Signatários, após grandes discussões em que a Deita afirmou qtte 

só aceitaria a Oriente em seu consórcio, e que pressionaria politicamente o Governador Sérgio 

Cabral caso as demais empresas não aceitassem que a Oriente fosse sua consorciada. Diante disso, 

os demais integrantes do grupo acabaram cedendo e permitindo que as duas (Deita e Oriente) 

formassem o consórcio`. Em relação à Queiroz Galvão, esta não admitia ser "liderada" pela 

Carioca Engenharia, por entender que esta empresa era de menor porte e com capacidade técnica 

inferior à Queiroz Galvão. Tratava-se, portanto, de uma razão de natureza empresarial. Em virtude 

disso, a Queiroz Galvão exigiu aos demais integrantes do G8 que fosse realocada em outro lote - 
o que acabou não ocorrendo. Já a Odebrecht e a Camargo Corrêa estavam em um litígio por conta 

de desentendimentos empresariais e em razão disso, ambas exigiram que não ficassem em um 

mesmo lote. Por fim, a OAS, como não tinha qualquer tipo de problema com as empresas, ficou 
como Líder do Consórcio formado com a Camargo Corrêa. 

146. 	Segundo os Signatários, vale ressaltar que nessa Terceira reunião do G8, ocorrida em 
junho de 200, não se definiu quais empresas venceriam cada um dos lotes, de modo que a 
definição dos vencedores, bem como dos preços a serem praticados foram combinados apenas em 

26  Tais dificuldades comerciais, diziam respeito a outro consórcio firmado entre as empresas, o qual os 
Signatários não sabem precisar. Esses desentendimentos comerciais eram comuns entre as empresas, de 
modo que em outros consórcios, quando existia um desentendimento recente a tendência era optar por não 
se consorciar com a empresa que tinha ocorrido o problema. 
27  Os Signatários esclarecem que o motivo do receio de essas empresas formarem um consórcio se dava  
pela menor atestação detida por estas, o que faria com que o edital de licitação possuísse menores atestações 
o que possibilitaria que outras empresas não participantes 4o conluio participassem da licitação. 
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uma etapa posterior (Etapa 3), conforme detalhado na Seção VIA. a seguir. Nesta Etapa 1, e em• 
decorrência das reuniões realizadas entre as empresas, ficou definido, apenas, que a escolha dos 
lotes seria-por sorteio, em um momento próxirho à licitação, para que todas as empresas, até.lá, 

estudassem a obra com maior detalhamento. 

147. 	De acordo com os Signatários, a formação dos consórcios se deu da seguinte forma: 

OUADRO 43: DIVISÃO DAS EMPRESAS DO EM CONSÓRCIO 

Consórcios 

LÍDERES Odebrecht Carioca OAS Deita 

CONSORCIADAS Andrade Queiroz Camargo 
Corrêa 

 
ri Oriente 

("empresa espelho") Gutierrez Galvão 

148. No contexto de tais discussões, os Signatários apresentam como evidência dos contatos 
entre concorrentes o e-mail encaminhado em 04 de abril de 2007 (Documento 17) por MDR 

(Líder Operacional da OAS) a Benedicto Barbosa da Silva Junior (Diretor da Odebrecht), 
Roque Meliande (Diretor da Carioca Engenharia) e RAS Silva (Diretor Operacional da OAS), 
contendo informações sobre o possível início das obras no mês de novembro de 2007, ou seja, 
houve troca de informações entre concorrentes inte2rantes de consórcios distintos: 

IMAGEM 8. DOCUMENTO 17—E-MAIL ACERCA DO INÍCIO DAS OBRAS DO ARCO DO Rio 

To 	 br] 
bjunorodered com[bjunrorjodebrecht comi, 
From: 
Sent: 	Wed 04104/2007 1&04$ PM 
Importnce: 	Normal 
5ub3ect Indro 
Rec*tved: 	Wed 04/04/2007 1-5047 PM 

Obras do Arco Rodoviário começam em novembro  
O governador em exercício e secretário de Obras, Luiz Fernando Pezão apresentou ontem (214) o projeto do Arco Rodoviário aos 
prefeitos dos municípios que serão benetidados com a nova estrada. 0cu5ttr do investimento diminui de R$75) rnrlh/es para R$ ( 
milhdes e as obras devem começai em novernbrn com piem de dois anos para soar ondus4o 
Pezao explicou que o ilanco Intefamerkano de Desenvovrmento ((MD) financiou a fundo perdido, US$ 1 milhão para a execução d 
Plano Diretor de ()eservoMmento sustentável de toda região bendfidada pelp Arco Rodoviário, com a&s de pol*ca de 
desenvolvimento urbano, económico e populacional da rião. 

