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164. De acordo com os Signatários, o documento acima reflete algumas das medidas 
preliminares identificadas como necessárias para assegurar sua participação na obra, como 

indicado abaixo: 

a) "Buscar aprovação para nossa participação no desenvolvimento do projeto", significa 

pleitear junto ao Governo do Estado a entrada da OAS no desenvolvimento e execução do 

projeto quando da realização da licitação; 

b) "Consolidar a parceria com a NO" - Imaginaya-se que a Odebrecht poderia se 

consorciar com a OAS para a execução do empreendimento, em virtude dós seus 
desentendimentos com a Camargo Corrêa de modo que se entendia ser importante 
consolidar a parceria com a empresa desde as fases de elaboração dos projetos antecedentes 
à licitação; 

e) A "comissão de coordenação" era responsável pela elaboração dos projetos básicos e 
exectïtivos, pelo que os Signatários entendiam que seria mais adequado que esta 
acompanhasse também a licitação e a execução dos contratos, visto que tinha conhecimento 
mais detalhado sobre a obra a ser executada; 

d) A CoTcremat era uma das empresas contratadas pelo Governo do Estado para elaborar 
os projetos básico e executivo da obra do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, de modo 
que seria necessário se aproximar de tal empresa para que a OAS pudesse oferecer suporte 
técnicô nesta fase preliminar e tivesse informações antecipadas a respeito das 
características técnicas do projeto; 

e) Por fim, após o contato inicial com o Governo do Estado, também era necessário tratar 
da obra com I-udson Braga (Secretário de Obras do Rio de Janeiro) e com Henrique Ribeiro 
(ex-Presidente do DER). 

165. 	De acordo com os Signatários, outro assunto que foi trazido à tona nessa Quarta Reunião, 
em linha com o que havia sido discutido na Segunda Reunião de 02.04.2007 - ainda durante a 
Etapa 01 da conduta diz respeito à Composição da Comissão da Licitação. Esse assunto era 
relevante para o G8, pois estas empresas objetivavam que fosse designado como Presidente da 
Comissão de Licitação õ Subsecrçtário Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Hudson 
Braga. Nota-se que, em decorrência do relacionamento pretérito existente entre este agente 
público e as empresas integrantes do G8, havia expectativa de que ele pudesse agir no sentido de 
facilitar o direcionamento da licitação do Arco do Rio para as empresas integrantes do cartel. 

166. 	De acordo com os Signatários, ainda que os desejos das empresas no que diz respeito às 

cláusulas,  do Edital de Pré-Qualificação Concorrência Nacional n° 004/2007/SEOBRAS/DNIT 
("Edital de Pré-Qualificação") e à Composição da Comissão .de Licitação tenham sido atendidos 	Lr" 
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pelo Governo Estadual, o G8 (Andrade Gutierrez, Carioca, Camargo Corrêa, Deita, Odebrecht, 
OAS, Oriente e Queiroz Galvão) não foi possível que estas aumentassem o valor da licitação. À 
época, conforme as informações dispostas pelas empresas, o Governo proporia um edital de 
licitação cujo valor da obra seria de 800 milhões. As empresas tentaram convencer o Estado de 
quç esse valor seria inexequível para a realização do empreendimento. Isso porque o Governo 
Estadual tinha interesse que a obra fosse licitada em um valor baixo, como uma forma de 
propaganda para o Governo e para demonstrar que o Governo 'Estadual buscaria economizar os 
recursos "injetados" pelo Governo Federal. Entretanto, prometeu-se às empresas que seriam 
realizados aditivos contratuais ao longo da execução da obra, para evitar prejuízos por parte das 
empresas de confiança do Governo. 

167. Conforme ANEXO 01, a partir dessa Quarta Reunião, de 'setembro de 2007, no Palácio 
da Guanabara, até novembro de 2007 foram identificadas outras 81 (oitenta e uma) ligações entre 
concorrentes em conluio (Documento 12). 

VI.3.2. Cláusulas restritivas do Edital de Pré-qualificação 

	

168. 	Conforme o relato dos Signatários, a licitação foi orgahizada na modalidade de 
concorrência, sendo precedida por uma etapa de pré-qualificação'técnica das empresas, seguida 
por uma etapa de apresentação de propostas de preço por parte das empresas participantes e a 
posterior negociação dos contratos. 

	

169. 	Segundo os Signatários, em linha com o que foi exposto na Terceira Reunião realizada 
em junho de 2007 entre as empresas e o Governo do RJ, foi publicado, em 18 de novembro de 
2007. o Edital de Pré-Qualificação 004/2007/SEOBRAS/DNIT ("Edital de Pré-Qualificação") 
(Documento 10). Tal edital, de fato, dividia a licitação em quatro lotes ("execução das obras e 
serviços de implantação, terraplanagem, pavimentação, obras de arte, drenagem e serviços 
complementares dg rodovia denominada Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, do km 48,5 ao 
km 119,4— extensão de 70,9km, dividido em quatro lotes de obras"): 

(i) 	Lote 1 —'ligação do km 48,5 ao km 63, possuindo uma extensão de 14,5km 

(i i) ' Lote 2 - ligação do km 63,0 ao km 82,6, possuindo uma extensão de 19,6km 

(iii) Lote 3 - ligação do km 82,6 ao km 99,5, possuindo uma extensão de 16,9km 
(iv) Lote 4— ligação do km 99,5 ao km 119,4, possuindo urna extensão de 19,9km, 

40 

	

170. 	Conforme o relato dos Signatários, nota-se que o Edital de Pré-Qualificação admitia a 
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participação de empresas isoladas ou em consórcios para a construção de cada lote`. Além disso, 

o edital vedava que uma empresa ou consórcio adjudicasse mais de um lote, sendo que, no caso 

de um consórcio vencer mais de um lote, ser-lhe-ia adjudicado apenas o lote em que fosse 

constatada a maior diferença entre o preço vencedor e o segundo colocado36.Para viabilizar o 

acordo de que só empresas "de confiança" do Governo do Rio de Janeiro ganhassem as licitações, 

buscouse estabelecer no Edital de Pré-Qualificação requisitos técnicos que acabassem por 

inabilitar diversas empresas, com o objetivo de limitar a participação de empresas não 

alinhadas. 

171. Para elaboração das cláusulas restritivas do Edital de Pré-Qualificação, as empresas do 
G8, por meio dos funcionários operacionais, das áreas de orçamento e engenharia, passaram a 
trabalhar no escritório da Odebrecht, situado na rua Voluntários da Pátria. Para tanto, passaram a 
analisar licitações pretéritas de implantação de rodovias, identificando as atestações que poderiam 
ser exigidas, no sentido de verificar quais requisitos poderiam ser incluídos como urna forma de 
impedir que empresas não alinhadas com o conluio participassem da licitação. É importante 
mencionar que, a despeito do interesse das empresas de estabelecer cláusulas restritivas no Edital 
de Pré-Qualificação, as empresas estavam cientes de que deviam ser condizentes com o porte da 
obra, de modo a não levantar suspeitas dos órgãos de controle, quais sejam, Tribunais de Contas 

e Ministério Público. 

172. Exemplos de critérios quantitativos em editais de pré-qualificação para obras viárias são: 
(i) Implantação de rodovia em pista dupla - extensão > ou = a 10km; (ii) Execução de camada de 
rolamento asfáltica modificada por polímero; e (iii) Pontes e/ou viadutos executados pelo método 
de balanços sucessivos com vão> ou.-  50m. Especificamente no Edital de Pré-Qualificação 
das obras do Arco do Rio, alguns desses critérios quantitativos restritivos da participação 
de concorrentes foram os seguintes: (i) exigência de experiência anterior na implantação de 
alguma rodovia em pista dupla, com extensão superior ou igual a 10km, (ii) exigência de 
experiência anterior na execuçãô de camada de rolamento asfáltica modificada por polímero; e 
(iii) exigência de experiência anterior na implantação de pontes ou viadutos pelo método de 
balanços sucessivos com vão maior ou igual a 50m. 

Segundo os Signatários, o Edital de Pré-Qualificação exigia que "4.1.1. Será permitida a participação 
de empresas, devidamente constituídas, segundo a legislação brasileira isoladamente ou reunidas em 
Consórcio 4.1.2. Os Consórcios deverão ser constituídos de, no máximo, 2 (duas) empresas, sendo que a 
empresa líder terá participação majoritária e participação máxima de 70% (setenta por Cento) no 
consórcio ". 
31  Segundo os Signatários, o item 0.3.6 da CN N° 004/2007/SEOBRAS/DNJT dispunha que "9.3.6. - Na 

	

hipótese de um mesmo licitante ou Consórcio apresentar o menor preço em mais de um Lote, ser-lhe-á 	
a 

adjudicado apenas apenas um Lote, qual seja, aquele que apresentar a maior diferença entre ele e o segundo 
colocado no referido lote ". 

Página 85 de 152 	 _____________ 
i zi'!iTIi :1. 



VERSÃO PÚBLICAI 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

QUADRO 46—EXEMPLOS DE REQUISITOS INCLUÍDOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO 

CARTEL. POR FASE DA OBRA 
Fase de Serviço/Exigência Descrição do Serviço 

Fase 1 Terraplanagem Implantação de rodovia em pista dupla - extensão >• ou = a 10km 
Fase 2 Pavimentação Execução de camada de rolamento asfáltica modificada por polímero 

Fase 
 Obras de Artes 

Especiais 
Pontes e/ou viadutos executados pelo método de balanços sucessivos 

com vao> ou - 50m 

173. 	Os Signatários informam que, após intenso trabalho das empresas integrantes do G'8 eda 

empresas projetistas - Concremat e Tecnosolo -, viabilizado por meio de diversas reuniões37  
realizadas entre junho e novembro de 2007, foi finalizado estudo da obra e das possíveis 

atestações que poderiam ser exigidas em obras deste gênero. Assim, foi possível criar um Edital 

de Pré-Qualificação capaz de inabilitar algumas empresas que não estavam alinhadas com o 

cartel. Segundo os Signatários, as empresas projetistas tinham conhecimento das condutas 

anticompetitivas, tendo participado e colaborado com as mesmas através de Mauro Viegas 

Filho (Diretor da Concremat) e Marcelo Carneiro (Diretor da Tecnosolo) 38. Havia reuniões 
constantes entre os projetistas e o G8. Segundo afirmam, todas essas reuniões eram marcadas 
por telefone (Documento 12) e ocorriam tanto na sede da Concremat, quanto na sede da 
Tecnosolo39. Os representantes das empresas participantes dessas reuniões estão relacionados no 

quadro abaixo: 	- 

QUADRO 47—PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NAS REUNIÕES COM CONCREMAT E 

TEcNosoEo - JUNHO A NOVEMBRO DE 2007 
EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 

Diretor de Operações de Obras 
 Carioca Roque Manoel Meliande 

• Pública e Civil 
Deita DionIsio Janoni Tolomei Superintendente Operacional 

Odebrecht Celso da Fonseca Rodrigués Diretor de Contratos 
• OAS MDR Líder Operacional 

Os Signatários não souberam informar quantas reuniões ocorreram para a realização deste 
estudo/trabalho. 
38 Os Signatários informaram que, a Concremat ficou responsável pelos estudos referentes aos Lotes .01 e 
02 da licitação e, consequentemente aTecnosolo ficou responsável pelos Lotes 03 e 04 e que as reuniões 
ocorridas entre essas empresas ocorriam nas sedes da Concremat e da Tecnosolo. A sede da Concremat está 
localizada na Rua Euclídes da Cunha, n° 106,. bairro São Cristóvão, no Rio de Janeiro (RJ). A sede da 
Tecnosolo está localizada na Rua Cônego Felipe, 219, Taquara, Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro 
(RJ). 

Os Signatários informaram não possuir documentos que comprovem a ocorrência dessas reuniões. 
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Andrade Gutierrez Alberto Quintaes Diretor Comercial 

Camargo Corrêa José Gilmar Francisco de Santana Gerente de Projetos 

Oriente Alex Sardinha da Veiga Coordenador Administrativo 

* Queiroz Galvo Maurício Rizo Gerente 

çn 
Concremat Mauro Viegas Filho Diretor 

Tecnosolo Marcelo Carneiro Diretor 

174. Conforme o relato dos Signatários, uma vez desenhado 
0  Edital de Pré-Qualificação, os 

projetistas (Cóncremat e Tecnosolo) o teriam entregue para Hudson Braga (Subsecretário do 

Governo do Estado Rio de Janeiro), em reunião cujos Signatários não participaram40. 

175. Os Signatários informaram que, por não saberem quais empresas não alinhadas com o 

cartel se interessariam pela obra do Arco do Rio de Janeiro, o G8 traçou a estratéwa de 

conversar com as empresas desalinhadas que eventualmente se habilitassem para a licitação 
do Arco do Rio em um momento posterior à fase de habilitação. Isso porque, caso fizessem 

contato com potenciais concorrentes em momento anterior a habilitação, mesmo empresas não 
interessadas na obra poderiam "demonstrar interesse" apenas para receber compensações futuras 

em obras das empresas do G8. 

176. De acordo com os Signatários, tal como supramencionado, existem dois tipos de critérios 

possíveis de seleção de empresas em um edital de pré-qualificação de obras viárias; 

quantitativos` e qualitativos`. O Edital de Pré-Qualificação Concorrência Nacional n° 

40  Assim como ocorreu com a minuta, os Signatários não souberam informar como nem qual a data exata 
dessa entrega do Edital de Pré-qualificação para Hudson Braga. 
' De' acordo como oÇ Signatários, critérios Quantitativos são baseados em quantidades mínimas de 

serviços pertinentes a obras executados em contratos anteriores, independentemente do tipo de contrato 
firmado entre a empresa e o cliente. Os critérios quantitativos abarcam todo e qualquer tipo de obra já 
realizada pela empresa e não apenas aqueles referentes ao projeto em questão. 
42  De acordo como os Signatários, critérios qualitativos são aqueles que não dizem respeito à quantidade, 
mas à qualidade do serviço prestado, ou a forma que esse deverá ser prestado. Por exemplo: podem ser 
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004/2007/SEOBRAS/DNIT (Arco do Rio) utilizou ambos os critérios, sendo que os critérios 

qualitativos do Edital é que foram o foco das discussões do G8 (Andrade Gutierrez, Carioca, 

Camargo Corrêa, Deita, Odebrecht, OAS, Oriente e Queiroz Galvão), visto que esses tinham um 

maior potencial de inabilitar empresas não alinhadas com o conluio. Segúndo os Signatários, tais 

exigências foram capazes de inabilitar diversas empresas, principalmente o seguinte requisito 

qualitativo: implantação de.pontes ou viadutos pelo método de balanços sucessivos. Trata-se de 

exigência específica e com alto grau de complexidade, e, consequentemente, difícil de ser obtida 

pelas empresas, sendo necessários estudos técnicos específicos é, também, que as empresas já 
tivessem executado uma obra deste gênero`. 

177. 	Segundo o relato dos Signatários, apesar de condizentes com o porte da obra, essas 

exigências qualitativas eram capazes de inabilitar empresas no alinhadas com o cartel. Para 

demonstrar isso, tem-se, por exemplo, a exigência constante do item 6.4'.1.1, c.3 do Edital 
(Documento 01) de que as empresas possuíssem experiência pretérita na implantação de pontes 
ou viadutos pelo método de balanços sucessivos. De acordo com os Signatários, em licitações de 

implantação de rodovias em que é necessária a implantação de pontes ou viadutos, é possível 

exigir que esses sejam implantados por diversos métodos, dentre eles o método de balanços 

sucessivos, o qual é mais complexo e que poucas empresas possuem atestação. Nesse sentido, 

ainda que outras empresas já tenham implantado pontes por outros métodos, ao exigir-se que a 

implantação se dê pelo método de balanços sucessivos, a intenção era que empresas não 
alinhadas com o conluio fossem inabilitadas da, licitação. 

IMAGEM 14. DOCUMENTO 01 - ITEM 6.4.1.1, c3 DO EDITAL 

c) Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados referentes à 
execução de obras e serviços podendo a Licitante comprovar sua expenênca prévia em ate 
02 (dois) atestados para cada fase de serviço, sendo que, no total, poderá a Licitante 
apresentar até 06 (seis) atestados para todas as fases descritas no Anexo III, de forma a , 
atender a todo o conjunto de itens indicados no(s) lote(s) de seu interesse, individualm~ 	11 

1 14 

exigidos diversos tipos de pontes em uma licitação, mas ao exigir-se que ela seja feita pelo método de 
balanços sucessivos, está-se diante de um critério qualitativo. Tratava-se, portanto, das questões referente 
às atestações das empresas. 

Os Signatários salientam que os requisitos exigidos eram condizentes com o porte da obra, pois, caso 
contrário, essa obra seria inevitavelmente suspensa pelos órgãos de controle - Tribunais de Contas e 
Ministério Público. 
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VI.3.3. Da fase de habilitação das empresas 

178. Conforme o relato dos signatários, posteriormente ao lançamento do Edital de Pré-
Qualificação, ocorrido em 18 de novembro de 2007, existia a possibilidade, assim como ocorre 
em diversas licitações, de as empresas realizarem perguntas à Comissão de Licitação para 

esclarecer eventuais dúvidas concernentes à obra. 

179. Segundo os Signatários, uma das empresas que realizou questionamentos foi a Triunfo, 
empresa até então não alinhada com o conluio e que possuía interesse na licitação. Dentre os 
questionamentos lançados pela Triunfo, um deles chama a atenção, por referir-se justamente a um 
dos requisitos qualitativos impostos no Edital de Pré-Qualificação pela atuação conjunta do G8 e 
das empresas projetistas, conforme Documento 05, qual seja "1 - Entendemos que para 

atendimento do Anexo III— Qualificação  técnica dos Lotes 1, 2, 3 e 4, na fase 1 Terraplanagem, 
a exigência "Implantação de .rodovia em pista dupla - extensão > ou = a 10km" pode ser 

atendida por "Duplicação de rodovia - extensão > ou ='a 10km ". Está correto o nosso 

entendimento? ". 

180. 	De acordo com os Signatários, para responder os referidos questionamentos, Carlos 
Alberto Sanches (Diretor de Obras e Projetos Especiais do DER/RJ) enviou um fax (Documento 

04) ao Signatário MDR, em 10 de  janeiro de 2008, em que este requisitava o "favor de analisar 

o pedido de esclarecimentos da Construtora Triunfo e as respostas que pretendemos dar". Esse 

documento demonstra a proximidade que as empresas possuíam com os agentes públicos, 
bem como a facilidade existente para atuar na divisão e direcionamento da obra: 
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..... 

181. 	Segundo os Signatários, em virtude do pedido de Carlos Alberto Sanches (Diretor de 
Obras e Projetos Especiais do DER/RJ), o Signatário MDR (Líder Operacional da . OAS) 

encaminhou uma minuta de resposta, a qual foi enviada para o Governo do Rio de Janeiro 

• • 	• 	

• 	 i» 
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(Documento 05). Essa resposta serviria para o Governo do Rio de Janeiro responder os 
questionarnentos realizadqs por essa empresa durante o processo licitatório. 

IMAGEM 16. DOCUMENTO 05 —'MINUTA DE RESPOSTA ELABORADA POR MDR 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DA CONSTRUTORA TRIUNFO 

1— Entendemos que para atendimento dc 	:i' DI - Dnilificação Tecuica dos Lotes 

1, 2, 3 e 4, na fase 1 - Terrapkrnagen! 	 hnpla.raraçâo de rodo 	em 

pista dupla - extensao ou = o 	Pade ser atendida por 'Duplicaçdo de 

rodoiia - extensão : 	a 10km", Esic ;rrero o nosso eutendento 

RESPOSTA, NÃO 

Como é sabido. pelo principio da vmnculaço ao instrumento convocatório. as 

dispais ç5es contida; no Edital obrigam a todos, tanto a Administração quanto aos 

próprios licitantes, sendo que a observncta desse principio garante também a 

iscinoinia. 

Nesse senttdo, a exiéncra editalícia refere-se à comprovação de execução pretensa 

do serviço de wiplantaçdo de rodovia em psta• dupla - exteusdo a 10km " ou 

seja. requet que a licitante demonstre a implantaço de uma rodovia em pista dupla. 

No casa de seriços de terraplenagem realizados em duplicação de rodovias, 

subentende-se que uma pista já eteJa implantada. o que não corresponde. portanto, 

"implanta çdo de rodovia em pista duplo', conforme exige o edital. 

