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revisão da Estimativa da Petrobras, calculada em R$ 1.655.878.443,59 (um bilhão, seiscentos

e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais

e cinqüenta e nove centavos) e dentro do limite de aceitação para essa licitação, de -15% (menos

quinze por cento) a +20% (mais vinte por cento).

V.4.12- Processo relativo ao contrato n. ° 0858.0072004.11.2

88. O contrato em epígrafe foi iniciado em 27/12/2011, firmado entre a Petrobras

S/A e o Consórcio TUC CONSTRUÇÕES (CNPJ n.° 13.158.451/0001-01), formado pela

Construtora Norberto Odebrecht, UTC Engenharia e Toyo Setal. O contrato refere-se ao objeto

descrito na Tabela 1.

89. A contratação em tela se deu mediante dispensa de licitação fundamentada no

texto previsto na alínea "k" do item 2.3 do Decreto 2.745/98.

90. A Comissão de Negociação contatou diretamente o Consórcio TUC, em

decorrência da participação desse no processo de desenvolvimento do projeto básico.

91. Após uma série de propostas apresentadas pelo Consórcio TUC, em 02/12/2011,

a Comissão considerou encerrado o processo de negociação com o consórcio, tendo sido

recomendada a contratação pelo valor de R$ 3.824.500.000,00 (três bilhões, oitocentos e vinte

e quatro milhões e quinhentos mil reais), 0,17% abaixo da Estimativa da Petrobras, calculada

em R$ 3.830.898.164,00 (três bilhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e noventa e oito mil e

cento e sessenta e quatro reais), e dentro do limite de aceitação para essa negociação, de -2%

(menos dois por cento) a +5% (mais cinco por cento).

V.4.13- Processo relativo ao contrato n. ° 0800.0033808.07.2

92. O contrato em epígrafe foi firmado em 31/07/2007, entre a Petrobras S/A e o

Consórcio Refinaria Abreu e Lima (CNPJ n.° 08.966.717/0001-02), formado pelas construtoras

Norberto Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa e Galvão Engenharia, referente ao

objeto descrito na Tabela 1.

93. Em 06/07/2007, a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0322573078), onde a proposta apresentada pelo
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Consórcio Refinaria Abreu e Lima sagrou-se vencedora frente a outras cinco propostas

apresentadas, conforme indicado na Tabela 14.

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

R$429.207.776,71 (quatrocentos e vinte e nove milhões, duzentos e sete mil, setecentos e

setenta e seis reais e setenta e um centavos) 3,2% abaixo da Estimativa da Petrobras, calculada

em R$ 443.548.223,43 (quatrocentos e quarenta e três milhões, quinhentos e quarenta e oito

mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) e dentro do limite de aceitação para

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

Tabela 14 - Relação das empresas/consórcios proponentes

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio Refinaria Abreu e Lima (Camargo

Corrêa, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e

Norberto Odebrecht)

CR Almeida

Estacon

CM Construções

Andrade Gutierrez

Construbase

Valor das propostas

(R$)

433.543.208,80

455.090.000,00

464.241.565,24

468.380.262,81

480.233.790,93

498.663.547,96

no convite 1249677.12.8 e os

Estimativa

Petrobras (RS)

443.548.223,43

Variação

(%)

-2,3%

2,6%

4,7%

5,6%

8,3%

12,4%

o

to

V. 4.14— Processo relativo ao contrato n. ° 0800.0053456.09.2

95. O contrato em epígrafe foi firmado em 10/12/2009, entre a Petrobras e o

Consórcio RNEST/CONEST (CNPJ 11.045.775/0001-08), formado pelas Construtoras

Norberto Odebrecht e OAS. O contrato refere-se ao objeto descrito na Tabela 1.

96. Em 06/02/2009, a comissão de licitação encerrou o Convite 0532299.08-8, cujas

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

indicado na Tabela 15.

Tabela 15 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 0532299.08-8 e os

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio RNEST/CONEST (Odebrecht e OAS)

Consórcio CONEST (Engevix e UTC)

Consórcio UDA/RNEST (Queiroz Galvão e IESA)

Valor das

propostas (RS)

1.899.536.167,04

2.066.047.281,00

2.148.085.960,34

Estimativa

Petrobras (R$)

1.118.702.220,06

Variação

(%)

+69,8%

+84,7%

+92,0%

97. Após o encerramento da primeira licitação, foi realizado um novo certame, cujas

propostas foram apresentadas em 07/05/2009.
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98. Em 21/08/09 a Comissão de Licitação apresentou o relatório final para

encerramento do processo licitatório (convite 0634314.09-8), onde a proposta apresentada pelo

Consórcio RNEST/CONEST sagrou-se vencedora frente a outras duas propostas apresentadas,

conforme indicado na Tabela 16.