149. De acordo com os Signatários, na inexistência de combinaçõés entre 'as empresas 
informações a respeito de projetos em andamento, estas não seriam compartilhadas com 
representantes de empresas concorrentes, o que evidencia a existência de um ajuste prévio entre 
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as empresas preliminarmente ao lançamento da obra do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 
Adicionalmente, os Signatários esclarecem que tal projeto era comumente nomeado pelos 

integrantes do conluio como "Museu do Índio" ou "Índio", o quejustifica o título do e-mail acima 
destacado. 

150. 	De acordo com os Signatários, chama-se atenção, novamente, para as propriedades do 
documento, dado que a análise dos recursos - que deveria ser feita independentemente pela 
Comissão de Licitação - teve seu texto elaborado, analisado e comentado por advogados 
externos - "percival"1  provavelmente Percival José Bariani Júnior28 - e por funcionários das 
empresas concorrentes, pertencentes ao G8 - a exemplo de "PITTA'.', provavelmente 

- que acabaram por elaborar uma minuta de 
impugnação para o Governo do Rio de Janeiro. 

IMAGEM 9. Propriedades do Documento 16 
. Propriedades de Repo;tas odtada.dc 

er 	Segurança Feaiazar D'a1S eaoez etics 

Prnedade Valor 

c 

Tlulo EDFrÂ_ DE PPÊ-GUILJFIC 
&au h 

H Matcaa 

Lategonas 

Comentários 

Autores perclva 

Salvo por a 
Nirneodarevisão 

Námem da vereào 

Nome do pfegrama Noomnoft office Wod 

H 
Conteúdo Cnadc 13 02i2008 1952 

ai 	em 1302/2008201" 

Impresso 13i02./2008 15:47 

Tempo total deedição 00:28.00 

Renooe Prcom oco o inâmmay5g1 POOOO• 

	

151. 	O quadro abaixo sumariza a atuação das empresas e pessoas físicas participantes do cartel 
na Etapa 1: 

	

1 	
4:2 

28  De acordo com os Signatários, Percival José Bariani Júnior é advogado do escritório Dai Pozzo 
Advogados, O-escritório Dal Pozzo foi contratado pelo G8 para garantir a inabilitação de empresas não 
alinhadas ao conluio. Os Signatários não possuem elementos que indiquem que a participação do escritório 
na conduta anticompetitiva. 
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QUADRO 44.— EMPRESAS PARTICIPANTES DO CARTEL E SEUS REPRESENTANTES - ETAPA 

01 

EMPRESAS PESSOAS FISICAS CARGO 

Andrade 
Alberto Quintaes Diretor Comercial 

Gutierrez 
Camargo José Gilmar Francisco de Santana Gerente de Projetos 

Corrêa 

Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior Diretor Presidente 

Carioca Diretor de Operações de Obras Públicas 
Roque Manoel Meliande  

e Civis 

Fernando Antônio Cavendish Soares Presidente 
Deita 

Dionisio Janoni Tolomei Superintendente Operacional 

RAS Diretor 
OAS / MDR Líder Operacional 

Benedicto Barbosa da Silva Júnior Diretor Superintendente de Contratos 
Odebrecht 

Celso da Fonseca Rodrigues Diretor de Contratos 

Oriente Cesar Farid Fiat - 	Presidente 

Queiroz - Mauricio Rizo Gerente 
Galvao 

VL.3. ETAPA 2: CONTATOS COM AGENTES PÚBLICOS E CONTATOS 

ANTICOMFETITIYOS DURANTE A ELABORAÇÃO DO EDITAL DE PRÉ-

QUALIFICAÇÃO (JUNHO DE 2007 A MARÇO DE 2008) 