2 - Enrende,nos que para atendimento do Áíexo lii - Quaificaçâo Técnica dos Lote; 1 e 21  

na fase 1 - Terraplaiagem a exigência "Execuçdo de Geogrelha ' pode ser atendida por 

Execução de Manta Georêxrd" uma ve que assim coma geo'elha, o produto é adquirido 

de jbrnecedores especializados, cotforme e:pec;flcaçâo, € simplesmente acomodado na 

superficie. a ser aplicado, sendo os cuidados da execução do serviço como daqueles seus 

~sores ser igual para'ambos os matenis. Está correto o enrendime,nro 

RESPOSTA NÃO 

Em razão dos pnnc#ím da vinculaçâo ao. iiasuninto convocatóno e da isanomia acima 

inennomdcs. a exm&cia etuiralksa de 'execnçdo de gectgreliia"  é própria pua aterros de grandes 

alturas, atuando corno amadura de solos e exigindo maior controle na execução da 

Página 9lde 152 	 __________ 
29 51,1M01:2II 1 



VERSÃO PÚBLICAI 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

conipaciaçào do aterro. 

Assim sendo. síta con1poíção e utthzaçk àc díferente da eecuçâo de imo simple, 5  

manta !eotéxtiI. de forma que não se adnutrà tai comprovação para atemdimento ao 
EditaL 

3 - Entendemos que para azendímenro do Anexo li! - gnaliflcaçào Tkn.ca dos Lote: 
1, 2, $ e 4, na fiise 2 - Pavimeiitaçdo a enigéncía "Rase ou Szb Base de Brita 

Graduada, trarada com cftr.rto mm 3% em peso e Vota Ephcartva que admite a 

apresenta çà o d ::-:do de concreto Rolado, pode ser arendida pela apresentação de 

CCR aplcada; eu 	'agem cf a execuçâo. acompanhamento executivo, venftcaçôo: 
- e libera çôez sào mimo mais exigente:  que para o concreto rolado aplicado em 

pavimenta çâo. Esta correto o nosso enrend1meuo' 

RESPOSTA: SEI 

A c ustão entende que poderão sei utilizados acervos de CCR para a niprovaçâo da 

exigência editalicia de `base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento 

(niiuimo 3% peso). tende,  cai vista tratar-se de material de quaidade superior. 

182. 	Posteriormente aos questionarnentos para a Comissão de Licitação, foi publicado, em 30 
dejaneiro de 2008 (Documento 10), o resultado da fase de pré-qualificação, o qual está resumido 
no quadro abaixo: 

QUADRO 48—LISTA DE EMPRESAS QUE REQUERERAM HABILITACÃO 

EMPRESA/CONSORCIO 
LOTES ____  

RESULTADO 
01 02 03 04 

Odebrecht/Andrade Çutierrez x x x x HABILITADA 

OAS/Camargo Corrêa x x x x HABILITADA 

Deita/Oriente x x x x HABILITADA 44 

Carioca/Queiroz Gaivão x x x x HABILITADA 

Mendes Júnior/Fidens x HABILITADA 

Via/EMSA x HABILITADA 

' De acordo com os Signatários, o Consórcio Deita/Oriente foi inabilitado parà o Lote 03. 
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EMPRESA/CONSORCIO 
LOTES ____  

RESULTADO 
02 03 04 

Equipav/PauI itec x Inabilitada 

Constran x x HABILITADA 

Triunfo/DM x x x x Inabilitada 

Serveng/EBTE x x HABILITADA 

Ferreira Guedes/S.A. Paulista x HABILITADA 

Ivai/Torc x x x x Inabilitada 

Encalso/Sobrenco x x HABILITADA 

CR Almeida/Barbosa Mello x x x Inabilitada 

ARG/Cowan x x x Inabilitada 

Construcap/Egesa x x HABILITADA 

EIT/A Gaspar x Inabilitada 

Cetenco!Contern x x Inabilitada 

183 	Conforme a Ata da Fase de Pré-Qualificação, de 30 de janeiro de 2008 (Documento 11), 

25 (vinte e cinco) empresas, organizadas em 12 (doze) consórcios, e uma empresa autônoma, 
foram pré-qualificadas tecnicamente, sendo habilitadas a apresentar suas respectivas propostas de 

preço. 	 - 

184. Segundo os Signatários, a grande quantidade de empresas habilitadas se justificou, 

principalmente, por três motivos: (i) o fato de o Consórcio Delta/Oriente ter menor atestação, o 

que inviabilizava um Edital de Pré-Qualificação ainda mais restritivo, a despeito do interesse das 
empresas do G8; (ii) existência de centenas de empresas aptas a realizarem obras rodoviárias, em 
virtude do modelo rodoviário adotado na década de 1950, que fazia com que o Brasil sempre 

tenha licitado diversas obras para implantação de rodovias; e (iii) pelo fato de que as oito empresas 
optaram por conversar com as empresas não alinhadas com o cartel apenas em um momento 

posterior a fase de pré-qualificação. 

185. Segundo os Signatários, alguns consórcios recorreram da decisão de inabilitação, sendo 

que pelo menos um deles teria denunciado , a existência de direcionamento do edital, alegando que 

as exigências feitas às licitantes estariam restringindo o caráter competitivo do certame. Entre es 

exigências, os licitantes, alegaram que os 10 itens abordados na etapa "Metodologia de Execução" 

do Envelope B, no Edital de Pré-Qualificação eram abordados de maneira objetiva, 
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impossibilitando a aplicação do princípio do "julgamento objetivo": (i) Equipav/Paulitec45; (ii) 
Cetenco/Contern; (iii) CR Almeidaf3arbosaMelIo46  e; (iv) Ferreira Guedes/S.A Paulista. O 
quadro a seguir sumariza os recursos impetrados pelas empresas/consórcios iiiabilitados: 

QUADRO 49. RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA HABILITAÇÃO /IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

Resultado da 
Licitantes Lotes etapa de pré- Recursos Situação 

qualificação final 

Recorreu contra decisão da Comissão 
Especial de Licitação que habilitou o 

Consórcio Arco Metropolitano do Rio 
(Odebrecht/AG), Consórcio Arco do 

Rio (OAS/ Camargo Corrêa), 

Consórcio 01,02, Consórcio Mendes Junior/Findens, Desistiu 

Equivap/Paulitec 03 e 04 Inabilitado Consórcio Carioca/Queiroz Galvão, do 
Consórcio VialErnsa, Empresa recurso 

Constran, Consórcio Triunfo/DM, 
Consórcio Serveng/EBTE, Consórcio 

Ferreira Guedes/S.A. Paulista, 
- Consórcio Encalso/Sobrenco e 

Consórcio_Construcap/EGESA.  
Recorreu contra decisão da Comissão 

Consórcio 
02 e 04 Inabilitado Especial de Licitação que julgou o Desistiu 

do Cetenco/Contern Consórcio inabilitado para os lotes 2 e 
4.  recurso 

Consórcio CR Recorreu contra decisão da Comissão 
Desistiu 

Almeida/Barbosa 0 1,02 e 
Inabilitado Especial de Licitação que julgou o 

do 
Mello 04 Consórcio inabilitado na Pré- 

________ _______________ Qualificação  recurso 

Consórcio 
Ferreira Guedes/ Desconhecido pelos Signatários48  

SA Paulista 

186. Diante desse cenário, o G8 acabou por fazer um estudo das atestações das empresas 
com o fim de estudar as atestações das empresas no sentido de verificar se os seus recursos 

41  Segundo os Signatários, até esse momento o Consócio formado por Equipav. e Paulitec ainda não estava - 
alinhado com o cartel. 	 - 
41  Segundo os Signatários, até esse momento, o Consórcio formado por CR Almeidas e Barbosa Mello 
ainda não estava alinhado com o cartel. 
470s Signatários não souberam informar se o Consórcio formado por Ferreira Guedes e S.A. Paulista estava 
alinhado ao cartel. 
48 Os Signatários acreditam que o referido consórcio tenha recorrido da decisão pela viajudicial, entretanto, 
não foi possível encontrar a referida ação. 
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poderiam ser julgados procedentes. Conforme o relato dos Signatários, os integrantes do G8 

estudaram as atestações das empresas não alinhadas com o cartel, e que haviam manifestado 
interesse na licitação, no sentido de dificultar a sua atuação e a sua habilitação na concorrência 
do Arco do Rio de Janeiro. Isso porque, quanto menor fosse o número de empresas habilitadas na 
licitação, menor seria a necessidade de realizar compensações e, também, menor seria a 
possibilidade de existir algum "furo" por parte de uma empresa não alinhada com a licitação. 

187. 	O Documento 13 é uma planilha que traz uma lista de duas colunas. A primeira delas, 
com o título "Consórcio" lista os consórcios inabilitados, não alinhados ao cartel. Já a segunda 
coluna, denominada "Pontos de atenção", traz itens que não foram cumpridos pelos respectivos 
consórcios, de maneira que serviriam de argumentação à Comissão Licitação contra os recursos 

impetrados por eles. 

IMAGEM 17. DOCUMENTO 13- RELATÓRIO DE CONTINGÊNCIAS ARCO DO Rio 

LATôl$OO COTMCIAS.ACO 

ONSPCIO l 	AT.*ÇÀo 

de uwà de MfMO 'ofo 	co 

2 NQ aprewtou hotrsit rto FâMAe croo para usina de aeMO 
3 Na 4eta de e 	•oeMoe a'e44 oare o em 4. aÕ mvnt&ZDV4# O nioe ~~Ubsor e MIO 10, 

coefooe exge o 
4-Na 0414 de 	 de 	*01os ~sm ~tik ~e ik c0o 

dea 
104o cOnsOe pro, a de 	cçio ro 0sdeMr0 mjncee e e141. C 40 $Vb~Wn 

de ~# mia de 
134 e 144 teta 1d4e oe loele 	ce e d41r0oçd de le4oeia e Cdeeoodee dm dede 

1 	35 &4M4de5 •d4 p~a calão riMãz 40 expSe 00 edoW 
Á atee de 4 	ntço e de 7,95 km, nu sep ~ti dc exigido 

30 41$ndO 0* 41 de Occia~ de ~ de 
• etesOe3o 40 tcel4000 	€eern 10 	104140 es 	We*  de 

;o 
4, 

o 30 cçe 	3aededoa O *044 *lo2por t541 
p0es 	de ccwa de celeSo 

!ÃO ~ou 0 de 000-Oldeilco das O A - *eo O 	1 	0 
Anexou una c~ ~Na de corçodate sem o W~ ao, 9~ OU seja o 	00440 040 

1 —41 decraçôos de 	de anIMo náo 4s140 
2 14k eoroe es 00145 Ocae de 0804 cr(oo 	e c 	ededada de IcOnecenenlo 40 	tsCo de 

9P .49,  3-A slesteçk de ~Ina 4 
4-1440 possue os 2 	*44404 de s4e 44çroçe 
O - A decteraç4C 4e 	11*040* Ok a~ 05101043 o 4. por4e 440040 o 2 414k peoea ser 

1-O nsnerc de atestados suoee o perr04alo Uldaco 9 qarda o per04do são O 
2- Nõo toi p00400040 e 0~ 401%: 110* 	40* 

3.0 ozo,r40 ~urwl 40 elrdede 414021 na e rode 30 copa. cw'44rme exçde 
1-Na 1cM 40 o llosZo de dureç&* de consorm é de Orroesos Abaixo do edo 4240 	ece4. 0004 
ter4o3 401.1444 

Na pàoede e67 	nçk e*4et*o 	raoeaes WC o Moi 42 14*CUM, rolei 

o oc44c tosse 	loce1.4Q 120 siMas Go ranoncroto, w seia nk te proo; 
ore decrcsndeeç3o de 

- P 	de, oer04k de 	 40C40 
2 - seco c*roroor occo C1E10 e sem unr*tnra, o ooe cootrecre o um s 
3 PÀ9 59 442 rode oonte dele de ~0 do 044844f0 de ro 	4104414 41*15405 44 04 044MJ0T4 

4 	O 414540 de o444 46 oeo 345 estÁ escreo e rode 
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- As folhas 127 a 129/ 140 a 142est.o sem eairmbo  e  assilatura  
Dam follran 13 a 133, 143 a 14d não possuem 	ténlcacis 	ccc folhas ilicensa de eperacãc de usina) 

2 - Nâo na 1'lF cue con- rene e capacidade das ucitae de asfalte 
1 - luto eCnIVravou capacidade da acirra, pera a,nexDu a nota fiscal de con,preuação. Cescumpi-irde o 
tem 21. anexo 7 
2-A Erras, na 04 5,2  a inscridão municipal está sem data de v~ A data que constate da 
emissão 22i1297 ispo mais de 29 dais Descunnpnmncento do deis6.2,1. nota 1 do edital 
1 - Não anexou certidão nepatmv'a de trisrtoa federais, dnda ativa da união e certidão napeIra de dábte 
do ll'ISS 	 - 

1 - Atentar para rbseryçto aaaio 

OBS, As usinas Sanebras e Reol forneceram vários vínculos nesta mesma concorrência, A 
primeira forneceu Vinculo para os consórcios Equipav / Pautitec e para Constran. já a 
segunda, vinculou-se com os consórcios €ITrA.Gaspar e CR Almeida, além da 

IMAGEM 18. DOCUMENTO 13—PROPRIEDADES 

it Proprredadee de Contigêncien amo.xk 

Oes VfSÔea 	oz 

r-................ 	------- -:--- 
valor 

Darrç,ic 

Titulo 

• Sakvc pm :'.nc:r -'.'-.-n.... 

Norma lo prmgmma 	Microsoft Er-ça/ 

Empresa 

Centendn Orado 	2912'  
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188. De acordo com os Signatários, das propriedades dessa planilha em Excel "contingências", 

nota-se que esse estudo das habilitações foi feito a pedido de MDR (Líder Operacional da OAS) 

pelo 	 , em 29 de janeiro de 

2008, e foi, posteriormente, compartilhado por MDR com as empresas integrantes do cartel, 

conforme se verifica dos documentos Documentos 14 e 15 indicados abaixo. 

189. Segundo os Signatários, uma vez elaborado o "Relatório de Contingências Arco" acima 

indicado (Documento 13), o mesmo foi repassado pelo Signatário MDR (Líder Operacional da 

OAS) para os outros integrantes dó cartel em duas ocasiões. Primeiramente, em 28 de janeiro de 

2008, houve o envio de e-mail (Documento 14) para funcionários da Camargo Corrêa e para um 

funcionário da Odebrecht. Posteriormente, em 31 de janeiro de 20081  MDR repassou este 

documento por e-mail (Documento 15) também para funcionário da Carioca, ou seja, houve 

trota de informações entre concorrentes inte2rantes de consórcios distintos 

190. De acordo com os Signatários, a Odebrecht e a Carioca Engenharia não faziam parte do 

Consórcio da ÕAS, motivo pelo qual o envio deste documento para essas empresas é uma 

evidência da comunicação anticompetitiva entre as empresas, como membros de um cartel. As 

pessoas físicas destinatárias dos e-mails enviados pelo Signatário MDR estão relacionadas 

abaixo: 

QUADRO 50. PESSOAS FÍSICAS DESTINATÁRIOS DOS E-MAILS DE 29 E 31.01.2008 ENVIADOS 

POR MDR 

Data Pessoa Física incluídas no e-mail Empresa 

Documento 
4 

29.01.2008 

Sebastião Renato Machado de Oliveira 
Camargo Corrêa José Gilmar Francisco de Santana 

Ana Paula Frias4  

"Rogerfiib"5° 
Percival José Bariani Júnior5 ' Dal Pozzo Advogados 

" Os Signatários desconhecem a participação de Ana Paula Frias na conduta anticompetitiva. 
° Os Signatários informaram não recordar quem seria esta pessoa física, mas que possivelmente era um 

funcionário do Jurídico da Camargo Corrêa. 
11  De acordo com os Signatários, Percival José Bariani Júnior é advogado do escritório Dal Pozzo 
Advogados. O escritório Dal Pozzo foi contratado pelo G8 pára auxiliar no processo de 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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OAS 

Documento 
IS 

31012008 

Roque Manoel Meliande Carioca Engenharia 
Augusto Neves Dai Pozzo55  

Dai Pozzo Advogados Percival José Bariai Júnior 
Carlos Êduardo Moreira Valentim56  

Denise Benatti 

OAS 
José Alfredo Rõdrigues Filliõ5' 

Eduardo Pereira de Souza 
Brunno da Silva Pitta Lopes 
Celso da Fonseca Rodrigues 

Odebrecht Mano de Almeida 

	

52 Segundo os Signatários, 	 não participou da conduta 
anticompetitiva relatada neste Histórico da Conduta. Ele não tinha conhecimento do cartel, apenas 
trabalhou em questões pontuais  de caráter técnico. 

	

Segundo os Signatários, 	
e 	 não participou da 

conduta anticmpetitiva relatada neste Histórico da Conduta. Ele não tinha conhecimento da condutado 
cartel, apenas trabalhou em questões pontuais e de caráter técnico. 

	

11  Segundo os Signatárics, 	 não participou da conduta 
anticompetitiva relatada neste Histórico da Conduta. Ela não tinha conhecimento do cartel, e era copiada 
nos e-maus para fins de organização interna da OAS, uma vez que era a Gerente do Arquivo. 
11  De acordo com os Signatários, Augusto Neves Dai Pozzo é ãdvogado do escritório Dai Pozzo Advogados. 
O escritório Dai Pozzo foi contratado pelo G8 para auxiliar no processo dea inabilitação de empresas não 
alinhadas ao conluio. Os Signatários não possuem elementos que indiquem que a participação do escritório 
na conduta anticompetitiva. 
56 De acordo com os Signatários, Carlos Eduardo Moreira Valentim é advogado do escritório Dai Pozzo 
Advogados. O escritório Dai Pozzo foi contratado pelo G8 para auxiliar no processo dea inabilitação de 
empresas não alinhadas ao conluio. Os Signatários não possuem elementos que indiquem que a participação 
do escritório na conduta anticompetitiva. 

Segundo os Signatários, José Alfredo Rodrigues Filho (Operacional da OAS) não participou da conduta 
anticompetitiva relatada neste Histórico da Conduta. Ele não tinha conhecimento da condutado cartel, 
apenas trabalhou em questões pontuais e de caráter técnico. 
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IMAGEM 19. DOCUMENTO 14— E-MAIL SOBRE CONTINGÊNCIAS - 29.01.2008 

F. RÊS, kcü  u;GENTr 

Cc 	St,actcio Cenato Mnhsccc dt OUnn fl cjca Fct,coce ck 	 aPccccYncfl - 	dctVa-- U 	 -.- 

Oflh19($ 

Snhome seoue a tlkgyjbã com as co eoêcias das nossas Conoo  notes no 
Pc destuipapelafomatação por, Não tive tempo 

Construtora OAS 	Ri 

De: 
Énvada: eeg 28/1I2X8 07:37 
Pare: 

Sebasb&o Reoao Mach5do e Ovtra' )oae Sámar Frandeco de ~al~~Ano Pede Pries; 
.tC&0 wOPí; pefmal )a# Radem Ince 
Assmto: Arco - URGENTE - RetficaridD 

Seque eco anean. -a eta de revnuào da ebettces da kiteço do Aic e o ettdai coco sua anota 

de hoje 
e 

Faaor dar uma atenção uapaca á- 

Consõicio Iriai " lorc 
• Sonso rc lo 8etbo5e Melo CR Ame4. 
* Con6rcio Encaleo 1 Sobteoco; 
• ConeórcioSerce/ETE; 
• Conaóccio Contem / CetencD 

O pessoal da Camargo e taeio, que nos lá em cópia, lgaro para eocc «Ct1-SS42E63) peca marcar o eocontro 

Me cradrirne se está halo certo 

191. Conforme se pode observar do Documento 14 acima, MDR (Líder Operacional da OAS) 
envia, em 28 de janeiro de 2008, e-mail para 
com cópia para 	 , Sebastião Renato 

Machado de Oliveira (Engenheiro operacional da Odebrecht), José Gilmar Francisco de Santa 
(Gerente de Projetos da Camargo Corrêa), 	 , Ana 

Paula. Frias (Operacional da Camargo Corrêa), rogerfab(indivíduo não identificado da Camargo 

Corrêa) e Percival José Bariani Junior (Advogado do escritório Dai Pozzo Advogados). Trata-se 

de solicitação de que os destinatários analisem "MINUCIOSAMENTE" a documentação dos 

	

concorrentes e preparem um relatório com todas as possíveis motivações, por menor que fosse, 	ÇQ 
da inabilitação de cada um. No dia seguinte, 29 de janeiro, 

	

responde ao e-mail, copiando todos os destinatários anteriores, com uma 	c}k. 
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planilha em Excel indicando as "Contingências" (ou seja, as possíveis falhas) das concorrentes na 
habilitação para a licitação do Arco do Rio. 