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

no valor de R$ 1.485.103.583,21 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, cento e

três mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos). Excluindo a verba de chuva de

R$ 27 milhões, não considerada no cálculo da Petrobras para definição dos limites de

aceitabilidade, essa proposta situou-se cerca de 14,8% acima da Estimativa da Petrobras que,

sem verba de chuva, foi calculada em R$ 1.270.508.070,67 (um bilhão, duzentos e setenta

milhões, quinhentos e oito mil, setenta reais e sessenta e sete centavos). Essa proposta situou-

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

essa licitação.

Tabela 16 - Relação das empresas/consórcios proponentes no

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio RNEST/CONEST (Odebrecht e OAS)

Consórcio UDA-RNEST (Queiroz Galvâo e IESA)

Consórcio CONEST (Engevix e UTC)

Valor das propostas

(RS)

1.478.789.122,90

1.642.411.515,64

1.754.960.954,00

convite 0634314.

Estimativa

Petrobras (R$)

1.270.508.070,67

09-8 e os

Variação

(%) i

+ 16,4%

+29,3%

+38,1%

V. 4.15 - Processo relativo ao contrato n. ° 0800.0055148.09.2

100. O contrato em epígrafe foi firmado em 10/12/2009, entre a Petrobras e

Consórcio RNEST/CONEST (CNPJ 11.045.775/0001-08), formado pelas Construtoras

Norberto Odebrecht e OAS. O contrato refere-se ao objeto descrito na Tabela 1.

101. Em 09/01/2009, a comissão de licitação encerrou o Convite 0534507.08-8, cujas

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

indicado na Tabela 17.

Tabela 17 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 0534507.08-8 e os

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio RNEST/CONEST (Odebrecht e OAS)

Camargo Corrêa

Mendes Júnior

Consórcio Techint/Andrade Gutierrez

Valor das

propostas (R$)

4.226.197.431,48

4.451.388.145,30

4.583.555.912,18

4.764.094.707,65

Estimativa

Petrobras (RS)

2.621.843.534,67

Variação

(%)

+61,2%

+69,8%

+74,8%

+81,7%
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102. Após o encerramento da primeira licitação, foi realizado um novo certame, cujas

propostas foram apresentadas em 08/05/2009. As propostas apresentadas no segundo BID

(convite 0634316.09-8) foram dos mesmos quatro consórcios/empresas que apresentaram

propostas no primeiro BID, conforme indicado na Tabela 18.

Tabela 18 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 0634316

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio RNEST/CONEST (Odebrecht e OAS)

Camargo Corrêa

Mendes Júnior

Consórcio Techint/Andrade Gutierrez

Valor das

propostas (sem

verba de chuva)

(R$)

3.195.394.026,95

3.593.112.809,23

3.721.234.817,85

3.953.104.070,23

Estimativa

Petrobras (sem

verba de chuva) (RS)

2.653.885.116,37

.09.8 e os

Variação

(%)

+20,40%

+35,39%

+40,22%

+48,96%

103. Como todas as propostas ainda se apresentavam acima do limite de

aceitabilidade da Petrobras, de até +20% (mais vinte por cento), a comissão de licitação decidiu

pela abertura de uma nova rodada para apresentação de propostas, com a participação de todas

as empresas que haviam apresentado propostas.

104. Na segunda rodada do convite 0634316.09.8, apenas o Consórcio

Techint/Andrade Gutierrez deixou de apresentar sua proposta. As outras três empresas

apresentaram as propostas indicadas na Tabela 19.

Tabela 19 - Relação das empresas/consórcios proponentes na segunda rodada do convite

0634314.09-8 e os valores apresentados na abertura.

Proponentes

Consórcio RNEST/CONEST (Odebrecht e OAS)

Mendes Júnior

Camargo Corrêa

Valor das propostas

(sem verba de

chuva) (R$)

3.144.798.726,57

3.518.016.751,53

3.716.034.644,94

Estimativa

Petrobras (sem

verba de chuva) (RS)

2.627.667.038,77

Variação

(%)

+ 19,68%

+33,88%

+41,42%

1

105. Após uma série de revisões e negociações, o Consórcio vencedor apresentou

uma proposta final, inclusa verba de chuva, no valor de R$ 3.190.646.503,15 (três bilhões,

cento e noventa milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e três reais e treze

centavos). Excluindo a verba de chuva de R$ 65 milhões, para atender o critério de comparação

da Petrobras com sua Estimativa, essa proposta situou-se cerca de 19,0% acima da Estimativa

da Petrobras, que, sem verba de chuva, foi calculada em R$ 2.627.667.038,77 (dois bilhões,
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seiscentos e vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trinta e oito reais e setenta e

sete centavos). Essa proposta situou-se dentro do limite de -15% (menos quinze por cento) e de

+20% (mais vinte por cento) para essa licitação.