VI.3.1. Definição dos consórcios e reunião entre o G8 e o Secretário de Governo do Estado 

do Rio de Janeiro (junho de 2007) 

152. Conforme ANEXO 01, durante os meses dejunho ejulho foram identificadas pelo menos 

30 (trinta) ligações (Documento 12) feitas pelo Signatário MDR para Roque Manoel Meliande 

(Diretor de Operações de Obras Pública e Civil da Carioca), Marcos Vidigal do Amaral (Diretor 

de Contratos dá Odebrecht), José Gilmar Francisco de Santana (Gerente de Projetos da Camargo 

Corrêa) e Alberto Quintaes (Diretor Comercial da Andrade Gutierrez). Durante o mês de agosto 

os contatos telefônicos entre os concorrentes em conluio, membros de consórcios distintos, se 

tornaram mais recorrentes, tendo sido identificadas pelo menos 34 (trinta e quatro) ligações 

somente neste mês. 
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153. Segundo os Signatários, urna vez definidos os consórcios na Terceira Reunião, as 
empresas passaram a estudar a obra com mais afinco, de forma a ajudar as empresas 
projetistas (Consórcio Concremat/Tecnosolo) na elaboração do projeto básico e orçamento 
da obra. Para tais contatos técnicos, os Signatários relatam que funcionários das empresas 
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Oriente eQueiroz Galvão passaram a realizar, em conjunto 
com as demais empresas de confiaúça (Odebrecht, Carioca, OAS e Deita) reuniões do escalão 
operacional. Segundo os Signatários, tais reuniões aconteceram em mais de um endereço. Além 
da sala no prédio da sede da Odebrecht, localizado no bairro de Botafogo, teriam sido feitas 
reuniões na sede da OAS, na sede da Carioca Engenharia e em escritório alugado, mais urna vez, 
pela Odebrecht, no edifício Empresarial Estação Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria, n° 89, 
próximo ao Metrô de Botafogo. 

154. Como dito anteriormente, as "empresas líderes" dos consórcios ficariam com 
participação de 60% da obra, ficando 40% para a empresa consorciada/"empresa espelho", 
conforme definido na reunião que ocorreu em 02/04/2007. Segundo os Signatários, as empresas 
consorciadas aceitaram apenas 40% da obra a fim de não causar desconfortos com os agentes 

públicos e políticos. Exemplificativarnente, observa-se no Contrato de Constituição de Consórcio 
entre Camargo Corrêa e OAS (Documento 25) essa divisão percentual do consórcio. Ao que é de 
conhecimento' dos Signatários, as empresas consorciadas/"espelho" não ficaram contentes com 
essa divisão, tendo ido reclamar junto aó Governo do Rio de Janeiro a respeito dessa questão. 

Além disso, reivindicaram a participação em futuras obras`. Os Signatários não têm 
conhecimento se esse pleito foi atendido pelo Governo. 

155. Os Signatários relatam que, urna vez definidos os consórcios, houve um novo convite de 
Wilson Carlos, então Secretário de Governo do Estado Rio de Janeiro, para uma Quarta Reunião. 
A reunião seria com o G8, mas apenas participaram 6 '(seis) empresas do grupo, Andrade 
Gutierrez, Carioca, Delta, OAS, 'Odebrecht e Queiroz Galvão. Essa reunião teria sido realizada 
no Palácio do, Governo do Estado Rio de Janeiro em setembro de 200730.  Nesse momento, já havia 
a confirmação de que a licitação do Arco do Rio ocorreria e que as empresas projetistas, 
Concremat e Tcnosolo, já estavaín trabalhando nos Projetos Básico e Executivo da obra, de 
modo a beneficiar as empresas alinhadas. 