192. 	Com esse relatóriõ realizado lia planilha em Excel "contingências" em mãos, MDR (Líder 
Operacional da OAS) o encaminha (Documento 15), para Augusto Neves Dai Pozzo (Advogado 
do escritório Dai Pozzo Advogados), 	 , com cópia 
para Percival José Bariani Junior (Advogado do escritório Dai Pozzo Advogados), Carlos 

Eduardo Moreira Valentim (Advogado do escritório Dai Pozzo Advogados), Celso da Fonseca 
Rodrigues (Diretor de Contratos da Odebrecht), 

e Roque Meliande (Diretor de Operações de Obras Pública e Civil da 
Carioca). 

IMAGEM 20. DOCUMENTO 15—E-MAIL SOBRE CONTINGÊNCIAS - 31.01.2 008 

IMAGEM 20. DOcuMixro 15— E-iL4n. SOBRE CONTINGÊNCIAS —31.01.20(18 

Lj 
pera Auqwrs 4mr, Dai Po 

- 1 	 mqcwnrráa5eica1-y 	- -- - 

O54t-31.Pvf 	rl Conuecurcsari 	 - 

Augusto i Cardo 	 - 

Seque em ~ia 	recesSo d, divutqac5o iS, resultado da concmrênçisül)4/2007 da SEOBRAS (AOe um reLatono pmbmmídesvaliaçSo dos 
concorrentes 

paue 3 (três) ~sos diatiMasonurraba 	So dos,  cmaumsSeraen .E6TEEmsaFenGueoesSAParrssnaumpara cada 

Mário de Atrnenta que nos 4 em cópia, Irá. hofe, tazr urna risca analise ou documorttaçSo destas trés concorrestes e errorirrá cm çelatóri, via e-mail ainda 
Sofe para vocês 	 - 

Preciso que estes recursos esletam prontos até o dIa SSJ02 e que selam enviados para riam, para o Celas Rodrigrais e pais o Roque Metrairde, por e-mail 
Pavor deixar srrr branco a empresa que estará ecitranclo com os recursos Qraalqraer ritisda me ligue, a qualquer mianrerrtu - 

sds 

193. Neste e-mail, MOR (Lídêr Operacional da OAS) claramente indica que as empresas 

concorrentes copiadas - Odebrecht e Carioca - precisavam "preparar 3 (três) recursos distintos * - 
contra a habilitação dos consórcios: Serveng/EBTE, Via/Emsa e Ferreira Guedes/S.A. Paulista", 

destacando ainda que esses recursos tinham que ser elaborados da seguinte maneira: "um para 	40 
cada consórcio". Essa passagem do e-mail entre concorrentes evidencia claramente o conluio 
entre as empresas, que inclusive se articularam conjuntamente para a apresentação de recursos 

contra as habilitações de empresas não alinhadas. Note-se que os e-maus foram trocados entre - 
empresas integrantes de consórcios distintos. 	 . 
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94. De acordo com os Signatários, além disso, as empresas chegaram a minutar (Documento 

16) para Hudson Braga (agente público e então Presidente da Comissão de Licitação) resposta 

para os recursos interpostos contra a decisão de habilitação dos licitantes, ocorrida em 30 de 

janeiro de 2008. É importante verificar que, em relação ao Consórcio Deita/Oriente, inabilitado 

no Lote 03 (porém previamente àlocado pelo cartel para vencer o Lote 04), as empresas 

integrantes do G8 não teceram quaisquer comentários ou identificaram esta inabilitação no Lote 

03 como um problema, visto que essas empresas faziam parte do cartel e estavam alocadas para 

vencer o Lote 04. 

IMAGEM 21. DOCUMENTO 16-MINUTA ELABORADA PELO G8 PARA RESPOSTA DA 

SEOBE.AS QUANTO À INABILITAÇÃO DAS EMPRESAS NÃO INTEGRANTES DO CARTEL 

7-CONSORCIO ARCO EtTGASAR 

insurge-se o Reconente contra a sua wttiaço que se deu pello 

seguinte motivo (1) 	aestar10 apesentado paca o tem 6 ,4 1   1 c 7. 

referentes a estacas, no atende ao expftdtade no edital. 

O Recorrente alega que apresentou o atestado em perfeito acorao com 

O que dsp&t o inStT~O convocatóno, ardrnardo que realizou oba de 

2024 m u zandose de estaca raiz, com ctãmetro de 20 e 30 cm 

tôd: É'áÁiéIté'Õ& 	ãi' dÏÕr 	'l) 

descrita no atestado apresentado no se relaciona com a alMdade matizada 

com a estaca raiz ah mertc ionada(fundação de pontes) mas com a cixa 

realizada por meIo da Estaca escavada lrI1etada', cuja natureza e função são 

diversas daquelaj Desse modo. o presente atestado e(etvamente não 

cumpriu com o imposto no edital sendo dever da Comts&lo manter a decisão 

8- CONSORCIO ARCO METROPOLITANO RIO (DELTA - 

orientações, nada será comentado a esse respedo 
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195. De acordo com os Signatários, todas as empresas que haviam apresentado recursos 
administrativos contra as inabilitações - Consórcio EIT/Gaspar; Consórcio ARG/Cowan58; 
Consórcio Cetenco/Contern59; Consórcio Equipav/Paulitec; Consórcio Triunfo/DM; Consórcio 
CR Almeida/Barbosa Mello; e Consórcio Delta/Oriente - acabaram por desistir dos seus 
respectivos recursos, conforme se verifica no primeiro parágrafo da publicação realizada no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 20 de março de 2008 (Documento 18). Essas 
desistências, segundo os Signatários, podem ter sido motivadas pelo ajuste feito entre as 
integrantes do G8 e essas empresas inabilitadas, em conjunto com o trabalho de Wilson 
Carlos (Secretário do Estado do Rio de Janeiro)60. 

196. Conforme supra destacado, os Signatários informam que os contatos anticompetitivos 

com as demais empresas foram realizados tanto diretamente pelo G8 quanto pelo Secretário de 
Governo do Estado Rio de Janeiro, Wilson Carlos. 

197. 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) Construcap; (iii) Egesa; 

(iv) Fidens; (v) Mendes Júnior; (vi) SÃ Paulista (vii) Sobrenco; (viii) Serveng; e (ix) Via, à fim 
de trazê-las para o cartel. 

198. Além disso, os Signatários relatam que outras empresas foram contatadas pelo próprio 

Secretário Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeird, Wilson Carlos, 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) ELT; (xiii) Equipav; (xiv) Paulitec; e (xv) Triunfo. 

199. Conforme o relato dos Signatários, uma vez feitos os ajustes, as empresas que haviam 
interposto recursos desistiram dos mesmos no sentido de favorecer as empresas do G8 
integrantes do cartel, bem como dar um andamento mais célere para a licitação. O 
Documento 18 abaixo, confirma esse cenário: 

58  Os Signatários desconhecem a participação da ARG/Cowan nas condutas anticompetitivas relatadas neste 
Histórico da Conduta. 

Os Signatários desconhecem a participação da Uetenco/Contern nas condutas anticompetitivas relatadas 
neste Histórico da Conduta. 	 • 	 • 
11  Os Signatários não souberam informar os detalhes das condições das negociações para que as empresas  
inabilitidas abrissem mão de seus recursos, tampouco quais as obras futuras seriam objeto dessa 
compensação. 
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IMAGEM 22. DOCUMENTO 18 — DESISTÊNCIA DOS RECURSOS 

Secretifia de Estado de !$1sjas 
CONVOCAÇÃO 

CONCORRÊNCLA NACIO. NM '11. 

Face a manffestacâo éxøreSsa de todas licitantes quanto a 

Consórcio

rem P~~ de P~ referente a CN-00412007 - Arco Metropoli-
tano, rios termos do Edital e anexos, em foram de CD,que fica dís~ 

A Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelo-
pes "C* - Proposta de Preços será realizada no dia 02104í2008, às 09 
horas, na rua Mêx"í 125, 91 andar -'Centro - Rio de Janeiro - RJ, 
obedecendo-se ao prazo estabelecido em Edítal de pré-qualificação.. 

Arco Metropolitano do Rio (Odebrecht/Andrade Gutierrez),  

Cons~ Arco. do Rio S 	 : ,a 

Consórcio 	3..:. 	e 	e 	• - 

• 1 1 	•1-: 0peiroz Gafvão lotes.  
Consórcio Axco 	ajaitano Rio (D elta/Oriente) - lotes 1,2 e4 
CONSTRAN SIA  •.: - 

Consórcio  •JU! lotes 

- Consórcio - lotes  
- Consórcio Ferreira 

• 	,3"' 	 . 
Consórcio  
Consórcio • 	., .;!.. lote 

Consórcio  •I 	
- a_ 	e: 

Consórcio 	 . 	 lotes 11 

-Consórcío 	 . Mollo lutes  

'Reitera- rist-que o-'s'â"'êir'we 	com doêuníentàção das empresas que 
,mo forvh' pré-cluMificadití, encontram -se a disposição das mesmas 
para retirada na Supefíniêndência de licitações e Contratos da SEO-

ld: 479740 
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Empresas Pessoas físicas participantes da conduta 

Andrade Gutierrez 
Clovis Renato Numa Peixo Primo 

Alberto Quintaes (Diretor) (Diretor Presidente) 

Roque Manoel Meliande (Diretor 
de Operações de Obras Pública e 

Civil) 

Carioca Ricardo Backheuser Filho (Diretor Roberto Vairo (Gerente) 

Presidente) Luiz Claudio Lins Fabriani 
(Gerente Comercial) 

Rodolfo Mantuano (Operacional) 

(possível participante) 

Camargo Corrêa 
Dalton dos Santos Avancini (Diretor José Gilmar Francisco de Santana 

Presidente) •(Gerente de Projetos) 
Paulo Meriade Duarte 

(Superintendente Operacional) 
(possível participante) 

Deita Fernando Cavendish (Presidente) DionIsio Janoni Tolomei 
(Superintendente Operacional) 

Anderson Vilas Jordão 
(Operacional) 

Antônio Marcondes (Diretor de 
Contratos) 	- 

José Eduardo Bonfim Ferreira 

Odebrecht Betiedicto Barbosa da Silva Junior (Diretor de Contratos) 

(Diretor Superintendente de Contratos) 
Celso da Fonseca Rodrigues 

(Diretor de Contratos) 

Marcos Vidigal do Aiharal 
(Diretor de Contratos) 
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200. . Esta Etapa 2 tem como marco de término o Documento 18 acima, que em 20 de março 

de 2008, noticiou a desistência dos recursos das empresas inabilitadas. Note-se que a 

sobreposição entre a Etapas 2, com término em março de 2008, e da Etapa 3, com início em 

janeiro de 2008, se justifica pelo lapso temporal decorrente da publicação oficial do 

Documento 18 e, em paralelo, a ocorrência das reuniões do G8 para estudo estratégico de 

projetos, relatadas na próxima Subseção. O quadro abaixo identifica as empresas e indivíduos 
envolvidos na Etapa 2 da conduta: 	 - 

QUADRO 51— EMPRESAS PARTICIPANTES DO CARTEL E SEUS REPRESENTANTES - ETAPA 

02 



[21  
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Empresas Pessoas físicas participantes da conduta 
João Borba Filho (Superintendente 

Comercia!) 

Mário Cesar Mota de Almeida 
(Operacional) 

OAS RAS (Diretor Operacional) MDR (Líder Operacional) 

Alex Sardinha da Veiga 
Oriente César Farid Fiat (Presidente) 

(Coordenador Administrativo) 

Hildebrando Augusto Caldas De 
Amorim Neto (Superintendente) 

Queiroz Galvão Gustavo Souza (Diretor Executivo) 

Maurício Rizo (Gerente) 

VIA. ETAPA 3: CONTATOS ANTICOMPET1TIVOS PARA DIVISÃO DE LOTES, 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E ACORDOS COM DEMAIS EMPRESAS 

HABILITADAS (JANEIRO DE 2008 A AGOSTO DE 2008) 

201. De acordo com os Signatários, diante do resultado da fase de habilitação e da desistência 

dos recursos de todas as empresas inabilitadas, o G8 deveria entrar em contato com as demais 

empresas que não estavam alinhadas com o cartel para acordar a apresentação de propostas 

de cobertura ou a supressão de propostas para a licitação do Arco do Rio. 

202. Segundo os Signatários, é importante mencionar que, em alguns casos, o Governo do Rio 

de Janeiro também entrou em contato com algumas empresas no sentido de convencê-las a não 

criarem obstáculos para p funcionamento do acordo, conforme será pormenorizado adiante. 

203. Após a fasede habilitação (Etapa 2), as reuniões entre o G8 (Andrade Gutierrez, Carioca, 

Camargo Corrêa, Deita, Odebrecht, OAS, Oriente e Queiroz Galvão) passaram a ser mais 

frequentes e contavam com a participação dos funcionários do escalão operacional dessas 

empresas. Essas reuniões passaram a ocorrer quase semanalmente na sede das líderes dos 

Consórcios, ou seja, na sede das empresas Carioca, Deita, Odebrecht e 0AS61, ou em uma sala da 

40 
61  Segundo os Signatários, as reuniões ocorriam na sede da Carioca na Rua do Parque, 31 - São Cristóvão, 
na sede da Odebrecht situada na Praia do Botafogo n° 300, na sede da OAS na Praia do Botafogo n° 440 e 
na sede da Deita situada na Avenida Rio Branco n° 156, todas localizadas no Rio de Janeiro - RJ. Os 
Signatários informaram que o fato de estarem localizadas próximas umas das outras (note-se que Odebrecht 
e OAS estão situadas na mesma rua), facilitava os contatos anticompetitivos. 
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Roberto Vairo Gerente 

Luiz Claudio Lins Fabriani Gérente Comercial 
Carioca Andrson Vilas Jordão Operacional 

Roque Manoel Meliande Diretor de Operações de Obras 
Publica e Civil 

Deita Dionisio Janoni Tolomei Superintendente Operacional 
João Borba Filho Superintendente Comercial 

Antônio Marcondes Diretor de Contratos 
Celso da Fonsea Rodrigues Diretor de Contrato Odebrecht 

Mário Cesar Mota de Almeida Operacional 
-Benedicto Barbosa da Silva Júnior Diretor Operacional 

- 	MDR Líder Operacional 
OAS 

RA  Diretor Operacional 
Andrade 

Alberto Quintaes Diretor Comercial 
Gutierrez 

Camargo Corrêa José Gilmar Francisco de Santana Gerente de Projetos 
a. Oriente Alex Sardinha da Veiga Coordenador Administrativo 

Queiroz Galvão Maurício Rizo Gerente 
EM 
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Odebrecht no Rio de Janeiro, situada na Rua Voluntários da Pátria, próximo à estação de metrô 
denominada de Estação Botafogo (Rio de Janeiro/Ri). 

204. Essas reuniões ocorrram entre janeiro e abril de 2008, e serviram para: (i) estudar 
conjuntamente a engenharia do projeto de cada um dos lotes, para posteriormente definir os 

consórcios vencedores para cada lote; (ii) discutir estratégias conjuntas para lidar com as possíveis 
empresas que poderiam "furar" o acordo anticompetitivo, seja para que apresentassem propostas 

de cobertura, seja para que se abstivessem de apresentar propostas no certame; e, por fim, (iii) 

orçar os projetos, tendo sido feita uma "força,-tarefa" entre os integrantes do conluio de forma qe 
todos, conjuntamente, passaram a estudar os custos dos lotes. 

205. Os Signatários informaram que, nesse momento, apesar de os Consórcios já estarem 

definidos, ainda não havia definição de qual empresa se sagraria vencedora de qual lote, em 
especial pelo fato de que as empresas do cartel julgavam que os preços do edital estavam 
defasados e todas as empresas optaram por estudar conjuntamente todos os lotes para tentar 
chegar a um valor possível e que fosse rentável, o que não ocorreu. 

QUADRO 52—PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NAS RFIJNIÕFs DO CR NA FTA PA 
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VI.3.l. Divisão dos lotes entre os consórcios originariamente participantes do cartel e acordos 

com as demais empresas habilitadas 

206. Conforme o relato dos Signatários, para definir os vencedores dos lotes, as empresas 
participantes do cartel entenderam que seria mais adequado que todas as oito empresas 
alinhadas no G8 (Andrade Gutierrez, Carioca, Camargo Corrêa, Deita, Odebrecht, OAS, Oriente 

e Queiroz Galvão) estudassem conjuntamente .cada um dos 4 lotes a serem licitados pelo 

Governo do Estado Rio de Janeiro para a obra do Arco do Rio, com o objetivo de verificar se 
seria possível, atingir o orçamento proposto pelo Governo, cerca de R$ 800 milhões. Isso porque 
as empresas estavam buscando alcançar o valor pretendido pelo Governo do Estado e previsto no 
projeto básico da obra, valor este muito abaixo do que era pretendido pelo G8 (algo em tomo de 
R$ 1,3 bilhões, e com alguns descontos possíveis ficaria em torno de R$ 1,15 bilhão). 

207. Os Signatários informaram que o valor de R$ 1,15 bilhão foi indicado pelo G8cõmo valor 
possível de ser alcançado, mas não pelo. Governo do Estado do Rio de Janeiro, que ficou 
irredutível no valor de R$ 800 milhões em um momento anterior à licitação. Os agentes públicos 
teriam indicado nessa Etapa 3 que, como meio termo, seria possível a realização de aditivos 
posteriormente a adjudicação, a fim de aumentar esse valor. Os Signâtários esclareceram que a 
discussão a respeito do valor da obra perdurou durante todas as Etapas 1, 2 e 3 da conduta, pois 
na visão do 08 o valor de R$ 800 milhões tornava a obra inexequível. 

208. De acordo com os Signatários, após os estudos no que tange ao valor das obras, foi 
realizadauma reunião, provavelmente em março de 2008, na sede da Carioca62  em que foi 

realizado um sorteio dos lotes pelos líderes dos consórcios. De acordo com os Signatários, o 

sorteio foi feito com papéis manuscritos, nos quais estavam escritos os números dos Lotes 
(01 a 04) a serem licitados, sendo que cada empresa líder deveria retirar um desses papéis, 
que significaria o Lote em que esta empresa deveria se sagrar vencedora. De acordo cpni os 
Signatários, o sorteio realizado resultou na seguinte configuração: 

62  Segundo os Signatários, a sede da Cariocà era Situada na Rua do Parque ° 31, São Cristóvão, Rio de 
Janeiro. 	
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QUADRO 53: RESULTADO DO SORTEIO DOS LOTES 

Consórcios 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

LÍDERES Odebrecht Carioca OAS Deita 
CONSORCIADAS 

("empresa espelho") 
Andrade 
Gutierrez 

Queiroz 
Galvão 

Camargo 
Corrêa 

Oriente  

209. Segundo os Signatários, participaram do sorteio63  os seguintes funcionários das empresas 
líderes: Roque Manoel Meliande (Diretor de Operações de Obras Públicas e Civis da Carioca), 

Dionísio Janoni Tolomei (Superintendente Operacional da Deita), MDR (Líder Operacional da 
OAS) e Antônio Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht). A partir do início dessa Etapa 
3, em janeiro de 2008 até este momento do sorteio dos lotes foram identificadas 109 (cento 'e 
nove) ligações entre concorrentes (Documento 12), conforme se depreende do ANEXO 01. 
210. Conforme o relato dos Signatários, a partir do resultado do referido sorteio, caberia 
aos Consórcios vencedores, em separado, organizarem as suas formas de apresentação de 

propostas de cobertura com as demais participantes. Ou seja, cada consórcio futuramente 

ventedor deveria contatar as demais empresas habilitadas para participar da licitação Arco 
do Rio com o objetivo de dar efetividade à divisão de mercado realizada". Dessa forma, ficou 
combinado que as empresas do G8 ficariam responsáveis por estabelecer acordos com as outras 

empresas não alinhadas com quem tivessem mais afinidade. Entretanto, definiu-se que o G8 não 
faria reuniões com as empresas não alinhadas de forma individual, mas sempre em grupos, 
compostos de duas ou três empresas. Isso se justificava como sendo uma forma de mostrar a 
força e união do G8, o que poderia aumentar o poder de barganha dos integrantes do cartel com 

as empresas não alinhadas. 

211. De acordo com os Signatários, MDR (Líder Operacional da OAS), Roque Meliande 
(Diretor de Operações de Obras Públicas e Civis da Carioca) e Dionísio Janoni Tolomei 
(Superintendente Deita) ficaram de entrar em, contato com as empresas (i) Construcap, (ii) 
Equipav e (iii) Triunfo, a fim de que estas se alinhassem ao cartel já formado pelo G8 ,e não 

atrapalhassem na consolidação do resultado tal qual acertado pelo conluio. No entanto, afirmam 

que quem contatou as empresas Equipáv e Triunfo foi Hudson Braga. 

