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Figura 2 - As propostas mais de 60% inferiores à estimativa Petrobras diferem anormalmente
das demais.

30- Por outro lado, mesmo em licitações idôneas há diversos casos em que as

propostas extrapolam excessivamente os valores esperados, como mostra a Figura 3 (serviços

de terraplenagem, drenagem e anel viário na área do futuro COMPERJ).
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Figura 3 - A proposta mais de 100% superior à estimativa Petrobras difere anormalmente das

demais.

31. Tais propostas excessivas podem ser motivadas, por exemplo, por erros J

grosseiros de cotação por parte das licitantes. De fato, mesmo que desconsiderada a possível
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prática dos concorrentes apresentarem "propostas-cobertura", deve-se considerar que a

elaboração de propostas para licitações do porte das analisadas é uma tarefa hercúlea, em que

o licitante interessado deve orçar uma obra complexa e apresentar seu preço, assumindo com

isso o risco de prejuízo. Assim, em casos de dificuldade de cotação, inexperiência, insegurança

em relação a qualquer ponto do projeto ou mesmo pouco interesse pela obra, a atitude esperada

do licitante é de forçar seus preços para cima, adotando individualmente uma atitude de aposta

viciada em que maximiza sua possibilidade de ganho e minimiza sua possibilidade de perda. A

própria Petrobras e a legislação brasileira, reconhecendo o problema, fixam parâmetros para

evitar preços anormalmente elevados, não os reconhecendo como preços admissíveis de

mercado.

32. Feita esta introdução, a primeira providência para o saneamento da amostra foi,

então, a análise de cada uma das licitações em busca de valores anômalos (outliers) como os

mostrados nas Figuras 2 e 3.

33. A análise de outliers pode ser feita por diferentes métodos. A Petrobras, por

exemplo, considera o grau de detalhamento de seus projetos e usualmente exclui ofertas que se

situem abaixo de 85% ou acima de 120% de suas estimativas, critério que pode ser

perfeitamente adequado para a sua realidade, mas que não encontra respaldo científico do ponto
i

de vista puramente estatístico. A metodologia científica que parece ser mais amplamente aceita

é a da exclusão de valores que estejam afastados de mais de n desvios-padrão da média, ou n

vezes a diferença interquartílica, porém elas não parecem ser adequadas ao presente caso em

que o número de dados em cada licitação é variável e, na maioria das vezes, pequeno. Assim,

os signatários optaram pela metodologia proposta por Grubbs7, que pode ser aplicada a amostras / !

a partir de três dados. Aplicados a cada licitação analisada tais testes mostraram, a um nível de

significância de 5% (unicaudal), que os dados n° 61; 132; 152; 182; 217; 218; 321; 322; 346; ^

356; 357; 366; 444 e 531 são anômalos, por diferirem anormalmente das demais propostas de

cada licitação. Desta forma, tais dados foram retirados da amostra, que ficou então com 517

dados que foram ordenados pelos valores dos desvios e são ilustrados pela Figura 4.

7 Grubbs, F. E. Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples. Technometrics, Vol. 11, N° 1 Feb
1969.
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Figura 4 - Ordenamento gráfico dos desvios dos dados restantes do saneamento de cada

Licitação de Referência.

34- A Figura 4 mostra que no conjunto de preços inicialmente saneados ainda

existem alguns dados que diferem anormalmente dos demais. Mais uma análise estatística foi

realizada, desta vez utilizando-se a metodologia recomendada para a análise de diversos valores

anômalos de uma só vez, que por estarem agrupados poderiam não ter sido identificados pelo

método anterior. Assim, observou-se que desvios que extrapolam -40% (na extremidade

inferior) e +56% (na extremidade superior) também podem ser considerados anômalos, sendo

então excluídos da amostra que passa a contar com 472 dados considerados válidos.