156. Pela relevância da obra para o Governo do Ri, os Signatários relatam que Wilson Carlos 
(Secretário de Governo do Rio de Janeiro) teria orientado Andrade Gutierrez, Carioca, Deita, 
OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão, as 6 (seis) empresas presentes na reunião, que elas precisariam 

29 Os Signatários informaram não ter conhecimento que quais obras futuras especificamente se referiam. 	y' 
".Os Signatários informaram não possuir evidências da ocorrência de tal reunião. 
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se unir e se organizar para satisfazer os interesses do Governo e das próprias empresas. Segundo 

os Signatários, a Camargo Corrêa não pôde participar dessa reunião, mas Dalton dos Santos 

Avancini (Diretor Presidente da Camargo Correa) tinha ciência da sua ocorrência. Ademais, a 

Oriente era representada pelo Presidente da Deita em algumas reuniões do cartel, em virtude da 

proximidade existente entre as empresas31. 

157. De acordo com o relato dos Signatários, participaram dessa Quarta Reunião de setembro 

de 2007 as seguintes pessoas físicas: 

QUADRO 45 —PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NA QUARTA REUNIÃO, EM SETEMBRO DE 2007, 

COM WILSON CARLOS -PALÁCIO DA GUANABARA 

EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 

Carioca Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior Diretor 
(ID Deita Fernando Antônio Cavendish Soares Presidente 

OAS RA  Diretor Operacional 

Diretor Superintendente de 
Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva Júnior 

Contratos 

Andrade 
Clóvis Renato Numa Peixoto Primo Diretor Presidente 

Gutierrez 
Não participou da reunião. Dalton dos Santos Avancini (Diretor 

Lu 

Camargo Corrêa 
Presidente) tinha ciência da ocorrência da reunião. 

0. Não participou da reunião. Foi representada por Fernando Antônio 
Oriente 

Cavendish Soares (Presidente da Deita). 

Queiroz Galvão Gustavo Souza Diretor Executivo 

158. De acordo com os Signatários, um dos assuntos discutidos na Quarta Reunião diz respeito 
às cláusulas sugeridas pelo G8 no sentido de inabilitar empresas não alinhadas com o cartel. 
Nessa reunião, buscou-se consolidar e aprovar a minuta do Edital de pré-qualificação que havia 

sido previamente entregue` a Hudson Braga (Subsecretário Estadual do Governo do Estado do 

31 Segundo os Signatários, a Oriente era representada pela Deita. Nessa reunião, a sua representação foi 
feita por Fernando Cavendish (Presidente da Deita) pois a Deita possuía diversos consórcios com a Oriente 
em obras do DER/RJ. Em alguns momentos, chegava-se a referir-se à Oriente como uma "controlada" da 
Deita. 
32 Os Signatários não souberam informar por quem, como e nem quando a minuta do Edital de Pré-
qualificação foi entregue. 
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Rio de Janeiro do Estado do Rio de Janeiro), possivelmente pelas empresas projetistas (Consórcio 
Concremat/Tecnosolo). 

159. De acordo com os Signatários, na ocasião da Quarta Reunião, as empresas também 
discutiram o orçamento de referência da obra com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

As oito empresas tinham ciência do valor que estaria previsto no projeto básico da obra (cerca de 

R$ 800 milhões) porque tiveram acesso, por meio das empresas projetistas, ao projeto e à Planilha 
de Preços antes de ela ser publicada33. O G8, no entanto, não concordava com esse valor e buscou 
discutir a possibilidade de aumentar os valores, confonne aqueles dispostos na Imagem 10 abaixo 
(Documento 08): 

IMAGEM 10. DOCUMENTO 08— VALORES SUGERIDOS PELAS EMPRESAS DO G8 

a) Vabr dFvutadc 211,11OS da elaDoração do proatc bs*c 

b) ~ estimado pelo grupo antes tia comiusão do projeto 
:i: em prem de ~Cado,  

o) Vaior tabela StCRO (DNIT), sem expurgo, conto~ proo Usico da 
Concemat, exrapoado para o tecP da T*noøo 

- R1t15 t,120 

0) Va* possiveí otimizando-se O POOO nasire ,  

De acordo com os Signatários, a Planilha de Preços é um documento elaborado pelo ente licitante onde 
estão descritos os materiais que serão utilizados, bem como é feita uma estimativa dos valores decorrentes 
da sua utilização. 
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IMAGEM 11. DOCUMENTO 08 —PROPRIEDADES 

Origem 

kitorea a 

Salvo por OAS 

Número da reiâo 2 

Número da versão 

Nome do programa Mcmsoft Word. 90. 