63  De acordo com os Signatários, Reginaldo Assunção (Diretor Operacional da OAS) não participo desta 
reunião. 

Segundo os Signatários, tais ajustes foram facilitados pelos agentes públicos - Wilson Carlos e Hudson 
Braga - interessados no desenvolvimento das licitações sem efetiva concorrência entre as empresas que 
pudessem ensejar eventuais disputas judiciais e administrativas e consequentes atrasos na finalização das 
obras. 
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212. 	De acordo com os Signatários, o Documento 19 detalhado abaixo consolida os ajustes 

trntre as empresas do G8 e as outras empresas não alinhadas com o cartel nas Etápas 1 e 2, 

anteriores. Trata-se de documento elaborado por MDR (Líder Operacional da OAS), em 12 de 

fevereiro de 2008, uma planilha denominada "Cotas 02-04-2008", onde buscava sintetizar todos 

os "pedidos" das empresas não alinhadas com o cartel. A imagem abaixo evidencia das 

Propriedades que o Documento 14 foi elaborado em 12 de fevereiro de 2008 dentro da empresa 

OAS. 

IMAGEM 23. DOCUMENTO 19— PROPRIEDADES DA PLANILHA COTAS 02-04-2008 

Propriedade de Cota-02-04-2OO8.xh 

Geral Personalizar Detalhes 

Propriedade 	Valor 

Marcas 

Categorias 

Comentários 

Oriqem 

Autores 	 Administrador 

Número da re SdO 

Número da versão - 

Nome do programa 	Microsoft Excel 

Empresa 	 Própria 

Gerente 

Conteúdo Criado 	1V02.`2003 14:03 

Salvo em 	 031 04200S 1023 

Irn resso 	03/04/2008 10:23 

Lã 
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IMAGEM 24. DOCUMENTO 19 — COTAS 02-04-2008 
57fl/AÇC 

LC/z LC/EJ LOTEI 

EcHT&G ::' 

OA& CAMARGO COREA 1 1 1 1 ~U5 93.41% k$-119i64 S - 

OELTAOlENTE 1 1 	- tI - 	1 92,I1 ¶i41l S 	t1.4?22t, R 	14Yí1351 

CARIOCA 	QUEIROZ GALVÃO 1 1 1 1 42O-91tLOi i341% R 	119O33.4T Ri 

MENDES JUI'OFIOENS o O O 1 1O.22O2 ç Fohd:(C:n 	,: 	 potpeço - 

VIA&EMSA O 	- O O O f• 	3flf 

CONOTRAN O O - 	1 1 071 v4 R$ 	4().0W7tttl - 	Fechado F1Ç 	40-000 1ti 

TRIUNFO&DN O O 1 1 11.40001 lEz,921. R 	00.01t0 Fohdo (R$20n 0 Q5 	4000. 

FERPEINAGUEOESOS A PAULISTA O O O 1 13.1020,? i11,1€O R 	7,0000? Fechado com a 010 Paubsta  

OERVENGOEBTE O 1 1 4110001 07,101? R 	40001004 Quase Ieohedo 00 	-10 	tI- 

ENCAL5000060ENCO 	- O 1 O 4,7W22 44120% R$ 	42.0160.00 Fechado (reroenoA,cot000ntNO 00 	42.000.00 

1 1 O 1 02.001,50 
(de—volver um outro progiama com o crienie) 

000 O 0014014 O O O O 0,00 40010. 00 - 	Fot 	d 	ltoç5 

1 

. 

t 

- C-4, o- 
p 

(~ , 

	

. 1 
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/CÓNSTRUCAP & EGE5A O O 1 O 2ífl750 
- 

212,22% R$ 5950000 
Fechado com a Construcap por R$ 45 milhões, 

juntamente coro posição da FG (quer errercer junto 
com a CNO). A Egesa ficou coro R$14,5 milhões 

R$ 	45.0O00D 

( 
EC(UIPAV & PAULITEC O O O 1 12122O2 301434% R$ son0000 Es 	com (minar para o lote,4 -Fechado (R$ 20 

milhoes a ser errercida em outra obra) 

IVAÍ&TORC O O O O 000 O00 R Fora dalicitação 

EIT&AGASPAR O O O 1 13.12303 000, RÇ Cobertura 

CETENCO&CONTERN o 0 O O 0,140 0430r 00$ 	
- Está com liminar para os lotes 2e4- Busca rrdoa 

cassação da liminar 

Total 5 6 7 13 31 000 002.66260 R$ 	21100000 

Valor 215.31671 219.997,18 196.26247 170586.24 832,GG2,60 o,00 00$ 354430000 

Cota 43.163.34 36.666,20 28.037,50 13.122,02 000 4416% 

A 
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213. Segundo o Signatário MDR (Líder Operacional da OAS), o Documento 19 foi impresso 
em 03 de abril de 2008 para uma reunião que ocorreria nessa mesma data entre as empresas 
integrantes do cartel no G8 para discussão sobre as compensações com as empresás não alinhadas. 
Os Signatários informaram que não possuem mais detalhes sobre essa reunião e quem teriam sido 
seus participantes. 

214. De acordo com os Signatários, o Documento 19 organiza-se em 10 colunas (A até J) e 
22 linhas. As colunas são organizadas da seguinte maneira: 

Coluna A - "Consórcio": lista os consórcios submeteram seus documentos para 
análise no bojo do Edital de Pré-qualificação. Foram, ao todo, 35 empresas, 
organizadas em 17 consórcios, e uma empresa que se habilitou 
independentemente. 

	

li. 	Colunas B a E - "Lotes 1 a 4": tratam-se das colunas onde são computadas as 
empresas que foram habilitadas para concorrer na licitação, isto é, as empresas 
que possuíam atestação suficiente . e não foram consideradas inabiliadas pela 
comissão de licitação em cada um dos, lotes. Informam que se o consórcio foi 
computado com "1", significa que tinha sido habilitado; se constasse o "0", 
significa que não tinha logrado habilitar-se. No lote 1, cinco consórcios foram 
habilitados. No lote 2, seis consórcios foram habilitados. No lote 3, sete 
consórcios foram habilitados. E no lote 4, treze consórcios foram habilitados. 
Vale ressaltar que a licitação em que houve mais empresas habilitadas foi a 
referente ao Lote 04, pois a atestação exigida nesse lote era inferior aos demais. 
Esse fato já era esperado pelo G8, visto que era o Consórcio Delta/Oriente (com 
pior atestação) era que seria beneficiado nesse loté. 

	

III. 	Coluna F "Participação Inicial"- A participação inicial das empresas diz 
respeito ao valor somado das "cotas" que cada empresa teria na licitação. O 
cálculo da cota de cada uma das empresas segue â seguinte fórmula: (Cotas = 
Valor do Lote/Número de empresas habilitadas). O objeto com esse cálculo era 
identificar quais as empresas que teriam direito a maior participação nas obras, 
tendo em vista terem tido maior capacidade de habilitarem-se para os lotes. 
Assim, quem tinha logrado êxito em habilitar-se para mais lotes teria um maior 
valor de "cota" na-execução dos projetos, o que refletiria, em alguma medida, a 
capacidade de atestação das empresas e, a possibilidade de tais consórcios 
efetivamente competirem nas licitações. Nesse sentido, cada lote tinha o seguinte 
cálculo de cotas, conforme detalhado abaixo: 

• Lote 1: Valor do lote (R$ 215.816,71)/Número de empresas habilitadas 
(5) = R$ 43.163,34 para cada um dos cinco consórcios habilitados: 
(Odebrecht e Andrade Gutierrez) (OAS e Camargo Corrêa) (Deita e 
Oriente) (Carioca e Queiroz Galvão) (CR Almeida e Barbosa Mello) 
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• Lote 2: Valor doiote (R$ 219.997,18)! Número de empresas habilitadas 
(6) = •R$ 36.666,19 para cada um dos seis consórcios habilitados: 
(Odebrecht e Andrade Gutierrez) (OAS e Camargo Corrêa) (Deita e 
Oriente.) (Carioca e Queiroz Galvão) (Encalso e Sobrenco) (CR Almeida .  

e Barbosa Mello) 

• Lote 365:  Valor do lote (R$ 196,262,47)/ Número de.empresas habilitadas 
(7) = R$ 28.037,49 para cada um dos sete consórcios habilitados: 
(Odebrecht e Andrade Gutierrez) (OAS e Camargo Corrêa) (Carioca e 
Queiroz Galvão) (Constran) (Triunfo' e DM) (Serveng e EBTE) 
(Construcap e.Egesa) 	- 

• Lote 4: Valor do lote (R$ 170.586,24)! Número de empresas habilitadas. 
(13) = R$ 13.122,02 para cada um dos treze consórcios habilitados: 
(Odebrecht e Andrade Gutierrez) (OAS e Camargo Corrêa) (Deita e 
Oriente) (Carioca e Queiroz Galvão) (Mendes Junior e Fidens) 
(Constran) (Triunfo e DM) (Ferreira Guedes e S.A. Paulista) (Serveng e 
EBTE) (Encalso e Sobrenco) (CR Almeida e Barbosa Mello) (Equipav e,  

Paulitec)(ETT e A. Gaspar) 

Nesse sentido, cada um dos consórcios tinha como crédito de participação na 
obra a soma das suas "cotas",' devido ao fato de ter sido ou não habilitada em 
cada um dos lotes do Arco do Rio: Assim sendo, a Coluna 6 - "Participação 

Inicial" era calculada por uma fórmula automática na Planilha Excel, que 
verificava em qual coluna a empresa estava computada com "1" (i.e., habilitada) 
e somava assim a sua cota de participação. O resultadb inicial foi: 

• Odebrecht e Andrade Gutierrez: R$ 120.989105, por ter sido htbilitada 
no Lote' 1 (cota de R$ 43.163,34), no Lote 2 (cota de R$ 36.666,19), no 
Lote 3 (cota de R$ 28.037,49) e no Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 

• OAS e Camargo Corrêa: R$ 120.989,05, por ter sido habilitada no Lote 
1 (cota de R$ 43.163,34), no Lote 2 (cota de R$ 36.666,19), no Lote 3 
(cota de R$ 28.07,49) e no Lote 4 (cota de R$ 13.122,02'); 

• Deita e Oriente: R$ 92.951,56, por ter sido habilitada no Lote 1 (cota de 
• R$ 43.163,34), no Lote 2 (cota de R$ 36.666,19) e no Lote 4 (cota de R$ 

13.122,02); 	' 

65  Segundo os Signatários, a Delta não possuía interesse em participar do Lote 03, possivelmente por não 
possuir atestação para pavimentação de pistas em concreto. 

Página 113 de 152 



VERSÃO P( BI.1( .% 

- 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

• Carioca e Queiroz Galvão: R$ 120.989,05, por ter sido habilitada no Lote 

1 (cota de R$ 43.163,34), no Lote 2 (cota de R$ 36.666,19), no Lote 3 
(cota de R$ 28.037,49) e no Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 

• Mendes Júnior e Fidens: R$ 13. 12Z02, por ter sido habilitada no Lote 4 
(cota de R$ I3.122,02; 

• Via e EMSA: R$ 0, por não ter sido habilitada em nenhum lote; 
• Constran R$ 41.159,51, por ter sido habilitada no Lote 3 (cota de R$ 

28.037,49) e no Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 
• Triunfo e DM: R$ 41.159,5 1, por ter sido habilitada no Lote 3 (cota de 

R$ 28.037,49) e no Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 
• Ferreira Guedes eS.A Paulista: R$ 13.122,02, por ter sido habilitada no 

Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 

• Serveng e EBTE: R$ 41.159,5 1, por ter sido habilitada no Lote 3 (cota 
de R$ 28.037,49) e no Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 

• Encaiso e Sobrenco: R$ 49.788,22, por ter sido habilitãda no Lote 2 (cota 
de R$ 36.666,19 e no Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 

• CR Almeida e Barbosa Mello: R$ 92.951,56, por ter sido habilitada no 

Lote 1 (cota de R$ 43.163,34); no Lote 2 (cota de R$ 36.666,19) e no 
Lote 4 (cota de R$ 13.122,02); 

• ARG e Cowan: R$ 0, por não ter sido habilitada em nenhum lote; 
• Construcap e Egesa: R$ 28.037,49, por ter sido habilitada no Lote 3 (cota 

de R$ 28.037,49); 

• Equipav e Paulitec: R$ 13.122,02, por ter sido habilitada no Lote 4 (cota 
de R$ 13.122,02); 

• Ivaí e Torc: R$ 0, por não ter sido habilitada em nenhum lote; 

• ELT e Gaspar: R$ 13.122,02, por ter sido habilitada no Lote 4 (cota de 
R$ 13.122,02); 

• Cetnco e Contem: R$ 0, por não ter sido habilitada em nenhum lote. 
IV. Coluna G - "Ponderação": Considerando que durante a negociação com as 

empresas esses valores acabaram variando (tanto para mais, quanto para menos), 

foi feita uma ponderação entre o valor da "Participação Inicial" com o valor da 

"Participação Final", da seguinte maneira: Participação Final! Participação 

Inicial = Ponderação. 

V. Coluna H - "Participação Final": Em relação às empresas secundárias, a 
partiçipação final diz respeito contraprestação que seria recebida por cada uma 

delas para não vencer os lotes do Arco do Rio, seja por meio de subcontratação 

ou promessa de compensação futura em outra obra. Em relação ao G8, tal valor 
corresponde ao valor da participação inicial multiplicado pela coluna anterior 
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("Ponderação"), visto que, em decorrência dos ajustes com as empresas 
secundárias, o valor a ser compensado era superior ao valor previsto nas cotas. 
De acordo com os Signatários, o valor destacado em vermelho na Coluna H, que 
representa R$ 354 milhões, diz respeito às compensações que seriam feitas em 
favor das empresas "não alinhadas". Nota-se que essas compensações 
englobam tanto aquelas que seriam realizadas "dentro da obra66", como 

aquelas que seriam realizadas "fora da obra"". Nota-se, portanto, como 

indicado na Linha 22, Coluna "H", que 44,10% da obra estaria comprometida 
com compensações para outras empresas. 

IMAGEM 25. DOCUMENTO 19— PERCENTUAL DA OBRA COMPROMETIDO COM 
• COMPENSAÇÕES PARA OUTRAS EMPRESAS 

L DE 	 L C1E 4 	
1 	 1 

Vaiar 215.816.11 211.997,18 196,262,47 170.586.24 802,662,60 R$3,OO 

Cota 43.163,34 36.66,20 28.03750 13.122,02 

VI. Coluna 1 - "Posição Final": Trata-se do valor final que o consórcio teria "direto" 
nas obras, após os ajustes anticompetitivos entre o G8 e as empesas secundárias. 
Representaria o valor da obra que, posteriormente às compensações "dentro" (via 
subcontratação) e "fora" da obra (via compensações futuras em outras obras), e 
que seria destinado às empresas integrantes das oito empresas do cartel. Em 
relação aos integrantes do G8, as empresas optaram por dividir os valores 
equanimemente (em que pese o consórcio Delta e Oriente não ter sido habilitado 
para o Lote 3). Vale  ressaltar que os valores contidos nessa coluna levavam em 
consideração, também, o valor das compensações fora da obra, e por isso é 
inferior ao valor da "Provável Participação". 	 - 

VII. Coluna J— "Provável Participação": representa o valor que seria dividido dentro 
da licitação, considerando, apenas, as compensações realizadas dentro da obra. 
Era calculado por meio de uma fórmula automática na planilha, de modo que 
procedia à subtração do valor total do contrato (R$ 802.662,60) ao valor dos 
arranjos anticompetitivos com as empresas secundárias não alinhadas (soma as 
linhas destacadas em amarelo na coluna "participação final", computadas na 

66  Segundo os Signatários. "dentro da obra" referia-se a subcontratações. 
Segundo os Signatários, "fora da obra" referia-se à compensação em obras futuras. 
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linha 22, "Total", como R.$ 354.000,00). Após, esse valor restante era dividido 
de modo equânime para as empresas do G8. Considerando que algumas empresas 
optaram por ser beneficiadas fora da licitação, e que esses valores não eram 
computados nos cálculos de cotas nessa licitação, o valor da Provável 
Participação é superior ao da Participação Final. 

215. 	Já sobre as linhas esclarece-se que: 
VIII. Linhas 3 a 20: são listadas as empresas e seus respectivos consórcios. 

IX. Linha 21 "Total": contabiliza o número de empresas que foram habilitadas para 
concorrer em cada um dos lotes da concorrência do Arco do Rio de Janeiro. 

X. Linha 22 "Valor": as quatro primeiras células correspondem aos valores das 
propostas que se sagrariam vencedoras da licitação. Nota-se que os valores já 
estavam definidos, desde esse momento - anterior à fase de preços da licitação. 
Vale notar que esses valores, de fato, são muito próximos68  aos valores das 
propostas vencedoras da licitação e, somados, atingem o valor de R$ 802.662,60, 
próximo ao valor de referência imposto pelo Estado do Rio de Janeiro. 

XI. Linha 23 "Cota': Trata-se do valor do lote dividido pelo número de empresas 
habilitadas naquele lote. Tratava-se de critério criado para verificar quanto cada 
empresa poderia lucrar no lote se todas as empresas fizessem parte de um 
"mesmo consórcio com participações idênticas", isto é, o que cada uma das 
empresas teria direito se "todos ganhassem". Tal critério foi utilizado para 
negociar com as empresas secundárias habilitadas. 

IMAGEM 26. DOCUMENTO 19—VALORES DAS PROPOSTAS VENCEDORAS DEFINIDOS 

PREVIAMENTE 

LOTEI 	I.OTE 2

1

40 TE 	
1 

LTE4 	

1 

Valor, 	215.816,71 219.997,18 196.262,47 170.586,24 802.662,60 	0.98 	R$ 354.000,00 

216. 	De acordo com os Signatários, para demonstrar a proximidade destes-valores constantes 
do Documento 19 acima com os apresentados na licitação, mostra-se nos- quadros abaixo o valor 
das propostas vencedoras de cada um dos lotes, os quais foram extraídos da Ata de Proposta de 
Preços da Licitação do Arco do Rio de Janeiro (Documento 20). Nota-se que, em todos os lotes, 

43 
(Qt 

68  Segundo os Signatários, a única diferença diz respeito ao fato de que, na proposta de preço feita na 
licitação, os valores não estavam aproximados. 
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as propostas vencedotas giraram em torno de 99% dos valores anteriormente definidos 

pelas empresas em conluio. 

QUADRO 54. PROPOSTAS APRESENTADAS E PROPOSTAS VENCEDORAS POR LOTE EM 

COMPARAÇÃO AO DOCUMENTO 19 

,l1 
Valor de Referência no Edital: R$ 215.816.708,31  

Diferença Diferença Diferença Diferença 

Valor constante do Documento 20 % da R$ da % do R$ do valor 
(em milhões de reais) proposta proposta valor de de 

vencedora vencedora Referência Referência 

Consórcio 
1 Deita/Oriente69  213.671.498,45 - - 99,01 2.145.209,86 

(INABILITADO)  

Consórcio 
2 214.536.754,65 0,40 865.256,20 99,41 1.279.953,66 

Odebrecht/AG  
Consórcio 

214.865.305,73 0,56 1.193.807,28 99,56 951.402,58 
OAS/CCCC 

4 
Consorcio 

214.903.104,01 0,58 1.231.605,56 99,58 913.604,30 
CariocalQG 

Consórcio CR 
5 214.960.359,72 0,60 1.288.861,27 99,60 856.348,59 

Almeida/BM  

Valor de Referência no Edital: R$219.997181.57 

Diferença Diferença Diferença Diferença 
Valor constante do Documento 20 % da R$ da % do R$ do valor 

(em milhões de reais) proposta proposta valor de de 
vencedora vencedora Referência Referência 

Consórcio 
1 	1 

 
T211.127.252,67.  - 99,15 1.869.92890 

Canoca/QG  

690S Signatários esclarecem que o motivo de o Consórcio Delta/Oriente ter sido inabilitado diz respeito, 
possivelmente, à falta de atestação referente à remoção de solo inservível. Entretanto, por não se tratar do 
lote que seria adjudicado em favor dos Signatários, estes não buscaram maiores informações sobre a 
inabilitação. Além disso, é possível que, sabendo que seria inabilitada, o Consórcio tenha apresentado 
proposta de menor valor como forma de simular a concorrência, mas os Signatários não têm como 
comprovar essa afirmação. 
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2 
Consórcio 

Delta/Oriente 
218.662.285,88 0,25 1 	535.033,21 99,39 1.134.895,69 

Consórcio 

Odebrecht/AG 
218.677.198,57 0,25 549.945.90 99,40 1.319.983,00 

Consórcio 
4 

OAS/CCCC 
219.084.191,56 0,44 956.938,89 99,58 912.990,01 

Consórcio CR 
Almeida/BM 

219.118.573,50 0,45 991.320,83 99,60 878.608,07 

6 
Consórcio 

Encalso/Sobrenco 
219.829.853,04 0,78 1.702.600,37 99,92 167.328,53  

Valor de Referência no Edital: R$ 196.262.473,09 

Diferença Diferença Diferença Diferença 
Valor constante do Documento 20 % da R$ da % do valor R$ do valor 

(em milhões de reais) proposta proposta de de 
vencedora vencedora Referência Referência 

Consórcio 
1 

OAS/CCCC 
194.998.970,I'7 - - 99,36 1.263.502,92 

Consórcio 
2 

CariocalQG  
195.379.328,22 0,20 380.358.05 99,55 883.144,87 

Consórcio 

Serveng/EBTE 
195.501.614,86 0.26 502.644,69 99,61 760.858,23 

Consórcio 
4 

Triunfo/DM 
195.901.021,14 0,46 902.050,97 99,82 361.451,95 

5 Constran S.A. 195.925.727,78 0,48 926,757,61 99,83 336.745,31 

6 
Consórcio 

196.140.936,45 0,59 
141 i .141.966, 

99,94 121.536,64 Odebrecht/AG 28 8 

1 	!l! 