35. Saneada a amostra, utilizando o programa EasyFit, os Peritos observaram que

várias distribuições oferecem bons ajustes para descrever o comportamento dos dados, como

por exemplo a Beta, a Gama (3P) e a Normal. A Figura 5 sobrepõe o histograma dos dados e

estas distribuições possíveis.

1
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Figura 5 - Histograma dos dados saneados e algumas distribuições estatísticas

possivelmente descrevam as Licitações de Referência.
que

36. Considerando o nível de significância de 5%, de acordo com os testes de

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling e Qui-Quadrado, a adequação da distribuição Normal

não pode ser rejeitada. Deste modo, considerando o fato de que ela se ajusta particularmente

bem a desvios e que é simples e bem conhecida do meio técnico, foi utilizada deste ponto em

diante. Assim, pode-se admitir que o comportamento geral das Licitações de Referência da

Petrobras é ter propostas de preços que apresentam desvios em relação aos valores estimados

pela companhia representados pela distribuição Normal com parâmetros x = 0.080 e s = 0.185.

37. Este resultado permite algumas conclusões preliminares:

a) as ofertas se distribuem em torno das estimativas da Petrobras, com erros

positivos e negativos aproximadamente equilibrados e adequados à distribuição

Normal, conforme se espera de erros aleatórios, podendo-se dizer que a

estimativa da Petrobras é um bom parâmetro de comparação;

b) a média de todas as propostas está próxima (cerca de 8% acima) da estimativa

da Petrobras, o que aponta para a confiabilidade dos orçamentos da companhia.

o

>

n
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V.2.2 - Análise estatística das Licitações Questionadas

38. Exatamente os mesmos tratamentos estatísticos feitos para as Licitações de

Referência da Petrobras foram feitos para as Licitações Questionadas, listadas na Tabela 3,

buscando-se com isso conhecer o seu comportamento. Exatamente as mesmas considerações

foram feitas:

a) os valores das propostas sempre se referem ao primeiro lance (BID) de cada

licitante;

b) os valores das estimativas da Petrobras (última linha de cada licitação) são

sempre as últimas estimativas disponíveis, ressalvadas as revisões efetuadas

devido à mudança de escopo, uma vez que, nos casos em que a Petrobras

incorresse em erro e o reconhecesse, o valor "correto" seria, obviamente, o da

última estimativa. Ressalta-se que as licitantes idôneas não deveriam ter prévio

conhecimento da estimativa Petrobras e, portanto, esta revisão na estimativa não

deveria influenciar nos valores de suas propostas.

39. O tratamento estatístico das licitações da Tabela 3 também foi iniciado pelo

saneamento da amostra. A análise das licitações isoladas mostrou que somente o dado n° 27 da

Tabela 3 é anômalo, e a análise global dos dados (Figura 6) mostrou que os desvios a partir de

95% são anômalos, devendo ser retirados da amostra, que passa a contar com 132 dados válidos.

-50%

— — o ^ (N m maiN VO — OOvOOV(NVO^OfN — — OvOvI^^O

Dados

Figura 6 - Ordenamento gráfico dos desvios dos dados restantes do primeiro saneamento das

Licitações Questionadas.

40. Saneada a amostra utilizando o programa EasyFit, os Peritos observaram que

várias distribuições ofereciam bons ajustes para descrever o comportamento dos dados, como
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por exemplo a Gama (3P), a Log Logística (3P) e a Normal. A Figura 7 sobrepõe o histograma

dos dados e estas distribuições possíveis.
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Figura 7 - Histograma dos dados saneados e algumas distribuições estatísticas que

possivelmente descrevam as Licitações Questionadas.

41- Considerando o nível de signifícância de 5%, de acordo com os testes de

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling e Qui-Quadrado, a adequação da distribuição Normal

não pode ser rejeitada e, então, considerando o fato de que ela se ajusta particularmente bem a

desvios e que é simples e bem conhecida do meio técnico, foi utilizada deste ponto em diante.