Empresa 

Gerente 

L 	Conteúdo Criado 04/09,200s 

Salvo em 04/G9/2:c 1  1E35 

Impresso em 04/09/2007 132 

Tempo total de ediçào 00:06:00 

160. 	De acordo com o relato dos Signatários, essa agenda de reunião (Documento 08) foi 

elaborada por MDR (Líder Operacional da OAS) em 04 de setembro de 2007 e impressa na 

mesma data com o objetivo de subsidiar a Quarta Reunião da qual participou RAS (Diretor 

Comercial da OAS). 

16.1. Conforme os Signatários, nota-se do Documento 08 acima exposto, que o G8 buscava 

convencer o Governo do Rio de Janeiro de que os valores que seriam estabelecidos no 
projeto básico não eram condizentes com o porte da obra, pois estavam muito baixos. Nesse 
sentido, foi exposto.para o Governo que o valor estimado pelo grupo para o projeto de implantação 
do Arco do Rio de Janeiro seria de cerca de R$ 1,3 bilhão de reais (item "b"). Como se verifica 

dos itens "c" e "d" do Documento 08, o valor do Projeto Básico, sem descontos, seria de R$ 1,15 

bilhão'. Caso fosse feita uma otimização do projeto básico, com a manutenção dos preços 

unitários, o valor possível que seria alcançável para realizar a obra, sem prejuízos, seria de R$ 1 

bilhão. Buscou-se, ainda, trazer ao governo, à guisa de comparação, outras obras que haviam sido 
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realizadas pelo 	o que demonstraria que 'o valor de cerca de R$ 1 bilhão seria condizente 
com o valor da obra do Arco do Rio. Em suma, as empresas em conluio pretendiam demonstrar 
que era necessário aumentar o valor do projeto básico a fim de viabilizar a obra, os acordos 

anticompetitivos é os acordos que fogem à seara concorrencial. No entanto, o Governo não 
aceitou modificar o valor da obra, permanecendo em R$ 800 milhões. 

162. Em virtude do convênio de delegação firmado entre o Departamento Nacional de 
lnfraestrutura de Transportes ("DNIT") e a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro 

("SEOBRAS"), a implantação do Arco passou a ser de responsabilidade do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro. Segundo os Signatários, a prática ahticompetitiva teve início em janeiro de 

2007, momento que os Signatários tomaram conhecimento que essa obra viria a ser licitada. 

163. Os Signatários informam que mantinham um sistéma de mapeamento e identificação de 
possíveis oportunidades comerciais no Estado do Rio de Janeiro, que era encaminhado a RAS 
Silva (Diretor Operacional da OAS) para análise. Este documento também era utilizado como 

suporte em reuniões a serem realizadas com o então Governador do Estado do Rio de Janeiro 
Sérgio Cabral e com Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho ("Wilson Carlos"), Secretário de 
Governo. Como pode ser verificado abaixo, o projeto do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 
havia sido identificado como uma possível obra a ser executada pela OAS, devendo ser tomadas 

algumas medidas para tal finalidade. A referida pauta de reunião foi criada por MDR (]Líder 

Operacional da OAS) para o seu superior hierárquico RÃS (Diretor Operacional da OAS): 

IMAGEM 12. DOCUMENTO 09— PAUTA DE REUNIÃO SOBRE A OBRA ARCO DO RIO 

• Arco Rodoviário; 
Buscar aprovação para nossa participação no desenoIvimento do projeto; 
Consolidar parceria com a CNO; 
Buscar aproximação da comissão do coordenação criada pelo Estado: 
Sugerir que a comissão de coordenação atue desde a elaboração do projeto, 
licitação até a execução e iscalizaç5o das obras; 
Buscar aproximção com a Concremat; 
Contato com Secretário de Obras e Presidente do DER!RJ para tratar sobre o 
assunto. . 

De acordo com os Signatários, as outras obras que foram realizadas como exemplo são o Rodoanel/SP; 
BR-232/PE; e BR-101/RJ. 
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