Valor de Referência no Edital: R$ 170.586.243,09 

Diferença Diferença Diferença Diferença 
Valor constante do Documento 20 % da R$ da % do valor R$ do valor 

(em milhões de reais) proposta proposta de de 
vencedora vencedora Referência Referência 

Consórcio 
1 . 

DeIta/Oriente 
169.204.405.26 - - 99,19 1.381.837,83 

Consórcio 
2 169.957.428,15 0,45 753.022,89 99,63 628.814,94 

Serveng/EBTE 
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3 
Consórcio 

170.052.969,90 0,50 848.564,64 99,69 	/ 533.273,19 

Consórcio 
17Õ.087.132,98 0,52 882.727,72 99,71 499.110,11 

Odebrecht/AG  

Consórcio 
5 Encalso/Sobrenc 170.108.023,52 0,3 903.618,26 99,72 478.219,57 

o 
Consórcio R$ 

0,57 960.144,74 99,75 421.693,09 
Equipac/Paulitec 170.164.550,00  

Consórcio 

7. Mendes 170.184.872,76 0,58 980.467,50 99,76 401.370,33 
Junior/Fidens  

Consórcio 
8 170.200.032,95 0,59 995.627,69 99,77 386.210,14 

Triunfo/DM  

Consórcio R$170.258.261, 
0,62 

1.053.856, 99,81 327.981,74 
EIT/Gaspar 35 09 

10 Constran S.A. 170.286.072,02 0,64 
1.081.666, 99,82 300.171,07 

76 

11 
Consórcio R$170.436.310, 

0,73 
1.231.905, 99,91 149.932,60 

CariocalQG. .49 	. 23 

• 217. 	Note-se que a diferença, em todos os lotes, gira em torno de apenas R$ 1 milhão entre a 

proposta vencedora e o último colocado, havendo vários casos de apenas 0,01% de diferençaentre 

propostas concorrentes. Em um cenário competitivo, não é comum que haja esta diferença 

baixíssima entre as propostas de concorrentes em relação ao valor de Referência do Edital. 

218. 	Segundo os Signatários, os valores que seriam distribuídos às oito empresas são 

idênticos, pois essas entenderam que seria mais produtivo que todas fossem contempladas 

com um mesmo "quinhão", visto que os lotes eram muito semelhantes. Além disso, uma 

divisão não igualitária poderia gerar instabilidade no cartel. Nesse sentido, optou-se por 

dividir, igualitariamente os valores que seriam recebidos pelas empresas para evitar maiores 

discussões sobre ..a divisão dos lotes, ainda que os custos a serem incorridos fossem diferentes. 

Nesse sentido, ficou decidido que, durante a obra, seria possível que as empresas realizassem 

obras nd trecho das outras com o objetivo de equalizar os custos incorridos pelas empresas. 

. 1p 
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IMM;i;%1 27. DOCUMENTO 19—VALORES QUE SF:RltI DISTRIBUÍDOS .S I•:MPRI:ss DO G8 

219. De acordo com os Signatários, é possível perceber que em um momento muito 
anterior à licitação, a divisão de mercado entre as empresas já havia sido definida, de modo 
que cada empresa teria um quinhão idêntico na obra e que as empresas "não alinhadas" já 
haviam prometido não furar o acordo anticompetitivo firmado com as oito empresas do 
cartel, o G8. 

220. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes alinhadas Odebrecht e Andrade 
Gutierrez, tem-se que esse consórcio teria uma "Provável Participação" de R$ 147.665,65 
milhões na licitação, considerando exclusivamente as compensações dentro da obra. Nota-se que 
esse valor favorecia o Consórcio Delta/Oriente, que foi inabilitado no Lote 03, em virtude da 
baixa atestação. Ainda, o valor de participação inicial do Consórcio Deita/Oriente possui um valor 
baixo, quando comparado aos outros, porque ó trecho da obra que o Consórcio, estaria 
concorrendo era menor, resultando em um valor menor. Isso explica o motivo de favorecer o 
referido Consórcio. 

221. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes alinhadas OAS e Camaro 
Corrêa, tem-se que esse consórcio teria uma "Provável Participação" de cerca de R$ 147.665,65 
milhões na licitação, considerando exclusivamente as compensações dentro da obra. Nota-se que 
esse valor favorecia o Consórcio Delta/Oriente, que foi inabilitado nó Lote 03, em virtude da 
baixa atestação. 

222. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes alinhadas Deita e Oriente, tem-se 
que esse consórcio teria uma "Provável Participação" de cerca R$ 147.665,65 milhões na 
licitação, considerando exclusivamente as compensações dentro da obra. Nota-se que esse valor 
favorecia o Consórcio Deita/Oriente, que foi inabilitado no Lote 03, em virtude da baixa atestação. 

223. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes alinhadas Carioca e Queiroz 
Gaivão, tem-se que esse consórcio teria urna "Provável Participação" de cerca de R$ 147.665,65 
milhões na licitação, considerando exclusivamente as compensações dentro daobra. Nota-se que 
esse valor favorecia o Consórcio Deita/Oriente, que foi inabilitado no Lote 03, em virtude da ( 
baixa atestação. 
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224. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes inicialmente não alinhadas 

Mendes Junior e Fidens, tem-se que a negociação com essa empresa não foi feita pela OAS em 

si, mas sim pelo G8 como um todo. Na coluna 1 "Posição final", consta a seguinte informação: 

"Fechado (A Camter terá direito a uma participação a ser definida devido à atuação na 

negociação)". O que os Signatários podem concluir do documento acima é que o valor negociado 

com essa empresa para deixar de concorrer na licitação era 14,31% superior à"cota parte" qúe 

esse consórcio teria "direito", o que justifica a ponderação de 114,31% contida na Coluna 7. 

OLJADRO 55—ACORDO COM FIDENS E MENDES JÚNIOR 

Empresa! 
Consorcio 

Lote em 
que foi 

habilitada 

- 
Ação do 

Consorcio 
Contrapartida oferecida 

Na negociação, prometeu-se que a Camter, teria uma 
participação a ser definida em negociação futura. Conforme 
previamente exposto, a Camter e a Fidens são decorrentes da 

Mendes Proposta  
cisao da Tercam e, por isso, existia uma boa relação. Nesse 

Junior& 04 de  
sentido considerando que a Fidens exigiu que fosse 

Fidens cobertura 
beneficiada, acordou-se que caso a Camter diminuísse a 

participação da Fidens na obra, essa seria beneficiada 

futuramente. 

225. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes inicialmente não alinhadas Via e 

Emsa, tem-se que a negociação com esse consórcio não foi feita pela OAS em si, mas sim pelo 

G8 como um todo. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Fechado (quer 

exercer no Arco junto com ,CNO ou OAS)". Vale ressaltar que os valores indicados na coluna 06 

e 07 estão em branco por não terem sido habilitadas em nenhum lote. Em que pese isso, por terem. 

desistido dos recursos contra sua inabilitação, foram compensadas da seguinte maneira: 

OUADRO 56— ACORDO COM VIA E EMSA 

Empresa! 
Lote em 

Ação odo 
que foi Contrapartida oferecida 

Consorcio . Consorcio 
habilitada 

Na negociação com as empresas. a Via exigiu que.fosse 

Supressão subcontratada ou no Lote da Odebrecht (Lote 01), ou no 
Via & 

. 

Não houve de Lote da OAS (Lote 02). Os Signatários informaram não ter 
EMSA 

proposta conhecimento se a EMSA foi beneficiada de alguma 

maneira. 

226. Segundo os Signatários, em relação à concorrente inicialmente não alinhada 

Constran, tem-se que a negociação com essa empresa não foi feita pela OAS em si, mas sim pelo 	( QQ 
G8 como um todo. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Fechado". O que 
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é possível concluir do documento acima é que o valor negociado com essa empresa parã deixar 
de concorrer na licitação era 2,82% inferior à "cota parte" que esse Consórcio teria direito, o que 
justifica a ponderação de 97,18% contida na Coluna 7. 

QUADRO 57—ACORDO COM CONSTRAN 

Empresa! 
Lote em - 

Consórcio 
que foi Ação 	do Consorcio Contrapartida oferecida 

habilitada 

Definiu-se que a Constran não participaria da 
Apresentação de licitação. Entretanto, ficou definido que a 

Constran 03 e 04 proposta de cobertura/ contrapartida seria sua subcontratação no 
Supressão de proposta valor de 40 milhões na própria obra do Arco 

do Rio. 

227. Segundo os Signatários, em relação à concorrente iniciaimente não alinhada Triunfo 
e DM, tem-se que a negociação com essas empresas foi feita pela OAS, Carioca e Deita. Na 
coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Fechado .(R$ 20 milhões a ser exercida 
nas favelas)". Nesse sentido, os Signatários descrevem que ocorreu uma reunião em um 

restaurante no aeroporto de Santos Dumont no Rio de Janeiro ("SDU"), entre fevereiro e março 
de 2008, em que estavam presentes MDR (Líder Operacional da OAS), Roque Manoel Meliande 

(Diretor de Operações de Obras Pública e Civil da Carioca) e Dionísio Janoni Tolomei 

(Superintendente Operacional da Deita). Os Signatários não se recordam quem representou a 
Triunfo nessa reunião. 

228. A Triunfo teria sido habilitada para os lotes 03 e 04 da licitação, mas disse que não 
imporia óbices ao G8, desde que fosse devidamente compensada. Nesse sentido, os Signatários 
informam que ficou acordado que o Consórcio formado pela Triunfo e DM7°  seria compensado 
na licitação do PAC Comunidades ("Favelas"), com um pacote de obras no valor de R$ 20 
milhões desde que, em contrapartida, não apresentasse proposta na licitação do Arco do Rio, ou 

• caso apresentasse que fosse uma proposta de cobertura`. Além disso, a empresa exigiu que fosse 
• subcontratada na licitação do Arco do Rio, em valor de R$ 45 milhões. Nota-se que as empresas 

integrantes do cartel aceitaram essa contraprestação de R$ 65 milhões visto que a Triunfo 

taxativamente expôs que, caso contrário, furaria o acordo. Nesse sentido, sua contraprestação era 
57,92% superior à sua "cota parte" na licitação. Isso justifica o fato de na coluna 7 estar indicado 

• . 
70  Os Signatários informaram não poder confirmar a participação da DM no conluio, uma vez que não 
tiveram contato com a empresa. 	 • 	 QQ 
71  Os Signatários, entretanto, informaram não ter conheciffiento se estas empresas foram de fato 
beneficiadas em PAC Comunidades ("Favelas"). 
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uma ponderação de R$ 157,92%. Considerando o acordado, o consórcio formado por Triunfo e 

DM, apresentaram proposta de cobertura para os lotes 03 e 04, conforme acordado com as 

empresas participantes do cartel. 

OUA URO 58 —ACORDO COM TRIUNFO 

Empresa/ 
Consórcio 

Lote em 
que foi 

habilitada 

Ação do 
Consórcio 

Contrapartida oferecida 

Para não participar da licitação, a Triunfo exigiu que 
• fosse contemplada com R$ 20 milhões em obras na 

• Apresentação licitação do PAC Comunidades ("Favelas") e uma 
Triunfo & 

03 e 04 de proposta de subcontratação no valor de R$ 45 milhões em Arco 
DM 

cobertura do Rio. Os Signatários informaram não ter 
conhecimento se a DM foi beneficiada de alguma 

maneira. 

229. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes inicialmente não alinhadas 

Ferreira Guedes e S.A. Paulista, tem-se que a negociação com essas empresas não foi feita pela 

OAS em si, mas sim pelo G8 como um todo, em conjunto com agentes públicos do Rio de Janeiro 

que ajudaram na negociação. Na èoluna E "Posição final" consta a seguinte informação: "Fechado 

com a S/A Paulista". O que é possível concluir do documento acima é que o valor negociado com 

essa empresa para deixar de concorrer na licitação era 42,84% inferior à "cota parte" que esse 

Consórcio teria direito, o que justifica a ponderação de 57,16% contida na Coluna 7. 

QUADRO 59—ACORDO COM S.A. PAULISTA 

Empresa/ 
Consórcio 

Lote em 
que foi 

habilitada habilitada 
 

- 
Ação do 

Consorcio 
Contrapartida oferecida 

Na negociação com o Consórcio, decidiu-se que esse não 
participaria da licitação. Entretanto, ficou definido que a 

Ferreira contrapartida a ser oferecida seria negociada em um 
Guedes & 

Supressão o 
momento posterior. Nota-se que, provavelmente, a 

04 de 
S.A. negociação com 	referido consórciõ se deu com a empresa 

Paulista p ro osta 
S.A. Paulista. Os Signatários informaram não ter 

conhecimento se a Ferreira Guedes foi beneficiada de 
alguma maneira. 

230. Segundo os. Signatários, em relação às concorrentes inicialmente não alinhadas 

ServenwEBTE, tem-se que a negociação com essas empresas não foi feita pela OAS em si, mas 

sim pelo G8 como um todo. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Quase 

fechado". O que é possível concluir do documento acima é que o valor negociado com essas 
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empresas para deixar de concorrer na licitação era 2,82% inferior à "cota parte" que esse 

Consórcio teria direito, o que justifica a ponderação de 97,18% contida na Coluna 7. 

OUADRO 60—ACORDO COM SvRvv 

Empresa! 
Consórcio 

Lote em 
que foi 

habilitada 

Ação do 
Consórcio Contrapartida oferecida 

Até a reunião em 03.04.2008, a negociação com o 
- 

Apresentaçã 
 Consórcio não estava fechada, mas as negociações 

Serveng& ode estariam em um estágio avançado para que o acordo 

EBTE 
03 e 04 

proposta de 
anticompetitivo fosse viabilizado. A empresa seria 

cobertura subcontratada em 40 milhões nas obras de Arco do 
Rio. Os Signatários informaram não ter conhecimento se a 

EBTE foi beneficiada de alguma maneira. 

231. Segundo os Signatários, em relação às concorrentes inicialmente não alinhadas 
Encalso/Sobrenco, tem-se que a negociação com essa empresa não foi feita pela OAS em si, mas 

sim pelo 08 como um todo. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Fechado 
(quer exercer no Arco junto com CNO) ". O que os Signatários podem concluir do documento 

acima é que o valor negociado com essa empresa para deixar de concorrer na licitaçãô era 15,64% 

inferior à "cota parte" que esse Consórcio teria direito, o que justifica a ponderação de 84,36% 
contida na Coluna 7. 

QUADRO 61—ACORDO COM SOBRENCO 

Empresa! 
Consórcio 

Lote em 
que foi 

habilitada 

Ação do 

Consórcio 
Contrapartida oferecida 

Para não participar da licitação, o Consórcio formado por 
Encalso/Sobrenco exigiu que fosse subcontratada na 

Apresentação obra de Arco do Rio no valor de 42 milhões. Além 
Encalso & 

02 e 04 de proposta de disso, o Consórcio exigia que a subcontratação se desse 
Sobrenco 

cobertura no Lote a ser adjudicado em favor da Odebrecht. Os 

Signatários informaram não ter conhecimento se a 
Encalso fdi beneficiada de alguma maneira. 

232. Segundo os Signatários, em relação à concorrente inicialmente não alinhada CR 

Almeida eBarbosa Mello, tem-se que a negociação com essa empresa não foi feita pela OAS 

nem pelo 08, mas por agentes públicos. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: 

"Está com liminar para os lotes 1, .2 e 4 - Fechado (desenvolver um outro programa com o 

cliente)". Os Signatários notam que, em virtude de o acordo com agentes públicos envolver uma p 
Página 124 de 152  



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

obra que os membros do cartel não tinham conhecimento, considerou-se que a "Partiêipação 

Final" do Consórcio na Licitação db Arco do Rio de Janeiro seria de R$ 0,00. 

233. Assim, ao que é de conhecimento dos Signatários, membros do Governo do RJ entraram 

em contato com o Consórcio formado pela CR Almeida e Barbosa Mello. Essas empresas não 

haviam sido habilitadas na licitação, mas haviam ingressado em juízo e possuíam liminares para 
os lotes. 1, 2 e 4 da licitação, o que poderia atrasar o andamento das obras. Nesse sentido, com o 

objetivo de demover o interesse desse Consórcio na obra, os integrantes do Governo prometeram 

que iriam desenvolver um "novo programa" com essas empresas. A expressão "novo programa" 

diz respeito a uma nova licitação que seria adjudicada em favor dessas empresas. O consórcio 
formado por Barbosa Mello e CR Almeida, portanto, [apresentou proposta de cobertura nos lotes 

01, 02 e 04/ absteve-se de apresentar proposta nos lotes 01, 02 e 04], conforme acordado .com as 

empresas participantes do cartel. 

234. Segundo. os Signatários, os membros do Governo - Wilson Carlos (Secretário de 

Governo) e Hudson Braga (Subsecretário Executivo de Infraestrutura do Governo do Estado Rio 

de Janeiro) - também se comprometeram a, excepcionalmente, entrar em contato com algumas 

empresas que não estavam alinhadas com o acordo, vistb que esses agentes teriam relatado possuir 
proximidade com essas empresas, por motivos desconhecidos pelos Signatários. Como referido 

acima, Wilson Carlos e l-ludson Braga entraram em contato com as empresas CR Almeida e 
Barbosa Mello, que formavam um Consórcio, para que essa abrisse mão das liminares. Em 

contrapartida, foi relatado que essas empresas abririam mão dos seus recursos, desde que fossem 

beneficiadas em outra licitação. Nota-se que esse Consórcio abriu mão das suas liminares, de 

modo que o acordo feito com o Governo foi exitoso para a consolidação do cartel. 

QUADRO 62 -ACORDO COM BARBOSA MELLO E CR ALMEIDA, 

Empresa! 
Lote em 

AçãoAçodo 
que foi Contrapartida oferecida 

Consórcio . 
habilitada 

Conforme exposto, ao que é de conhecimento dos 
CR Signatários, a negociação com o Consórcio CR Almeida/ 

Almeida & Não.se Barbosa Mello foi conduzido por agentes públicos, que 
Barbosa 

01 02 04 
' 	' aplica convenceram o Consórcio a abrir mão das liminares que 

Mello haviam obtido para os lotes 01,02 e 04. Em contrapartida, 
essas empresas seriam beneficiadas em outra licitação72. 

72 Ao que é de conhecimento dos Signatários, a promessa feita pelos agentes públicos diz respeito à liitação 
de reurbanização do Morro da Dona Marta. 
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235. De acordo com os Signatários, em relação às concorrentes inicialmente no alinhadas 
Construcan e Egesa, tem-se que a negociação com essas empresas foi feita pela OAS, Carioca e 
Deita. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Fechado com a Construcap 
por R$ 45 milhões, juntamente com posição da FG (quer exercer junto com a GNQ. A Egesa 
ficou com R$ 14,5 milhões". Para que se chegasse a esse ajuste, os Signatários detalham que 
ocorreu uma reunião, entre fevereiro e marçó de 2008, em um restaurante-em São Paulo, onde 
estavam presentes MDR (Líder Operacional da OAS), Roque Manoel Meliande (Diretor de 
Operações de Obras Pública e Civil da Carioca) e Dionisio Janoni Tolomei (Superintendente 
Operacional da Deita). O representante da Construcap nessa reunião foi Roberto Capobianco 
(Vice-Presidente da Construcap)`. 