Assim, pode-se admitir que o comportamento geral das Licitações Questionadas da Petrobras é

ter propostas de preços que apresentam desvios em relação aos valores estimados pel

companhia representados pela distribuição Normal com parâmetros x = 0,341 e s = 0,241.

42. Este resultado permite concluir preliminarmente que, embora as diferenças das

propostas em relação às estimativas da Petrobras sejam adequadas à distribuição Normal, o

valor médio das propostas das Licitações Questionadas está afastado da referência da Petrobras

(cerca de 34% acima).
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V.3 - Teste de hipótese sobre as Licitações de Referência e Questionadas.

43- Na subseção V.2 os Peritos identificaram o comportamento esperado para os

preços oferecidos em Licitações de Referência e também de Licitações Questionadas. Isso

posto, os Peritos testaram a hipótese de que estes dois grupos de licitações são iguais entre si,

ou seja, que o comportamento de um grupo não difere estatisticamente do comportamento de

outro, fato fundamental para afastar a conclusão de que as Licitações Questionadas são

eartelizadas e visariam a aumentar artificialmente os preços das obras, o que levaria à rejeição

do teor das delações premiadas amplamente divulgadas. Para tanto, foi testada a hipótese de

igualdade das médias dos dois grupos para, com isso, verificar se as duas amostras são

provenientes da mesma população8.

44. O teste comparou as duas médias, testando a hipótese de igualdade por meio do

teste t (os requisitos de independência das amostras, de sua aleatoriedade e de sua normalidade

são atendidos). Tem-se:

Ho: \ii = U2

Hi: u.1 í\i2

*2) _ (0,341-0,080)

185^

472

I5!2 . S22 Í0,2412 o"
\ nl n2 N 132

t= 11,53

tCrít(a=0,05; 131) ~ 1,98

Como t » tcrít, há evidência suficiente para que a hipótese de igualdade das

médias seja rejeitada, ou seja, este teste aponta para a conclusão de que/

comportamento das Licitações Questionadas é significativamente diferente

daquele das Licitações de Referência.

45. Considerando o resultado do teste estatístico, os Peritos concluem que os dois

grupos de licitações são efetivamente diferentes e não representam o mesmo fenômeno. Esta

comprovação estatística, aliada às demais características observadas nas Licitações

Questionadas, leva os Peritos a concluir que a hipótese de cartel está comprovada.

46. Aqui é importante destacar que o mesmo teste foi realizado para todos os dados

(sem a exclusão dos outliers) e a conclusão foi a mesma.

! Triola, Mario F. Introdução à Estatística - Atualização da Tecnologia. 1 Ia Ed. LTC, 2015.
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V.4 - Descrição dos convites examinados

V.4.1 - Processo relativo ao contrato n.° BDC .8112001039

47'• O contrato em epígrafe foi firmado em 22/07/2003, entre a Petrobras S/A e a

Construtora Norberto Odebrecht (CNPJ n.° 15.102.288/0001-82), referente ao objeto descrito

na Tabela 1.

48- Em 23/05/2003, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 567.8.002.02-9), onde a proposta apresentada

pela Construtora Odebrecht sagrou-se vencedora frente a outras três propostas apresentadas

para as obras da Fazenda Alegre, conforme indicado na Tabela 4.

49- A empresa vencedora apresentou uma proposta final no valor de

R$ 100.782.093,61 (cem milhões, setecentos e oitenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta

e um centavos) 2,9% acima da Estimativa da Petrobras, calculada em R$ 97.957.019,00

(noventa e sete milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil e dezenove reais) e dentro do limite

de aceitação para essa licitação, de -11,33% (menos onze vírgula trinta e três por cento) a

+16,02% (mais dezesseis vírgula zero dois por cento).

Tabela 4 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 1249677.12.8

apresentados na abertura.

Proponentes

Construtora Norberto Odebrecht

Promon Engenharia

GDK Engenharia

MPE Montagens e Projetos Especiais

Valor das propostas (R$)

101.782.093,61

117.859.515,72

121.008.410,00

128.876.630,43

Estimativa

Petrobras (R$)

97.957.019,00

e os valores

Variação

(%)

+3,90%

+20,32%

+23,53%

+31,56%

! <n

V.4.2- Processo relativo ao contrato n.°0800.0025267.06.2

50. O contrato em epígrafe foi firmado em 22/09/2006, firmado entre a Petrobras

S/A e o Consórcio PROPENO (CNPJ n.° 08.316.685/0001-91), formado pelas construtoras

Norberto Odebrecht e UTC Engenharia, referente ao objeto descrito na Tabela 1.

51. Em 04/09/2006, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0204372.06.8), onde a proposta apresentada pelo

Consórcio Propeno sagrou-se vencedora frente a outras três propostas apresentadas, conforme

indicado na Tabela 5.

52. O Consórcio vencedor apresentou uma proposta final no valor de

R$ 339.955.049,93 (trezentos e trinta e nove milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil,
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quarenta e nove reais e noventa e três centavos). Excluindo-se a verba de serviços adicionais de

R$ 30.905.004,54 (trinta milhões, novecentos e cinco mil, quatro reais e cinqüenta e quatro

centavos), para atender o critério de comparação da Petrobras com sua Estimativa, a proposta

situou-se cerca de 18,4% acima da Estimativa da Petrobras, calculada, sem serviços adicionais,

em R$260.961.569,82 (duzentos e sessenta milhões, novecentos e sessenta e um mil,

quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos) e dentro do limite de aceitação para

essa licitação, de -15% (menos quinze por cento) a +20% (mais vinte por cento).

Tabela 5 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 0204372.06.8 e os valores
apresentados na abertura.

Proponentes

Construtora Norberto Odebrecht e UTC

Engenharia

IESA Óleo e Gás

TECHINT S.A.

SKANSKA Brasil Ltda.

Valor das propostas

(sem serviços adicionais)

(R$)

339.471.725,66

361.590.800,00

368.734.412,00

376.833.231,11

Estimativa Petrobras

(sem serviços

adicionais) (R$)

260.961.569,82

Variação

(%)

+30,1%

+38,6%

+41,3%

+44,4%

V.4.3- Processo relativo ao Contrato n. ° 0800.0037911.07.2

53. O contrato em epígrafe foi firmado em 11/03/2008, entre a Petrobras S/A e o

Consórcio GASVAP (CNPJ n.° 09.413.882/0001-91), formado pela Construtora Norberto

Odebrecht S.A., UTC Engenharia S.A. e Promon Engenharia Ltda. O contrato refere-se ao

objeto descrito na Tabela 1.

54. Em 21/06/2007, a Petrobras realizou a abertura do Convite 0311130.07.8, cujas^

propostas apresentadas (três) foram todas desclassificadas por preços excessivos, conforme

indicado na Tabela 6.

Tabela 6 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 0311130.07.8 e os valores

apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio GASVAP (Odebrecht, UTC e

Promon)

Consórcio MPE/SOG

Camargo Corrêa

Valor das propostas (R$)

875.345.927,20

978.145.356,00

1.015.460.802,35

Estimativa

Petrobras (RS)

588.959.135,58

Variação

+48,6%

+66,1%

+72,4%

o

V
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55. A Petrobras efetuou nova abertura de preços para o mesmo objeto, desta feita,

por meio do Convite 0393633.07.8, onde novamente todas as propostas foram desclassificadas

por preços excessivos.

56. Em razão das licitações frustradas, a partir de 22/10/2007, a Petrobras iniciou

um processo de negociação para contratação direta, sem licitação, com o Consórcio GASVAP,

que havia apresentado a proposta de menor valor na licitação.

57- Decorrente desse processo, a Petrobras encerrou as negociações pelo valor de

R$ 804.000.000,00 (oitocentos e quatro milhões de reais). Excluída a verba de chuva de R$ 40

milhões, não considerada no cálculo da Petrobras para definição dos limites de aceitabilidade,

a proposta situou-se 19,8% acima da revisão da Estimativa da Petrobras, calculada, sem verba

de chuva, em R$ 637.748.825,34 (seiscentos e trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e oito

mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) e dentro do limite de aceitação

para essa licitação, de -15% (quinze por cento) a +20% (vinte por cento).