236. Segundo os Signatários, a Construcap havia sido habilitadana licitação no lote 03 e 
informou na reunião que teria interesse neste lote. Esse fato causou grande estranheza às empresas 
do cartel, visto que esse lote, por ter pavimentação em cimento, era o considerado "mais 
problemático" pelas empresas do grupo. Entretanto, a despeito do seu interesse, a Construcap 
expôs que não dificultaria a atuação do grupo, desde que fosse compensada em R$ 45 milhões na 
forma de subcontratação na obra do Arco do Rio de Janeiro. Afirmam que a Construcap ainda 
exigiu que essa subcontratação fosse feita no Lote a ser adjudicado em favor da Odebrecht (Lote 
01), em virtude do bom relacionamento comercial que as empresas teriam. Posteriormente a essa 
reunião, os Signatários tornaram conhecimento que a Egesa havia exigido que fosse também 
compensada na licitação em R$ 14,5 milhões em um pacote futuro de obras, ou por meio do 
pagamento de montante pecuniário. 

237. Dessa forma, o que •se verifica do documento acima é que a participação flnal- do 
Consórcio ficou em R$ 59,5 milhões, -112,22% superior à quota parte que essa empresa teria 
direito, o que justifica a ponderação de 212,22% contida na Coluna 7. A exigência destes valores 
gerou grande descontentamento internamente no G8,que acreditavam que a negociação com essas 
empresas havia sido conduzida de forma inadequada. Entretanto, e com o objetivo de não criar 
maiores questionamentos no cartel, aceitou-se o acordõ feito com esse Consórcio. O consórcio 
formado por Construcap e Egesa, portanto, deixou de apresentar proposta no Lote 03, conforme 
acordado com as empresas participantes do cartel. 

n Os Signatários não souberam informar a razão de não ter havido alguiu representante da Egesa nesta 
reunião. Segundo os Signatários, o 08 costumava contatar apenas uma das empresas que formariam o 
consórcio, possivelmente a que teria liderança. 
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QUADRO 63—ACORDO COM CONSTRUCAP E EGESA 

Empresa! 
Consórcio 

Lote em 
que foi 

habilitada 

Ação do 
Consórcio 

Contrapartida oferecida 

A negociação com a Constnicap, como já salientado, foi 
realizada pela OAS, Deita e Carioca. Nessa negociação, a 
Construcap exigiu que fosse subcontratada na obra de 

Arco do rio no valor de 45 milhões, preferencialmente no 

Constrúcap 
Supressão 

Loje a ser adjudicado em favor da Odebrecht. 
& Egesa - 

03 de 
Por sua vez, a negociação com a Egesa foi conduzida por 

proposta 
outras empresas dó G8. Ficou acordado, na reunião com 

essa empresa, que eia seria beneficiada com um pacote de, 
obras no valor de R$ 14,5 milhões em alguma licitação 

fatura. 

238. Segundo os Signatáribs, em relação às concorrentes inicialmente não alinhadas 

Equipav e Paulitec. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Está com liminar 

para a lote 4 - Fechado (R$ 20 milhões-  a ser exercida em outra obra)". Os Signatários 

participaram de uma.reunião na sede da Carioca com um representante 14  da empresa Equipav, 

que representava o consórcio. 

239. De acordo com os Signatários, em que pese não ter sido habilitado na licitação, o 

consórcio havia ingressado em juízo e tinha obtido uma medida liminar favorável, o que a 

possibilitaria apresentar proposta no Lote 04, único lote em que a empresa teria interesse em 

participar. Assim sendo, para afastar ,o consórcio do interesse em participar da licitação, MDR 

(Líder Operacional da OAS), Roque Mãnoel Meliande (Diretor de Operações de Obras Pública e 

Civil da Carioca) e Dionísio Janoni Tolomei (Superintendente Operacional da Deita) entraram 
em contato com a Equipav75, para convencê-los a abrir mão da liminar. - 

240. Durante essa reunião, os Signatários afirmam que a Equipav se mostrou reticente em 

aderir ao acordo, visto que acreditavam que poderiam lograr êxito na ação judicial e vencer o seu 

Os Signatários não souberam informar qual a pessoa fisica representante da Equipav. - 	 49 
Os Signatários não souberam informar a razão de não ter havido também contato com a Paulitec. Segundo 

os Signatários, o G8 costumava contatar apenas uma das empresas que - formariam o consórcio, 
possivelmente a que teria liderança. 	 1 1 
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lote na licitação. Esse fato foi posteriormente relatado a Hudson Braga (SubSecretário Estadual 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro do Governo do Estado Rio de Janeiro), o qual afirmou 

que entraria em contato com as empresas do consórcio76. Posteriormente, Hudson Braga informou 

que o Consórcio Equipav/Paulitec não dificultaria a atuação do grupo, mas havia exigido uma 

compensação de R$ 20 milhões em pacote de obras futuras. Ademais, outros R$ 30 milhões em 

outras obras podem ter sido ajustados com os agentes públicos, dadá que a coluna "H" consta 

com um valor total de R$ 50 milhões. Assim, o consórcio formado por Eqtiivap e Paulitec, 

portanto, apresentou proposta de cobertura no lote 04, conforme acordado com as empresas 
participantes do cartel. 

QUADRO 64— ACORDO COM EOIJIPAv E PAI ii ITEU 

Empresal. 
Consórcio 

Lote em 
que foi 

habilitada 

AçãoAção do 
Contrapartida oferecida 

A negociação com o Consórcio Equipav/Paulitec, ao que 

é de conhecimento da Signatária, foi conduzidá com a 
Equipav, a qual exigiu ser beneficiada em um total de 

Equipav & 
Apresentação R$ 50 milhões em obras, sendo R$ 30 milhões 

Paulitéc 
04 de proposta de exercido pela Equipav no lote 03 e R$ 20 milhões a 

cobertura serem executados pela Paulitec em outra obra de 
responsabilidade do consórcio ganhador do lote 04 

(Delta!Orioente), dado que na Coluna H consta o valor 
total de R$ 50 milhões em ajustes. 

241. 	Em. relação às concorrentes inicialmente não alinhadas EIT e Gaspar, os Signatários 
não tem conhecimento do que foi prometido às empresas como compensação, apenas que foi 

decidido que essa apresentaria proposta de cobertura, sem maiores exigências. Ao que é de 

conhecimento dos Signatários, os agentes públicos do Rio de Janeiro ajudaram na negociação 

com essas empresas. Na coluna 1 "Posição final" consta a seguinte informação: "Cobertura". 

QUADRO 65— ACORDO com EIT E GASPAR 

Empresa/ 
Lote em 
que foi Ação do Consórcio Contrapartida oferecida 

Consórcio 
habilitada 

EIT & Apresentação de 
A negociação com o Consórcio EIT/Gaspar, ao 

Gaspar 
04 

proposta de cobertura 
que é de conhecimento dos Signatários, foi 

realizada com o Diretor da EIT, Paulo Cabral. 

76  Os Signatários não souberam informar como teria se dato esse contato. 
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Empresa! 
Lote em 
que foi Ação do Consórcio Contrapartida oferecida 

Consorcio 
habilitada 

Os Signatários não têm conhecimento do que foi 
pron%etido às empresas como compensação. 

242. Os Signatários relatam que, uma vez efetuada a divisão de mercado entre as empresas, 
verificou-se que os lotes 03 e 04 já seriam, per se, deficitários. Por sua vez, os lotes 01 e 02 
possuiriam uma margem mínima de lucro para as empresas, o que poderia se traduzir em prejuízo. 
Nesse sentido, as oito empresas teriam ficado preocupadas com o potencial de prejuízo da obra 
teria caso o Governo do Estado não cumprisse com a promessa de real izar aditivos contratuais. 

243. A esse respeito, como pode ser verificado no e-mail interno abaixo, datado de 13.03.2008, 
tal fato foi constatado quando da elaboração das propostas de preço pelos respectivos consórcios 
(Documento 21): 

IMAGEM 28. I)ocuMENTo 21 - E-MAIL ESTRATÉGIA PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

— •-r - 
TY 	iPi 
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244. De acordo com o informado pelos Signatários, à época, as equipes técnicas da OAS 
estavam elaborando as propostas de preço e orçamentos para execução da obra com base nas 
previsões constantes do Edital. Neste momento, uma vez consolidados os orçamentos, as 
planilhas foram circuladas internamente para revisão e análise`. Ao avaliar os valores ali 
constantes, RAS aponta para MDR (Líder Operacional da OAS) a existência de uma defasagem 
nos valores ali indicados, que comprometeria a exequibilidade da obra. 

245. Em sua resposta, MDR (Líder Operacional da OAS) destaca que o resultado dos 
orçamentos elaborados tomou por base as quantidades do Edital e que, desde o início dos estudos 
do projeto, os valores orçados pela empresa estiveram acima do previsto no Edital - a referência 
a "convênio" se refere ao convênio administrativo firmado entre a SEOBRAS e o DNIT. De 
acordo com o informado pelos Signatários, o orçamento básico da obra não era compatível com 
as previsões de serviços e obras a serem executados. Diante disso, haviam sido excluídas algumas 
exigências de realização de parte de tais serviços como uma forma de fazer com que o orçamento 
cobrisse o que fora previsto no Edital. Entretanto, de acordo com os Signatários, esses cortes não 
tinham sentido do ponto de vista técnico, haja vista que não seria possível executar as obras sem 
que os serviços excluídos fossem executados. Era justamente essa incompatibilidade que 
comprometia a viabilidade financeira da obra. De tal modo, ao afirmar que "Para opé caber no 
sapato, foram efetuados vários cortes sem nenhuma coerência", os Signatários apontam que 
MDR (Líder Operacional da OAS) fazia referência a tal situação.. 

246. Em complemento a esse ponto, nota-se que ao explicar a situação a RAS (Diretor 
Operacional da OAS), MDR (Líder Operacional da OAS) também informa que "o mercado como 
um todo fala de 5% de resultado" o que indica a existência de contatos entre as empresas para 
discutir aspectos relacionados às propostas de preço anteriormente à sua apresentação na data 
prevista pelo Edital, qual seja, 24 de abril de 2008. 

247. Ao final, MDR (Líder Operacional da OAS) também aponta que a Camargo Corrêa vinha 
acompanhando a questão do orçamento final e sugere que os representantes das empresas 
integrantes do conluio entrem em contato com o Governador Sérgio Cabral ("chefe") e com 
Wilson Carlos ("reservado") para tratar dessa questão. De acordo com os Signatários, os 
indivíduos mencionados no e-mail de 13 de março de 2008 são Benedicto Barbosa da Silva Junior 
("BJ") (Diretor da Odebrecht),. Ricardo Pernambuco Backheuser ("Rico") (Diretor da Carioca) e• 
Fernando Antonio Cavendish Soares ("FSoares") (Presidente da Deita Engenharia). 

248. Em relação às concorrentes inicialmente não alinhadas Cetenco e Contem, tem-se 

De acordo com o informado pelos Signatários, Marcelo Eduardo Figueira Costa e Rogério Neves 
Dourado não participaram das condutas aqui relatadas e estão copiados nos e-maus unicamente em razão 
de terem participado da elaboração de propostas de preço. De todo modo, desempenhavam .funções 
estritamente técnicas na empresa. 
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que essas empresas não participaram do cartel e nem negociaram com empresas do G8 ou com 

agentes públicos Isso explica o motivo de na coluna 1 "Posição final" constar a seguinte 

informação: "Está com liminar para os lotes 2 e 4 - Buscando a cassação da liminar". Como as 

empresas não. haviam sido habilitadas em nenhuma obra, os Signatários não têm conhecimento 

de ajustes com estas empresas, apesar de constarem na planilha. 

249. De acordo com os Signatários, conforme se verifica do Documento 19, todas as 

empresas "não alinhadas" com o cartel, salvo aquelas que foram inabilitadas e que não 

apresentaram recursos, ou que eram lideradas por outras, mesmo sem qualquer contato com os 
concorrentes (tal qual Ivaí/Torc e ARG/Cowan), ou não aceitaram participar do conluio 

(Ceteno/Contern) foram contatadas pelo G8 (Andrade Gutierrez, Carioca, Camargo Corrêa, 

Deita, Odebrecht, OAS, Oriente e Queiroz Galvão) no sentido de serem, de alguma forma, 
beneficiadas na licitação. 

250. Posteriormente, em nova reunião, que ocorreu em meados de junho de 2008, e que foi 

realizada na sede da OAS, entre os membros 08 para tratar de questões referentes a acertos entre 
os Consórcios, discutiu-se a distribuição dos gastos realizados 'entre as empresas. De acordo com 

informado pelos Signatários, participaram dessa reunião as seguintes pessoas físicas: 

QUADRO 66—PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NA REUNIÃO DO G8 - MEADOS DE JUNHO DE 

2008— SEDE DA OAS 
EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 

Diretor de Operações de Obras 
 Carioca Roque Manoel Meliande 

Públicas e Civis 

Deita Dionísio Janoni Tolomei Superintendente Operacional 

Odebrecht Antônio Marcondes Diretor de Contratos 

OAS MDR Líder Operacional 
Andrade 

Alberto Quintaes Diretor Comercial 
Gutierrez 

Cainargo Corrêa Dalton dos Santos Avancini Diretdr Presidente 
Alex Sardinha da Veiga' 

Oriente Coordenador Administrativo 
(possivelmente)  

Queiroz Gaivo Gustavo Souza Diretor Executivo 

251. De acordo com os Signatários, Antônio Marcotides (Diretor de Contratos da Odebrecht), 

fez uma pauta de reunião, no escritório da Odebrecht e repassou uma cópia para cada integrante 

do G8, expondo os assuntos que seriam discutidos no "Roteiro para Diálogo com as Empresas" 

(Documento 22). Esse documento dizia respeito à criação de regras para a su'bcontratação 
das empresas que haviam optado por serem compensadas por meio de subcontratação na ( 	Qt1 

própria obra de Arco do Rio. Vale ressaltar que, quando as empresas demonstraram o interesse 
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em serem subcontratadas, não havia ainda a definição de informações específicas, tais como 
questões referentes à tributação, forma de contratação dentre outros. O Signatário MDR (Líder 
Operacional da OAS) informou que o bojo deste documento diz respeito às obras do Arco do Rio. 
Nesse sentido, foi realizada esta reunião com o objetivo de definir entre as empresas do G8, como 
se daria essa subcontratação. 

IMAGEM 29. DOCUMENTO 22— PROPRIEDADES 

Propriedade 7alor 

FOI Ei RO PARA E' 1 ÁLOGC,  

Marcas 

Categorias 

Comentários 

baivo por 

Número da revisão 1 O 

Número daver-Ao 

Nome do programa Microsoft Office Word 

Empresa Corrstnitora Norbeto Odebr, 

impresso em 10/06/2008 17:56 

Temoo total de edc&r 00:5100 

252. 	De acordo com os Signatários, o supracitado documento foi criado por Antônio 
Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht) para a reunião do G8 e foi elaborado em 10 de 
junho de 2008, antes da referida reunião ocorrida em meados do mesmo mês. Apresenta-se abaixo 
o referido Documento 22: 
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IMAGEM 30. DOCUMENTO 22— "ROTEIRO PARA DIÁLOGO COM AS EMPRESAS" 

[RR(O-)-Ir-F  11 RO PARA DIÁLOGO COM EMPRESASJ 

1) Despesas já incorridas durante o processo de licitação: 

1J 1..77 % a incidir sobre o valor da subempreitada( demonstrativo 
das despesas, em anexo). 

12 Pagamento a ser feito ao Consorcio até a data da assinatura do 
Contrato 4 e Subempreitada. 

2) O direita de construção será oficializado através de um Çoiltrato de 
Subempreitada a ser firmado entre a empresa e o Consórcio que 
lidera o Lote ( modelo de Contrato em anexo). 

3) O Lote, onde será exercido o direito de construção, será definido 
através de sorteio. 

4) Despesas a incorrer durante a execução das obras: 

4.1 	do valor do contrato de subempreitada, a ser pago ao 
Líder do Consórdio, na proporção do faturamento, 

5 Os custos de bi-tributação, caso venham a ocorrer, serão assumidos 
pela empresa subeontratada. 

253. O Item 1 do "Roteiro para Diálogo com as empresas" (1.1 e 1.2) diz respeito aos gastos 
que já haviam sido realizados por algumas empresas do cartel durante o processo de licitação, 
como, por exemplo, pagamento às empresas projetistas (Concremat/Tecnosolo). Como [) 
mencionado anteriormente, as empresas integrantes do cartel, em especial as líderes dos / 
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Consórcios, em decorrência de pedido expresso de agentes públicos, acabaram ajudando 
financeiramente e tecnicamente, as empresas projetistas. 

254. Assim, além do pagamento de alguns serviços para as empresas projetistas, as empresas 
integrantes do cartel acabaram por fazer alguns serviços por conta própria78  e os entregava para 
os projetistas. Dessa forma, e em especial as líderes, haviam feito maiores aportes financeiros na 
obra e desejavam que fossem compensadas pelos valores já gastos. Posto isso, o item 1 (e seus 
subitens 1 .1. e 1 .2) referia-se aos valores incorridos pelas empresas e que deveriam ser 
compensado por aquelas empresas que tivessem gasto um menor valor na licitação. 

255. O item 2 sobre "Direito'de Construção" diz respeito à forma como seria realizada a 
subcontratação das empresas que optaram por receber repasses "Dentro" 1a. obra, corno exposto 
no Documento 23 - Lotes de Interesse e Contrapartida Oferecida - Divisão de Parceiros 1 C. 
Nesse sentido, as empresas que optaram por ser compensadas na licitação com obras dentro da 
licitação, isto é, sendo subcontratadas, firmariam um contrato com a Líder do Lote para executar 
os serviços. 

256: 	O item 3 indicava que o direito de construção (vide item 2), isto é, o direito de ser 
subcontratada em um lote, seria feito por meio de um sorteio. Relevante mencionar que os 
Signatários não se recordam se foi realizado sorteio para a distribuição das empresas 
subcontratadas nos lotes, principalmente porque essas acabaram exigindo, de certa maneira, que 
fossem contratadas em lotes específicos da licitação. 

257. Por sua vez, o item 4 (4.1) diz respeito aos pagamentos que seriam realizados pelas 
empresas subcontratadas às empresas integrantes dos Consórcios, os quais seriam pagos aos 
líderes dos Consórcios e esse pagamento seria realizado na proporção do faturamento auferido 
com a obra. Esses valores corresponderiam a 6% do valor do contrato desubempreitada. 

258. Por fim, o Item. 5 salienta que em caso de bitributação, decorrente do contrato de 
subempreitada, esses valores seriam assumidos pelas empresas subcontratadas. Isso porque, em 
alguns casos, quando as empresas são subcontratadas para a realização de um serviço, ocorre que 
é necessário que ambas as empresas arquem com tributos. Nesses casos, e com o objetivo de 
transferir o ônus do encargo tribitário para a empresa subcontratada, as empresas do cartel 
optaram por decidir que, em caso de bitributação, esses custos seriam assumidos pelas empresas 
que optaram por receber sua contraprestação dentro da obra. Os Signatários informaram que 

78  Segundo os Signatários, também é possível que empresas terceiras tenham sido contratadas para a 
realização de serviços específicos. Entretanto, é pouco provável que potenciais .ernprésas contratadas 
tivessem conhecimento da prática anticompetitiva. 
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exigir que empresas subcontratadas arcassem com tributos era uma forma de pressioná-las a não 
exercerem seu direito de construção. Segundo os Signatários, tais custos não eram irrisórios e 
considerando que os valores pagos pelo Governo do Rio de Janeiro eram defasados, as empresas 
que seriam subcontratadas acabavam, por vezes, abrindo mão de exercer o seu direito de 
construção na licitação. 

259. Conforme se pode constatar, as empresas do G8 não apenas ajustaram todo o processo 
licitatório, quem venceria, perderia, apresentaria proposta de cobertura e seria subcontratada, mas 
também alinharam, entre si, o modo de relacionamento com suas subcontratadas (empresas 
secundárias inicialmente não alinhadas). 

260. Deve-se mencionar ainda que, apesar de já ter sido ajustada com as demais emprësas 
secundárias que optaram por ser beneficiadas na licitação, discutiu-se, nessa reunião, assuntos 
referentes à forma da subcontratação, ainda que a definição sobre a subcontratação com as 
empresas secundáriajá estivesse alinhada. 