V.4.4- Processo relativo ao contrato n. °0800.0035013.07.2

58. O contrato em epígrafe foi firmado em 31/08/2007, entre a Petrobras S/A e o

Consórcio CONPAR (CNPJ n.° 08.968.718/0001-88), formado pelas empresas Construtora

Norberto Odebrecht S.A., UTC Engenharia S.A. e Construtora OAS S.A. O contrato refere-se

ao objeto descrito na Tabela 1.

59. Em 09/04/2007, a Petrobras realizou a abertura do Convite 025612606.8, cujas

propostas apresentadas (duas) foram todas desclassificadas por preços excessivos, conforme

indicado na Tabela 7.

Tabela 7 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 025612606.8 e os valores

apresentados na abertura.

Proponentes

CONPAR (Odebrecht, UTC e OAS)

Consórcio Camargo Corrêa e Promon

Engenharia

Valor das propostas (R$)

2.079.593.082,66

2.273.217.113,27

Estimativa

Petrobras (R$)

1.527.535.486,93

Variação

(%)

36%

49%

60. Em razão da licitação frustrada, a partir de 03/05/2007, a Petrobras iniciou um

processo de negociação para contratação direta, sem licitação, com o Consórcio CONPAR, que

havia apresentado a proposta de menor valor na licitação.

36
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61. Decorrente desse processo, a Petrobras encerrou as negociações pelo valor de

R$ 1.821.012.130,93 (um bilhão, oitocentos e vinte e um milhões, doze mil, cento e trinta reais

e noventa e três centavos). Excluída a verba de chuva de R$ 52.012.130,93 (cinqüenta e dois

milhões, doze mil, cento e trinta reais e noventa e três centavos), para atender o critério de

comparação da Petrobras com sua Estimativa, a proposta situou-se 19,9% acima da revisão da

Estimativa da Petrobras, calculada, sem verba de chuva, em R$ 1.475.523.356,00 (um bilhão,

quatrocentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e três mil e trezentos e cinqüenta e

seis reais) e dentro do limite de aceitação para essa licitação, de -15% (quinze por cento) a

+20% (vinte por cento).

C<

VA.5- Processo relativo ao contrato n.°0802.0015016.05.2

62. O contrato em epígrafe foi firmado em 12/09/2005, entre a Petrobras S/A e o

Consórcio ODEBEI (CNPJ n.° 08.771.619/0001-01), formado pela Construtora Norberto

Odebrecht S.A., IESA Óleo e Gás S.A. e EBE - Empresa Brasileira de Engenharia S.A. O

contrato refere-se ao objeto descrito na Tabela 1.

63. Em 11/07/2005, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0017259.04.8), onde a proposta apresentada pelo

Consórcio ODEBEI sagrou-se vencedora frente a outras duas propostas apresentadas, conforme

indicado na Tabela 8.

64. O Consórcio vencedor apresentou uma proposta final no valor de

R$ 192.208.462,65 (cento e noventa e dois milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e sessent

e dois reais e sessenta e cinco centavos). Excluindo-se o bônus de R$ 2.208.462,65 (dois

milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos),

não considerado no cálculo da Petrobras, a proposta situou-se 12,7% acima da Estimativa da

Petrobras, calculada em R$ 168.611.609,68 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e onze

mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos) e acima do limite de aceitação para essa

licitação, de -6,16% (menos seis vírgula dezesseis por cento) a +8,56% (mais oito vírgula

cinqüenta e seis por cento). Apesar de situar-se acima do limite previsto, a Petrobras ponderou

sobre o custo de oportunidade em efetuar prontamente a contratação e considerou válida a

proposta apresentada.
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Tabela 8 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 1249677.12.8

apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio ODEBEI

UTC Engenharia

Consórcio Camargo/Promon

Valor das propostas (R$)

213.607.318,29

231.400.575,96

244.358.869,34

Estimativa

Petrobras (R$)

168.611.609,68

e os valores

Variação

(%)

+26,7%

+37,2%

+44,9%

V. 4.6 - Processo relativo ao contrato n. ° 0802.0031580.07.2

65. O contrato em epígrafe foi firmado em 27/04/2007, entre a Petrobras S/A e o

Consórcio ODEBEI PLANGÁS (CNPJ n.° 08.771.619/0001-01), formado pela Construtora

Norberto Odebrecht S.A., IESA Óleo e Gás S.A. e EBE - Empresa Brasileira de Engenharia

S.A. O contrato refere-se ao objeto descrito na Tabela 1.

66. A Petrobras efetuou essa contratação através de um processo de inexigibilidade

de licitação, mediante negociação direta com o consórcio formado pelas empresas Odebrecht,

IESA e EBE que já haviam sido contratadas conjuntamente para execução das obras da

UPCGN-II, no mesmo local. O processo iniciou-se em 24/08/2006, sob a alegação do reduzido

prazo para implementação da Unidade, tendo sido concluído em 03/04/2007, sete meses depois,

com o encerramento da negociação.

67. A primeira proposta apresentada pelo Consórcio ODEBEI PLANGÁS foi em

06/02/2007, no valor de R$ 496.226.680,54 (quatrocentos e noventa e seis milhões, duzentos e

vinte e seis mil, seiscentos e oitenta reais e cinqüenta e quatro centavos), 51,4% acima da

primeira Estimativa elaborada pela Petrobras, de R$ 327.718.706,21 (trezentos e vinte e sete

milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e seis reais e vinte e um centavos).

68. Após revisões de ambos os lados, o Consórcio apresentou em 27/03/2007, uma

proposta de R$ 432.530.000,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões e quinhentos e trinta mil

reais), 11,9% acima da Estimativa final da Petrobras de R$ 386.683.598,18 (trezentos e oitenta

e seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e dezoito

centavos), dentro do limite de aceitação para essa negociação de até 14% (quatorze por cento).

69. Para assinatura do contrato, foram acrescidas verbas para contingências de chuva

e variações de quantidades em um total de R$ 20.977.494,00 (vinte milhões, novecentos e

setenta e sete mil e quatrocentos e noventa e quatro reais), resultando em um valor total

contratado de R$ 453.507.494,00 (quatrocentos e cinqüenta e três milhões, quinhentos e sete

mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).
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VA. 7 - Processo relativo ao contrato n. ° 0802.0041674.08.2

70. O contrato em epígrafe foi firmado em 09/05/2008, entre a Petrobras e o

Consórcio ODEBEI FLARE (CNPJ n.° 09.506.014/0001-56), formado pela Construtora

Norberto Odebrecht S.A., IESA Óleo e Gás S.A. e EBE - Empresa Brasileira de Engenharia

S.A. O contrato refere-se ao objeto descrito na Tabela 1.

71. Em 07/03/2008, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0390243.07.8), cuja proposta apresentada pelo

Consórcio ODEBEI FLARE sagrou-se vencedora frente a outras duas propostas apresentadas,

conforme indicado na Tabela 9.

72. A empresa vencedora apresentou uma proposta final no valor de

R$ 142.098.697,71 (cento e quarenta e dois milhões, noventa e oito mil, seiscentos e noventa e

sete reais e setenta e um centavos), cerca de 4,4% abaixo da Estimativa da Petrobras, calculada

em R$ 148.580.220,74 (cento e quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e

vinte reais e setenta e quatro centavos) e dentro do limite de -13,5% (menos treze vírgula cinco

por cento) e de +15,5% (mais quinze vírgula cinco por cento).

Tabela 9 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 0390243.07.8

apresentados na abertura.