261. Os Signatários complementam que posteriormente, em 21 de julho de 2008, foi realizada. 
uma reunião entre os integrantes do G8, na sede da Carioca, já com a definição de quais empresas 
venceriam cada um dos lotes, com o objetivo de expor como as empresas não alinhadas com o 
cartel seriam beneficiadas. Participaram dessa reunião as seguintes pessoas fisicas: 

QUADRO 67 —PESSOAS FísicAs PRESENTES NA REUNIÃO DE 21.07.2008 
EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 

Diretor de Operações de Obras 
 Carioca Roque Manoel Meliande 

Públicas e Civis 
Deita Dionisio Janoni Tõiomei . Superintendente Operacional 

Odebrecht Antônio Marcondes Diretor de Contratos 
OAS 	. MDR Líder Operacional 

Andrade 
Alberto Quintaes Diretor Comercial 

Gutierrez 

Camargo Corrêa Dalton dos Santos Avancini Diretor Presidente 
Alex Sardinha da Veiga 

Oriente Coordenador Administrativo 
(possivelmente)  

Queiroz Galvão Gustavo Souia Diretor Executivo 
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262. Os Signatários relatam que para essa reunião, as empresas tiveram acesso a uma cópia de 
um documento denominado de "Divisão de Parceiros 1C79" (Documento 23), esta cópia foi 
entregue a cada um dos integrantes do 08 pela Odebrecht. Esse documento tinha sido elaborado 
por Antônio Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht), que buscava sistematizar as 

negociações com as empresas não alinhadas, bem como buscava representar qual valor seria 
distribuído para as oito empresas integrantes do G8. 

263. Os Signatários mencionam que as expressões "Dentro" e "Fora" dizem respeito à forma 
com que as empresas seriam beneficiadas na divisão de mercado. A expressão "Dentro" 
significa que a empresa seria beneficiada dentro da licitação, isto é, seria beneficiada por 
uma subcontratação, por exemplo. Por sua vez, a expressão "Fora" significa que a empresa 
ou (i) seria beneficiada em uma licitação futura; ou (li) receberia alguma compensação 
financeira. Reproduz-se abaixo o referido documento: 

IMAGEM 31. DOCUMENTO 23-LOTES DE INTERESSE E CONTRAPARTIDA OFERECIDA - 

DIVISÃO DE PARCEIROS 1C 

5fl7flflg 

LOTE 1  LOTE   LOTE 3 LOTE4 

214.536 218.127 195.000 169.204 

-111.250  -111250  -111.250  -111.250  

Saldo 103.286 DENTRO 106.871 DENTRO 63.760 DENTRO 57.954 DENTRO 

45.000 Construcap 40.000 Sereng 30.000 Equipas 38.000 Constran 

42.000 Sobrenco 45.000 fliunfo 2.000 Constran 

35.000 Via 

Saldo. 16.286 FORA 21.877 FORA 16.160 FORA 19.954 FORA 

10.000 Triunfo 7.500 SA Paulista 10.000 Triunfo 20.000 Paulitec 

6.250 Fidens 7.500 EGESA 7.000 EGESA 

6.750 Éidens  

16.250 21.750 1.7.000 20.000 

Saldo 36 127 -280 -45 

"DENTRO" 277,000 69250 por consórcio 

"FORA" 75 000 18,750 par consórcio 

Total 352 000 88 000 por consórcio 

797.000 - 352000 = 445.000 14 = 111.280/ consórcio 

Os Signatários não souberam informar se há alguma razão para esta nomenclatura. 
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264. 	Segundo cís Signatários, o documento organiza-se em 20 linhas?' e 9 colunas. Quanto às 

colunas: 
a) A coluna A diz respeito ao Saldo, isto é, o valor que havia "sobrado" após o 

que era atribuído à cada empresa secundária; 
b) As colunas B e C dizem respeito ao Lote 01 e a forma como as compensações 

seriam feitas para esse lote; 
c) As colunas D e E dizem respeito ao Lote 02 e a forma como as compensações 

seriam feitas pará esse lote; 
d) As colunas F e G dizem respeito a6Lote 03 e a forma como as compensações 

seriam, feitas para esse lote; e 
e) As colunas He 1 dizem respeito ao'Lote 04 e a forma como as compensações 

seriam feitas para esse lote. 

265: 	Por sua vez, quanto às linhas da planilha: 
f)  A Linha 01 indica a data do documento: 25/07/2008; 

g)  A Linha 02 indica a existência de 4 Lotes; 
h)  A Linha 03 refere-se ao valor de cada Lote, em milhares de reais; 
i)  A Linha 04 refere-se à participação que cada um dos quatro consórcios 

pertencentes ao G8 teria, em milhares de reais, no seu respectivo Lote. 
Definiu-se então um valor equânime para todos os quatro consórcios do G8, 

• no valor de R$ 112.250 milhares de reais. 
j)  A Linha 05 diz respeito ao saldo do Lote reduzido pelo valor atribuído a cada 

• consórcio do G8. Era calculado, então, da seguinte forma: Linha 3 (Valor do 
Lote) subtraído pela Linha 4 (Valor atribuído ao consórcio do G8 no Lote) = 

Saldo. 
k)  As Linhas 06, 07 e 08 dizem respeito às compensações específicas, "dentro" 

da licitação de Arco do Rio; por meio de subcontratação em cada Lote; 

• No Lote 1: subcontratação da Construcap (45 milhões) e da Sobrenco 
(40 milhões) = saldo; 

•. 	No Lote 2: subcontratação da Serveng (40 milhões) e da Triunfo (45 
milhões); 

• No Lote 3: subcontratação da Equipav (30 milhões), da Constran (2 
milhões) e da Via Engenharia (35 milhões); 

• No Lote 4: subcontratação da Constran (38 milhões); 

° Como esclarecido pelos Signatários, as linhas .13, 15 e 16 estão em branco. 
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1) A Linha09 diz respeito ao saldo do Lote reduzido pelo valor atribuído a cada 
consórcio do G8, reduzido das compensações "dentro" da obra. Era calculado, 
então, da seguinte forma: Linha 3 (Valor do Lote) subtraído pela Linha 4 
(Valor atribuído ao consórcio do G8 no Lote) subtraído pelas Linhas 06, 07 e 
08 = Saldo. 

m) As Linhas 10, 11 e 12 dizem respeito às compensações específicas, "fora" 
da licitação de Arco do Rio; em obras futuras ou por meio do pagamento de 
montante pecuniário; 
• • As empresas do Lote 1 seriam responsáveis por compensar, fora dessa 

licitação, a Triunfo (10 milhões) e a Fidens (6,25 milhões); 
• As empresas do Lote 2 seriam responsáveis por compensar, fora dessa 

licitação, a S.A. Paulista (7,5 milhões), a Egesa (7,5 milhões) e a 
Fidens (6,75 milhões); 

• As empresas do Lote 3 seriam responsáveis por compensar, fora dessa 
licitação, a Triunfo (1.0 milhões) e a Egesa (7 milhões); 

• As empresas do Lote 4 seriam responsáveis por compensar, fora dessa 
licitação, a Pau litec (20 milhões); 

n) Por sua vez, a Linha 13 diz respeito ao somatório dos valores contidos nas 
linhas 10, 11 e 12, sobre compensações "fora" da obra;' 

o) A Linha 14 está em branco; 
p) A Linha 15 refere-se ao saldo final, isto é, ao que havia "sobrado" da licitação 

descontada as contraprestações prometidas às empresas secundárias e 
descontado o valor que seria de cada um dos consórcios dó G8. Era calculado, 
então, da seguinte forma: Linha 3 (Valor do Lote) subtraído pela Linha 4 
(Valor atribuído ao consórcio do G8 no Lote) subtraído pelas Linhas 06, 07 e 
08, subtraído pelas Linhas 10, 11 e 12 = Saldo. 

q) A Linha 16 está em branco; 
r) A Linha 17 está em branco; 
s) A Linha 18, por sua vez, considera o somatório das participações das empresas 

secundárias por meio de subcontratação "dentro" da obra. Este valor dividido 
equanimemente entre as empresas do cartel corresponderia a R$ 69.250 
milhares por consórcio; 

t) A Linha 19 considera o somatório das participações das empresas secundárias 
por meio de contraprestações fora da licitação.. Este valor dividido 
equanimemente entre as empresas do cartel corresponderia a R$ 250 milhares 
por consórcio; 

u) A Linha 20 diz respeito ao valor do somatório das contraprestações "Dentro" 
e "Fora" da licitação, que corresponde ao valor de R$ 352 milhares. Este valor 
dividido equanimemente entre as empresas do G8 corresponderia a R$ 88.000 
milhares; e 
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v) A Linha 21 corresponde ao valor do somatório da licitação subtraído pelo 
valor do somatório das contraprestações dentro e fora, para empresas 
secundárias. Esse valor corresponderia a R$ 445 milhões quedividido entre 
os. quatro consórcios corresponderia a R$111.250 milhares. 

266. De acordo como os Signatários, como se verifica das propriedades do Documento 23 

"Divisão de Parceiros JC', esse documento foi criado em 09 de junho de 2008 por Antônio 

Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht), que era pertencente a um consórcio 
concorrente ao da Si2natária. 

IMAGEM 32. DOCUMENTO 23—PROPRIEDADES DA PLANILHA "DIVISÃO F 

is 

 

Propriedades de Divisão Parceiros 1C.xs 

Geral Personelzar  Detalhes 

Propriedade 	valor 

Marcas 

Categorias 

Comentários 

brgern 

Autores 	 ernercondes 

Salvo por 	 amarcordes 

Numero cla revrseo  

Número da versão 

Nome do programa 	Microsoft Exce' 

EmDresa 	 construtora Norberto Odebret 5/A 1 

ARCEIROS 1C" 

Gerente 

Conteúdo Credo 09í06f2008 11:46 

Salvo em 25f07/2008 11:09 

mpreso em 21107/2008 15:58 

Cnteud 

Status do conteúdo 

Remover Proorrededes e rnforrn6s Pesoas 

L.III.11III1 [IIT1 .........•&p: • 

267. 	Conforme os Signatários, os interesses das empresas não alinhadas com o cartel foram, 
na grande maioria, atendidos pelas oito empresas do G8, consoante se verifica da Imagem 32, 
acima Documento 23 - Lotes de Interesse é Contrapartida Oferecida. Nesse .sentido, expõe-se 
abaixo um quadro comparativo com os interesses indicados em 03 de abril de 2008 e a divisão 
realizada em 21 dejulho de 2008. 
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QUADRO 68—INTERESSE PRELIMINAR E DIVISÃO POSTERIOR 

Empresa/Consórcio 
Interesse Preliminar 

Interesse Posterior (21/07/2008) 
(03/04/2008) 

Tendo em vista a impossibilidade de 

contratar a Camter, acordou-se que a 
Mendes Júnior e Exigiu a contratação da Camter Fidens seria beneficiáda com um pacote de 

Fidens em obra futura. obras no valor de R$ 13 milhões. Esse 

valor de obras foi alocado nos lotes 01 e 

02 da licitação81 . 

Subcontratação no Lote a ser Conforme se verifica do supracitado 

Via & EMSA adjudicado em favor da 
documento, a Via seria subcontratada, em 

Odebrecht ou OAS um valor de R$ 35 milhões em obras, no 

Lote 03, o qual seria adjudicado à 0AS82. 

Definiu-se que a Constran seria 

subcontratada para fazer um pacote de 

Constran A ser decidido posteriormente. 
obras de R$ 38 milhões no Lote 04. Além 

disso, seria subcontratada para um pacote 

de obras no valor de R$ 2 milhões no Lote 
Ø383 

A Triunfo exigiu ser 
Como se verifica do referido documento, 

Triunfo & DM contemplada com um pacote de 
esses pacotes de obras, que totalizam o 

obras no valor de R$ 20 milhões. 
valor de R$ 20 milhões, foram alocados no 

Lote 01 e 03 da licitação. 

A S.A. Paulista exigiu uma 

Ferreira Guedes & compensação para não participar 
Acordou-se que a S.A. Paulista seria 

S.A. Paulista da licitação, a qual seria 
beneficiada com um pacote de R$ 7,5 

negociada posteriormente 
milhões em obras futuras. 

Até a reunião de 03.04.2008 a 
Acordou-se que a Serveng seria 

Serveng & EBTE  
negociação não estava concluída 

subcontratada no Lote 02, com um pacote 

de obras no valor de R$ 40 milhões. 

' Os Signatários não souberam informar o motivo da alteração, apnas que houve a alteração.- 
82  Segundo os Signatários, é importante mencionar, desde logo, que a Via não foi subcontratada no 
Consórcio da OAS, visto que essa empresa entendeu que teria prejuízos para realizar o objeto da 
subcontratação. Dessa forma, a própria Via optou por não exercer o seu "direito" de ser subcontratada. 
83  Segundo os Signatários, essa contratação também não ocorreu, em virtude da Constran não ter optado 
por "exercer seu direito". 	 - 
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Empresa/Consórcio 
Interesse Preliminar 

Interesse Posterior (21/07/2008) 
(03/04/2008)  

A Sobrenco exigiu a Acordou-se que a Sobrenco seria 

Encalso & Sobrenco subcontratação no lote da subcontratada, no lote da Odebrecht, em 

Odebrecht. um valor de 42 milhões em obras. 

Ao que é de conhecimento dos Signatário, 

CR Almeida & esse Consórcio seria beneficiado na 

Barbosa Mello 
Compensação em obra futura 

licitação de reurbanizaçào do morro da 

Dona Marta84. 

Acordou-se que a Construcap seria 
A Construcap exigiu a 

subcontratada no Lote da Odebrecht no 
• subcontratação no lote da 

valor de R$ 45 milhões. 
Odebrecht, no valor de R$ 45 

Por sua vez, acordou-se que a EGESA 
Construcap & Egesa milhões. 

seria beneficiada em obras futuras com um 
A EGESA, por sua vez, exigiu 

pacote de obras no valor de R$ 14,5 
que fosse beneficiada em 

milhões. Esse valor em obras foi alocado 
14,5 milhões em obras-futuras. 

nos lôtes 02 e 03 da licitação. 

Como se verifica do documento acima 

A Paulitec exigiu uma exposto, acordou-se que a Paulitec seria 

Equipav, & Paulitec compensação futura no valor de beneficiada com um pacote de obras no 

R$ 20 milhões valor de R$ 20 milhões. Esse valor em 
obras foi alocado no Lote 04 da licitação. 

268. A análise dos extratos telefônicos (Documento 12) constantes do ANEXO 01 permitiu 

identificar que entre março e abril de 2008 foram identificadas 97 (noventa e sete) ligações entre 

concorrentes e que até o término da conduta anticompetitiva, em agosto de 2008 foram 

identificadas outras 85 (oitenta e cinco) ligações entre concorrentes em conluio. 

269. Em suma, os Signatários sistematizam o quadro abaixo que identifica as empresas e 

indivíduos envolvidos na Etapa 3 da conduta: 

QUADRO 69— EMPRESAS PARTICIPANTES DO CARTEL E SEUS REPRESENTANTES - ETAPA 

03 

EMPRESAS' PESSOAS FÍSICAS CARGO 

x Andrade Gutierrez Alberto Quintaes Diretor 

fL 

Os Signatários não souberam informar mais detalhes a respeito dessa licitação, informaram, contudo, que 
ela ocorreu. 	 4O 
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EMPRESAS PESSOAS FÍSICAS CARGO 

Carioca 

Roque Manoel Meliande Diretor de Operações de 
Obras Pública e Civil 

Roberto Vairo Gerente 

Luiz Claudio Lins Fabriani Gerente Comercial 

Camargo Corrêa José Gilmar Francisco de Santana Gerente de Projetos 

Deita 
Dionísio Janoni Tolomei Superintendente 

Operacional 

Anderson Vilas Jordão Operacional 

Odebrecht 

Antônio Marcondes Diretor de Contratos 

José Eduardo Bonfim Ferreira Diretor de Contratos 

Celso da Fonseca Rodrigues Diretor de Contratos 

Marcos Vidigai do Amara! Diretor de Contratos 

João Borba Filho Superintendente Comercia! 

OAS 
RAS Diretor Operacional 

MDR Líder Operacional 

Queiroz Galvão 

1-lildebrando Augusto Caldas De • 

Amorim Neto 
Superintendente 

Maurício Rizo Gerente 

Barbosa Mello Não Identificado N/A 
Constran Não Identificado N/A 

Consttucap Roberto Capobianco Vice Presidente 

CR Almeida Não Identificado N/A 
Egesa Não Identificado  N/A 

EIT Paulo Cabra! Diretor 

Equipav Não Identificado N/A 

Fidens Não Identificado N/A 

Mendes Júnior Não Identificado N/A 

Pau!itec Não Identificado N/A 

Sobrenco Nãodentficado N/A 

Triunfo Não Identificado N/A 

Via Engenharia Não Identificado N/A 

VI.3.2. Acordos sobre preço entre os consórcios originariamente participantes do cartel e tentativa 

de negociação conjunta com o Governo do Ri 

270. 	Os Signatários relatam que, uma vez efetuada a divisão de mercado entre as empresas, 

verificou-se que os lotes 03 e 04 já seriam, per se, deficitários. Por sua vez, os lotes 01 e 02 

Página 142 de 152 	 __01112________ 
09 i 	Ii :1. [ 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL 
GABINETE 

possuiriam uma margem mínima de lucro para as empresas, o que poderia, se traduzirem prejuízo. 

Nesse sentido, as oito empresas teriam ficado preocupadas com o potencial de prejuízo da obra 

caso o Governo do Estado não cumprisse com a promessa de realizar aditivos contratuais. 

271. Assim, os Signatários informam que as empresas integrantes do G8 convidaram Hudson 

Braga (Sub-Secretário Estadual do Governo do Estado do Rio de Janeiro) para uma reunião. Esse 

convite foi realizado, provavelmente, por Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Diretor Operacional 

da Odebrecht) ou Wilson Carlos (Secretário de Governo). 

272. . De acordo com os Signatários, tal reunião85  ocorreu na sede,da Construtora Odebrecht, 

no' Rio de Janeiro, cerca de um mês antes da apresentação das propostas de preço - 

aproximadamente em março de 2008. Tendo em vista que a reunião contaria com a presença de 

membros do alto escalão do Governo, participaram da reunião os integrantes de alto escalão das 

empresas do G8. Nesta reunião estavam presentes as seguintes pessoas físicas: 

QUADRO 70—PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NA REUNIÃO COM AGENTES PÚBLICOS HUDSON 

BRAGA E WILSON CARLOS - SEDE DA ODEBRECI-IT 

EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 

Carioca Ricardo Pernambuco Backeuser Júnior Diretor 

Fernando Cavendish. Presidente 
Deita 

Dionísio Janoni Tolomei Superintendente Operacional 
Diretor Operacional de 

Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Contrato 

OAS RAS Diretor Operacional 

Andrade  
Clovis Renato Numa Peixoto Primo Diretor Presidente Executivo 

Gutierrez 
Camargo Corrêa Não participou da reunião. 

a. Oriente Não participou da reunião. 

Queiroz Galvão Gustavo Souza 	' 	, Diretor Executivo 

273. De acordo com os Signatários, o objetivo da reunião foi comunicar ao Governo que, 

85  Os Signatários informaram não possuir registros que comprovem esta reunião em que participaram os 
agentes públicos na sede da Odebrecht. 	 ' 
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com o preço máximo que estava previsto no edital, nenhuma empresa iria participar da 
licitação, pois era inviável economicamente. Segundo o relato dos Signatários, era um consenso 
entre as empresas integrantes do cartel, bem como aquelas que deixaram de participar da licitação, 
que os valores eram inexequíveis86. Dessa forma, as empresas discutiram a possibilidade de não 
apresentarem propostas na concorrência, devido à defasagem entre os preços indicados pelo 
Governo 'e Ó preço factível. Outra possibilidade, também sugerida pelos funcionários do alto 

escalão das empresas presentes na reunião, era o adiamento da licitação e o posterior refazimento 

dos orçamentos base das obras. Os representantesdo Governo expuseram a impossibilidade de 

realizar o adiamento da licitação, em virtude da urgência do projeto, mas se comprometeram, 

novamente, a revisar, durante as obras, por meio de aditivos contratuais, os valores que se 
mostrassem defasados do mercado. 

274. 	Segundo os Signatários, tais obras, entretanto, não tiveram seus preços revistos. Com  isso, 
as obras foram deficitárias, trazendo prejuízos à Signatária e, possivelmente, a outras empresas. 

VI.3.3. Apresentação das Propostas 

275. De acordo com os Signatários, o G8 chegou .aos valores finais das suas propostas 

considerando que existia um limite orçamentário estabelecido entre o Governo Estadual e Federal, 
no valor de R$ 800 milhões: Tendo como diretriz esse valor máximo, as empresas concorrentes 

elaboraram suas planilhas, mesmo sabendo que esse valor não seria suficiente para executar a 
obra e que seriam necessários aditivos posteriores para a execução da obra. 