Proponentes

CONSÓRCIO ODEBEI FLARE

(Odebrecht, IESA e EBE)

Engevix Engenharia

Contreras Engenharia e Construções

Valor das propostas (RS)

142.098.697,71

145.376.241,20

201.256.585.38

Estimativa

Petrobras (R$)

148.580.220,74

e os valores

Variação

(%)

-4,4%

-2,2%

+35,5%

V.4.8- Processo relativo ao contrato n.°0802.0039959.08.2

73. O contrato em epígrafe foi firmado em 26/02/2008, entre a Petrobras S/A e a

Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNPJ n.° 15.102.288/0001-82) e se refere ao objeto

descrito na Tabela 1.

74. Em 06/11/2007, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0348194.07.8), cuja proposta apresentada pela

Construtora Norberto Odebrecht sagrou-se vencedora frente a outras duas propostas

apresentadas, conforme indicado na Tabela
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75. O Consórcio vencedor apresentou uma proposta final no valor de

R$ 211.469.890,91 (duzentos e onze milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e

noventa reais e noventa e um centavos), cerca de 15,7% acima da Estimativa da Petrobras,

calculada em R$ 182.803.299,54 (cento e oitenta e dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos

e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) e dentro do limite de -15% (menos quinze

por cento) para baixo e de +20% (mais vinte por cento) para cima.

76. Essa proposta foi originada após uma série de revisão de preços da Construtora

Odebrecht, que abaixou em cerca de 10% sua proposta original, indicada na Tabela 10.

Tabela 10 - Relação das empresas/consórcios proponentes

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Construtora Norberto Odebrecht

IESA Óleo e Gás

Construtora Andrade Gutierrez

Valor das propostas (R$)

232.569.569,05

252.963.759,46

283.560.920,10

no convite 0348194.07.8 e os

Estimativa

Petrobras (R$)

182.803.299,54

Variação

(%)

+27,2%

+38,4%

+55,1%

V.4.9- Processo relativo ao contrato n. ° 0802.0050448.09.2

77. O contrato em epígrafe foi firmado em 04/05/2009, entre a Petrobras S/A e

Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNPJ n.° 15.102.288/0325-48). O contrato refere-se ao

objeto descrito na Tabela 1.

78. Em 22/10/2008, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0468943.08.8), cuja proposta apresentada pela

Construtora Norberto Odebrecht sagrou-se vencedora frente a outras duas propostas

apresentadas, conforme indicado na Tabela 11.

79. O Consórcio vencedor apresentou uma proposta final, inclusa verba de chuva,

no valor de R$ 155.902.409,09 (cento e cinqüenta e cinco milhões, novecentos e dois mil,

quatrocentos e nove reais e nove centavos). Excluindo a verba de chuva de R$ 7 milhões, para

atender o critério de comparação da Petrobras com sua Estimativa, a proposta situou-se cerca

de 8,7% abaixo da Estimativa da Petrobras que, sem verba de chuva, foi calculada em

R$ 163.014.221,14 (cento e sessenta e três milhões, quatorze mil, duzentos e vinte e um reais e

quatorze centavos). Assim sendo, a proposta vencedora ficou dentro do limite de -15% (menos

quinze por cento) e de +20% (mais vinte por cento.
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80. Essa proposta foi originada após uma pequena revisão de preços da Construtora

Odebrecht, que abaixou em cerca de 1% sua proposta original, indicada na Tabela 11.

Tabela 11 - Relação das empresas/consórcios proponentes

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Construtora Norberto Odebrecht

Construtora Queiroz Galvão

Galvão Engenharia

Valor das propostas (sem

verba de chuva) (RS)

149.204.865,73

153.626.376,68

158.006.072,47

no convite 0468943.08.8 e os

Estimativa

Petrobras (sem

verba de chuva)

(RS)

163.014.221,14

Variação

(%)

-8.5%

-5,8%

-3,1%

V.4.10- Processo relativo ao contrato n. ° 0800.0040907.08.2

81. O contrato em epígrafe foi firmado em 28/03/2008, entre a Petrobras S/A e o

Consórcio Terraplenagem COMPERJ (CNPJ n.° 09.455.260/0001-26), formado pela

Construtora Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez, e Queiroz Galvão. O contrato refere-se ao

objeto descrito na Tabela 1.

82. Em 13/03/2008, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0436281.07.8), cuja proposta apresentada pelo

Consórcio Terraplenagem COMPERJ sagrou-se vencedora frente a outras seis propostas

apresentadas, conforme indicado na Tabela 12.

Tabela 12 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 0436281.07.8 e os

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio Terraplenagem COMPERJ

(Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz

Galvão)

Consórcio Consterra (Constran e Terracom)

Consórcio Itaboraí (Camargo Corrêa, OAS

e Carioca Christiani-Nielsen)

Galvão Engenharia

Consórcio Estacon (Estacon Engenharia e

Construtora Barbosa Mello)

Consórcio Itaboraí (Delta e EIT)

Construbase Engenharia Ltda.

Valor das propostas (sem

verba de chuva) (RS)

689.800.000,00

786.975.866,87

869.884.524,13

884.464.304,08

945.374.240,51

1.159.847.559,10

2.319.319.808,00

Estimativa

Petrobras (sem

verba de chuva)

(RS)

1.100.043.832,86

Variação

(%)

-37,29%

-28,46%

-20,92%

-19,60%

-14,06%

5,44%

110,84%
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83. O Consórcio vencedor apresentou uma proposta final, inclusa verba de chuva,

no valor de R$ 819.800.000,00 (oitocentos e dezenove milhões e oitocentos mil reais).

Excluindo a verba de chuva de R$ 130 milhões, para atender o critério de comparação da

Petrobras com sua Estimativa, essa proposta situou-se cerca de 37,3% abaixo da Estimativa da

Petrobras que, sem verba de chuva, foi calculada em R$ 1.100.043.832,86 (um bilhão, cem

milhões, quarenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos). Esse valor

situou-se fora do limite de -15% (menos quinze por cento) e de +20% (mais vinte por cento)

para essa licitação. Embora a proposta vencedora seja inferior à faixa admissível estipulada pela

Petrobras, a comissão de licitação decidiu pela sua aceitação.

V.4.11- Processo relativo ao contrato n. ° 0858.0069023.11.2

84. O contrato em epígrafe foi firmado em 02/09/2011, entre a Petrobras S/A e o

Consórcio CPPR (CNPJ n.° 14.165.616/0001-27), composto pelas Construtoras Norberto

Odebrecht, Mendes Júnior e UTC. O contrato refere-se ao objeto descrito na Tabela 1.

85. Em 10/06/2011, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 091.1.838.11-8), onde todas as propostas

apresentadas (cinco) foram desclassificadas por preço excessivo, conforme indicado na Tabela

13. -

Tabela 13 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 091.1.838.11-8 e os

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio CPPR (Odebrecht/Mendes Jr./UTC)

Queiroz Galvão

Consórcio OCS 2 (OAS, Camargo Corrêa e Setal)

Galvão Engenharia

Andrade Gutierrez

Valor das propostas

(R$)

1.969.317.341,00

2.071.978.932,67

2.115.490.253,00

2.195.877.839,45

2.279.271.067,12

Estimativa

Petrobras (R$)

1.614.449.175,10

Variação

(%)

+22,0%

+28,3%

+31,0%

+36,0%

+41,2%
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86. Em conseqüência do cancelamento do convite 091.1.838.11-8, a Petrobras abriu

o processo de negociação direta com a empresa que apresentou a melhor proposta, Consórcio

CPPR.

87. Decorrente do processo de negociação por meio da Dispensa de Licitação, a

Petrobras encerrou as negociações pelo valor de R$ 1.869.624.800,00 (um bilhão, oitocentos e

sessenta e nove milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais), 12,9% acima da /
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