276. Com os orçamentos finalizados, os integrantes do escalão operacional do G8 reuniram-se 

na sede da Carioca`, cerca de 15 dias antes da data de apresentação das propostas de preço para 
discutir e finalizar as propostas de preço a serem apresentadas na liéitação. Os Signatários listam 
que estavam presentes nessa reunião: 

86  Segundo os Signatários, o fato de o valor ter sido considerado inexequível por todas as empresas 
participantes do cartel é evidenciado pela saída informal de Andrade Gutierrez (Lote 1), da Queiroz Galvão 
(Lote 2), da Camargo Correa (Lote 3), e do Consórcio Deita/Oriente (Lote 4), conforme detalhado na Seção 
Vl.;13 abaixo. 
87  Segundo os Signatários, a sede da Carioca Engenharia era na Rua do Parque, 31 - São Cristóvão, Rio de 
Janeiro - Ri. 
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QUADRO 71—PESSOAS FÍSICAS PRESENTES NA REUNIÃO QUE ANTECEDEU A 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS - SEDE DA CARIOCA 

EMPRESA PESSOA FÍSICA CARGO 
Diretor de Operações de Obras 

Roque Manoel Meliande 
Públicas e Civis 

Carioca 
Roberto Vairo Gerente 

Luiz Claudio Lins Fabriani Gerente Comercial 

Deita Dionisio Janoni Tolomei Superintendente Operacional 

João Borba Filho Superintendente Comercial 
Odebrecht 

Antônio Marcondes Diretor de Contratos 

OAS MDR Líder Operacional 

Andrade 
Alberto Quintaes Diretor Comercial 

O Gutierrez  
oi Camargo Corrêa José Gilmar Francisco de Santana Gerente de Projetos 

Oriente Não participou da reunião. 
çn 

1. Queiroz Galvão Maurício Rizo Gerente 

277. Conforme o relato dos Signatários, na véspera da apresentação da proposta de preços, em 

23 de abril de 2008, RAS (Diretor da OAS) recebeu uma ligação de Dalton dos Santos Avancini 

(Diretor Presidente da Camargo Corrêa) convocando-o para uma reunião que ocorreu na sede da 

Camargo Corrêa (consorciada da OAS) do Rio de Janeiro no mesmo dia. Nessa reunião, em que 

estavam pi-esentes Dalton dos Santos Avancini (Diretor Presidente da Camargo Corrêa) e Gilmar 

Santana (Diretor Comercial  da Camargo Corrêa), estes informaram que a Camargo Corrêa não 

participaria da licitação, abrindo mão do consórcio, visto que o valor da licitação estaria 

baixo e ela estaria se sentido desprestigiada junto ao Governo do Rio de Janeiro. Isso causou 

grande desconforto para a OAS, pois, caso a Camargo Corrêa deixasse de participar da licitação, 

a OAS seria excluída do certame, visto que parte das atestações do Consórcio era detido pela 

Camargo Corrêa. Nesse sentido, a OAS se comprometeu a assumir toda a obra, desde que a 

Camargo Corrêa não deixasse o Consórcio OAS/Camargo Corrêa. 

278. Segundo informaram os Signatários, para a apresentação das propostas de coberturas, 

as empresas indicaram que o valor das propostas estaria situado em um patamar, de modo 
que as demais deveriam apresentar propostas de valores superiores. É importante notar 
que, como as empresás estavam estudando conjuntamente as licitações, não foram 
necessárias muitas discussões para a elaboração de proposta de cobertura. Nesse sentido, 

	

após a indicação dos patamares que as propostas deveriam ser entregues, as empresas não 	Ç0 

precisaram mais conversar sobre o assunto, conforme relatam. 
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Consórcio Proposta Supressão de 
Vencedor Vencedora 

Proposta de Cobertura 
Proposta 

Odebrecht/Andrade 
OAS/CCC; 

 

Gutierrez 
214.536.754,65 Carioca/Queiroz Galvão; e Deita/Oriente; 

CR Almeida/Barbosa Mello 

Lote 02 
Consórcio Proposta Supressão de 
Vencedor Vencedora 

Proposta de Cobertura 
Proposta 

Deita/Oriente; 

Carioca/Queiroz 
Odebrecht/Andráde Gutierrez; 

Galvão 
2 18.127.252,67 OAS/Ca1nargo Corrêa '  Não houve. 

CR Almeida/Barbosa Mello; e 
Encalso/Sobrenco 

Lote 03 
Consórcio Proposta Supressão de 
Vencedor Vencedora 

Proposta de Cobertura 
Proposta 

Odebrecht/Andrade Gutierrez; 
Carioca/Queiroz Gaivão; 

OAS/Camargo Constran; 
194.998.970,17 Não houve 

Corrêa Triunfo/DM; 
Serveng/EBTE; e. 

Construcap/Egesa 

Lote 04 

Consórcio Proposta Supressão de 
Proposta de Cobertura 

Vencedor Vencedora . 	Proposta 

EBTE/Serveng; 
OAS/Camargo Corrêa; Ferreira 

Deita/Oriente 169.204.405,26 Odebrecht /Andrade Gutierrez; . 	Guedes/S.A. 
Encalso/Sobrenco; Paulista 
Equipav/Pauiitec;  
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279. 	De acordo com os Signatários, em decorrência do acordo estabelecido entre os 

concorrentes, o consórcio Odebrecht/Andrade Gutierrez foi o vencedor da ,  disputa para a 
construção do Lote 1. O Lote 2 ficou a cargo do consórcio Carioca/Queiroz Galvão. O consórcio 

OAS/ Camargo Corrêa assumiu a construção do Lote 3. Por fim, o Lote 4 foi vencido pelo 

consórcio Deita/Oriente. Apresenta-se abaixo uma tabela onde estão sistematizadas as 

informações das empresas que apresentaram propostas, bem como aquelas que apresentaram 
proposta de cobertura: 

QUADRO 72. DOCUMENTO 24 - EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

VENCEDORAS, DE COBERTURA OU SUPRIMIRAM PROPOSTAS 
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Fidens/Mendes Júnior; 
DM/Triunfo;. 
EIT/Gaspar; 
Constran; e 

Carioca/Queiroz Galvão 

280. Em 24 de abril de 2008. ou seja, tio mesmo dia do recebimento das propostas de preço 

apresentadas no Quadro 54 (Documento 20), a SEOBRAS emitiu despacho, de homologação e 

adjudicação da Concorrência Nacional N° 004/2007/SEOBRAS/DN1T no valor de R$ 

796.867.382,75 aos consórcios vencedores, publicado no DOU no dia seguinte (Documento 24). 

281. Conforme o relato dos Signatários, após o início das obras, os Consórcios vencedores 
perceberam que o reajuste prometido pelo Governo do Estado Rio de Janeiro não ocorreria e que 

as obras representariam prejuízos às empresas. Neste contexto, algumas empresas deixaram 

informalmente88  os respectivos consórcios. Foi o caso da Andrade Gutierrez (Lote 1), da Queiroz 

Galvão (Lote 2) e da Camargo Correa (Lote 3), que deixaram seus respectivos consórcios. 

Posteriormente o Consórcio Delta/Oriente, deixou a obra por mõtivos desconhecidos pelos 

Signatários, tendo a OAS assumido além do Lote 03 também o Lote 04, a pedido do Governo, em 

iazão de- a Deita (Lote 04) ter pedido concordata. 	- 

VI.5. CONTATOS ENTRE OS CONCORRENTES 

282. Conforme relatado neste Histórico da Conduta, urna das formas de contatos entre os 

concorrentes se deu por meio de reuniões presenciais, que são sintetizadas no quadro abaixo. 

QUADRO 73— REUNIÕES ENTRE CONCORRENTES 

Datadas Locais reuniões  Pessoas Físicas participantes da reunião 

Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior (Diretor da Carioca), 
Fernando Antônio Cavendish Soares (Presidente da Deita), Benedicto 

Fevereiro de Palácio da Barbosa da Silva Júnior (Diretor Superintendente de Contratos da 
2007 Guanãbara Odebrecht) e RAS (Diretor Operacional da OAS), além do 

Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e do Secretário de 
Governo, Wilsn Carlos 

88  Segundo os Signatários, deixar informalmente o consórcio significa deixar a cargo da outra empresa 
consorciada a execução de toda a obra. Em muitos casos não era possível a realização da desconstituição 
do Consórcio, pois as empresas poderiam perder o direito de continuar executando a obra, visto que algumas 
das certificações eram detidas por apenas uma das empresas integrantes do Consórcio. 
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Data das 
reuniões Locais Pessoas Físicas participantes da reunião 

RAS (Diretor Operacional da OAS), MDR (Líder Operacional), 
Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Diretor Superintendente de 

02 de abril Contratos), Celso da Fonseca Rodrigues (Diretor de Contratos), 

de 2007 Sede da OAS Feçnando Antônio Cavendish Soares (Presidente), Dionisio Janoni 
Tolomei (Superintendente Operacional), Ricardo Pernambuco 

Backheuser Júnior (Diretor Presidente), Roque Manoel Meliande 
(Diretor de Operações de Obras Públicas e Civis) 

Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior (Diretor da Carioca), 
Fernando Antônio Cavendish Soares (Presidente da Deita), Benedicto 

Barbosa da Silva Júnior (Diretor Superintendente de Contratos da 
Odebrecht), RAS (Diretor Operacional da OAS), Alberto Quintaes 

Junho de 
Carioca (Diretor Comercial da Andrade Gutierrez), José Gilmar Francisco de 

2007 Santana (Gerente de Projetos da Camargo Corrêa), Roque Manoel 
Meliande (Diretor de Operações de Obras Pública e Civil da Carioca), 

Dionisio Janoni Tolomei (Superintendente Operacional da Deita), 
Antônio Marcondes (Diretor de Contrato da Odebrecht), Maurício 

Rizo (Gerente da Queiroz Galvão) 
Ricardo Pernambuco Backheuser Junibr (Diretor da Carioca); 

Fernandb Antônio Cavendish Soares (Presidente da Deita); Clovis 
Renato Numa Peixoto Primo (Diretor Presidente da Andrade 

Julho de Palácio da Gutierrez); Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Diretor 
2007 Guanabara Superintendente de Contratos da Odebrecht); RAS (Diretor,  

Operacional da OAS); e Gustavo Souza (Diretor Executivo da Queiroz 
Galvão). Além destes, estava presente Wilson Carlos (Secretário 

• Estadual do Governo do Rio de Janeiro) 
Alberto Quintaes (Diretor Comercial da Andrade Gutierrez), Roberto 

Vairo (Gerente da Carioca), Luiz Claudio Lins Fabriani (Gerente 
Comercial da Carioca), José Gilmar Francisco de Santana (Gerente de 

Projetos da Camargo Corrêa), Dionisio Janoni Tolomei 
Sede da Carioca, (Superintendente Operacional da Deita), Anderson Vilas Jordão 

Dezembro 
Deita, (Operacional da Carioca), João Borba Filho (Superintendente 

de 2007 a 
Odebrecht e Comercial da Odebrecht), Antônio Marcondes (Diretor de Contratos 

agosto de 
OAS ou na sala da Odebrecht), Celso da Fonseca Rodrigues (Diretor de Contrato da 

2008 
alugada da Odebrecht), Mário Cesar Mota de-Almeida (Operacional da 

Odebrecht em Odebrecht), Alex Sardinha da Veiga (Coordenador Administrativo da 
Botafogo Oriente), MDR (Líder Operacional da OAS) e Maurício Rizo (Gerente 

da Queiroz Galvão), RAS (Diretor Operacional da OAS), Roque 
Manoel Meliande (Diretor de Operações de Obras Pública e Civil da 

Carioca) e Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Diretor Superintendente 
de_  Contratos _da_Odebrecht). 

Fevereiro e 
Restaurante no 

MDR (Líder de Operacional da OAS), Roque Manoel Meliande 
niarço de 

aeroporto SDU 
(Diretor de Operãções de Obras Pública e Civil da Carioca) e Diônísio 

2008 Janoni Tolomei (Superintendente Operacional da Deita). 

Fevereiro e 
MDR (Líder Operacional da OAS), Roque Manoel Meliande (Diretor 

março de 
Restaurante em de Operações de Obras Pública e Civil da Carioca) e Dionísio Janoni 

2008 
São Paulo' Tolomei (Superintendente Operacional da Deita) e Roberto 

Cappobianco (VicePresidente da Construcap). 
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Data das 
Locais Pessoas Físicas participantes da reuniao 

reuniões  

Fevereiro e 
MDR (Líder Operacional da OAS), Roque Manoel Meliande (Diretor 

março de Sede da Carioca 
- 

de Operações de Obras Publica e Civil da Carioca) e Dionisio Janoni 

2008 
Tolomei (Superintendente Operacional da Deita) e representante da 

Equipav. 
Cerca de 

duas Roquu Manoel Meliande (Diretor de Operações de Obras Públicas e 
semanas 

Carioca 
Civis da Carioca), Dionísio Janoni Tolomei (Superintendente 

antes da Operacional da Deita), MDR (Líder Operacional da OAS), Antonio 
proposta de Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht) 

preçô  

03 de abril 
Desconhecido 

pelos . Representantes do G8 desconhecidos pelos Signatários. 
de 2008 

Signatários  
Roque Manoel Meliande (Diretor de Operações. de Obras Públicas e 

Civis da Carioca); Dalton dos Santos Avancini (Diretor Presidente da 
Camargo Correa); Antônio Marcondes (Diretor de Contratos da 

Posterior a Odebrecht); Gustavo Souza (Diretor Excutivo da Queiroz Galvão); 
10 de junho OAS Alberto Quintaes (Diretor Comercial da Andrade Gutierrez); Dionisio 

de 2008 Janoni Tolomei (Superintendente Operacional da Deita); Antônio 
Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht); MDR 

(LíderOperacional da OAS); e, possivelmente, Alex Sardinha da Veiga 
(Coordenador Administrativo da Oriente) 

Roque Manoel Meliande (Diretor de Operações de Obras Públicas e 
Civis da Carioca); Dalton dos Santos Avancini (Diretor Presidente da 

Camargo Correa); Antônio Marcondes (Diretor de Contratos da 

21 de julho 
Odebrecht); Gustavo Souza (Diretor Executivo da Queiroz Galvo); 

' 

de 2008 
Carioca Alberto Quintaes (Diretor Comercial da Andrade Gutierrez); Dionisio 

Janoni Tolomei (Superintendente Operacional da Deita); Antônio 
Marcondes (Diretor de Contratos da Odebrecht); MDR (Líder 

.Operacional da OAS); e, possivelmente, Alex Sardinha da Veiga 
(Coordenador Administrativo da Oriente) 

Clovis Renato Numa Peixoto Primo (Diretor Presidente Executivo da 
Andrade Gutierrez), Benedicto Barbosa da Silva Junior (Diretor 

UM mes 
Operacional de Contrato da Odebrecht), RAS (Diretor Operacional da 

antes 	a 
OAS), Gustavo Souza (Diretor Executivo da Queiroz Galvão), 

proposta de 
Odebrecht Fernando Cavendish (Presidente da Deita) Ricardo Pernambuco 

Backeuser (Diretor da Carioca), e Dalton dos Santos Avancini (Diretor 
preço 

Presidente da Camargo Corrêa), Wilson Carlos (Secretário de Governo 
do RJ) e Hudson Braga (Subsecretário Executivo de Infraestrutura do 

Governo do Estado Rio de Janeiro). 

283. 	Conforme relatado pelos Signatários durante o período da conduta, as pessoas físicas 
integrantes do conluio também se comunicavam por intermédio de contatos telefônicos. O 
ANEXO 01 apresenta 434 (quatrocentos e trinta e quatrõ) contatos entre concorrentes, 
inclusive entre empresas de consórcios distintos, o que evidencia a troca de informações 
concorrenc ial mente sensíveis entre os concorrentes em conluio. 
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284. A partir dos extratos telefônicos (Documento 12) foi possível identificar que no que se 
refere à Etapa 1, em fevereiro de 2007 ocorreu a Primeira Reunião no Palácio da Guanabara com 
a presença das Empresas Líderes e dos agentes públicos Hudson Braga e Wilson Carlos, na Sede 
da Odebrecht, a partir de quando se verifica o início dos contatos entre concorrentes, com a ligação 
do' Signatário MDR para Marcos Vidigai do Amaral (Diretor de Contratos da Odebrecht) em 
28.03.2007, às 13h37. 

285. Já em 02 de abril de 20Q7, aconteceu, na sede dá OAS, a Segunda Reunião entre Carioca, 
Deita, Odebrecht e OAS, quando foram definidos diversos pontos para realização da conduta 
anticompetitiva, entre elas, a estratégia para inclusão de algumas empresas ("empresas espelho"); 
nos dias que se seguiram também foram possíveis identificar 30 (trinta) ligações do Signatário 
MDR para os integrantes de consórcios distintos Roque Manoel Meliande (Diretor de Operações 
de .  Obras Pública e Civil da Carioca), Marcos Vidigai do Amara] (Diretor de Contratos da 
Odebrecht) e Dionisio Janoni Tolomei (Superintendente Operacional da Deita). A Etapa 1 teve 
seu término em junho de 2007, quando aconteceu a Terceira Reunião na sede da OAS, com o G8. 

286. No que se refere à Etapa 2, em junho também se iniciaram os contatos com empresàs 
Projetistas. Durante os meses de junho e julho foram identificadas outras 30 (trinta) ligações 
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 da Odebrecht), José Gilmar 
Francisco de Santana (Gerente de Projetos da Camargo Corra) e Alberto Quintaes (Diretor 
Comercial da Andrade Gutierrez). 

287. Durante o mês de agosto os contatos telefônicos entre o5 concorrentes em conluio, 
membros de consórcios distintos se tomaram mais recorrentes, tendo sido identificadas 34 (trinta 
e quatro ligações) somente neste mês. Em setembro de 2007 aconteceu no Palácio da Guanabara, 
a Quarta Reunião entre concorrentes em conluio a partir de quando, até os meses de outubro e 
novembro foram identificadas outras 81 (oitenta e uma) ligações entre concorrentes. A partir da 
publicação do Edital de Pré-Qualificação para a licitação do Arco do Rio (Documento 01) foram 
identificadas outras 38 (trinta e oito) ligações telefônicas entre concorrentes em conluio. 

288. No que se refere à Etapa 3, esta última etapa da conduta anticompetitiva, tem início em 
janeiro de 2008, as ligações entre o Signatário MDRe indivíduos dos outros consórcios foram 
ainda mais intensas. Do início desta Etapa '3 até março de 2008, quando foi realizado pelas 
empresas Líderes o sorteio dos lotes, mesmo mês em que ocorreu a reunião com os agentes 
públicos 1-ludson Braga e Wilson Carlos na sede da Odebrecht, foram identificàdas 109 (cento e 
nove) ligações entre concorrentes. 

289. Já em 24 de abril d.e .2008 foi expedido o resultado das propostas vencedoras para os 4 	QL 

Lotes da licitação do Arco do Rio e nos dias que precederam esta sessão pública, os contatos 	4 
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telefônicos entre os concorrentes em conluio se tornaram mais rotineiros; entre março e abril 
foram identificadas 97 (noventa e sete) ligações entre concorrentes. Até o término da conduta, 

em agosto de 2008 foram identificadas outras 85 (oitenta e conco) ligações entre concorrentes 

em conluio. 

VII. PROVA DOCUMENTAL DA CONDUTA 

290. Vide "Apêndice de Prova Documenta". 

VIII. APÊNDICE DE SIGLAS E TRADUÇÕES 

291. 	Vide "Apêndice de Termos e Siglas". 
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IX. 	CONCLUSÃO 

292. 	Os Signatários do Acordo de Leniência 07/21 7 identificados na Seção II apresentaram 
todos os fatos aqui narrados conforme os artigos 86 e 87 da Lei n. 12.529/2011 e o Regimento 
Interno do CADE (Resolução n. 1 e alterações posteriores), sendo este Histórico da Conduta parte 
do Acordo de Leniência celebrado com a Superintendência-Geral, relacionado às condutas 
anticompetitivas descritas acima em obras estaduais do. Rio de Janeiro licitadas pela 
Secretaria de Estado de Obras do Rio de Janeiro ("SÈOBRAS"), sobretudo viárias, 
incluindo pelo menos as obras de cotistrução. manutenção e reparos de rodovias do Arco 
Metropolitano Rodoviário do Rio de Janeiro ("Arco do Rio") (Concorrência Nacional n° 
004/2007/SEOBRAS/DN1T). 
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