V.4.16 Processo relativo ao contrato n."0800.0089044.14.2

106. O contrato em epígrafe foi firmado em 10/02/2014, entre a Petrobras e o

Consórcio RNEST/CONEST (CNPJ 11.045.775/0001-08), formado pelas Construtoras

Norberto Odebrecht e OAS. O contrato refere-se ao objeto descrito na Tabela 1.

107. Em 24/09/2009, o Consórcio das empresas EGESA e TKK fora contratado para

execução da obra da ETDI pelo valor de R$ 724.596.689,66 (setecentos e vinte e quatro

milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis

centavos). Posteriormente, em 28/01/2014 a Petrobras encerrou o contrato com o Consórcio

EGESA/TKK.

108. Após uma série de negociações com a Petrobras, o Consórcio RNEST/CONEST

apresentou sua proposta final no valor de R$ 313.000.000,00 (trezentos e treze milhões de

reais), 3,1% abaixo da Estimativa da Petrobras, calculada em R$ 322.935.746,85 (trezentos e \3

>
vinte e dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta

e cinco centavos). Apesar de consultados, os Consórcios CNCC (Camargo Corrêa /CNEC) e

Ipojuca Interligações - CII (Queiroz Galvão/Iesa) deixaram de apresentar proposta para esse

contrato. n

li

V.4.17- Convites relativos ao Contrato n. ° BDC.8342004040 ^

109. O contrato em epígrafe foi firmado em 28/05/2004, entre a Petrobras S/A e o VJ

Consórcio PRA-1 MÓDULOS (CNPJ n.° 06.306.822/0001-81), composto pelas empresas

Construtora Norberto Odebrecht e UTC Engenharia. O contrato refere-se ao objeto descrito na

Tabelai.

110. Em 22/12/2003, a Comissão de Licitação realizou a abertura das propostas do

convite 834.8.004.03-3, onde todas as empresas foram desclassificadas por preço excessivo,

conforme indicado na Tabela 20.

111. Posteriormente, a partir de 19/03/2004, a Petrobras iniciou um processo de

negociação direta com as mesmas empresas que apresentaram propostas de preços no convite
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834.8.004.03-3. A empresa IZAR declinou de continuar no processo de negociação e indicou a

empresa Camargo Corrêa para participar como sua sucessora. Após a primeira etapa de

negociação, foram apresentadas três propostas, conforme detalhado na Tabela 21.

Tabela 20 - Relação das empresas/consórcios proponentes no convite 834.8.004.03-3 e os

valores apresentados na abertura.

Proponentes

Mauá Jurong

Consórcio PRA -1 (Odebrecht/UTC)

Izar

Valor das propostas

corrigidas devido a

DIFAL (R$)

1.089.849.850,01

1.168.535.095,56

1.458.104.614,63

Estimativa

Petrobras (R$)

865.442.121,72

Variação

(%)

+25,9%

+35,0%

+68,5%

Tabela 21 - Relação das empresas/consórcios proponentes e

primeira etapa da negociação.

Proponentes

Consórcio Camargo Corrêa/Andrade

Gutierrez

Consórcio PRA -1 (Odebrecht/UTC)

Mauá Jurong

Valor das propostas

corrigidas devido a

DIFAL (R$)

1.044.649.004,01

1.059.997.207,89

1.084.575.705,64

! as propostas apresentadas na

Estimativa

Petrobras (R$)

928.392.929,14

Variação

(%)

+ 12,5%

+ 14,2%

+ 16,8%

112. Decorrente de novas etapas de negociação, o Consórcio PRA-1 apresentou uma

proposta que, para efeitos de comparação de valores9, situou-se em R$ 1.043.947.207,89 (um

bilhão, quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e sete reais e oitenta

e nove centavos). Concorrente a isso, a Petrobras desclassificou as duas outras empresas, pois

entendeu que suas propostas técnicas não atendiam o escopo do projeto. Dessa forma, a

Petrobras declarou vencedor o Consórcio PRA -1, com uma proposta 12,4% acima da

Estimativa da estatal e, apesar de superior à faixa de aceitabilidade da companhia que para essa

licitação era de até 5%, foi considerada aceitável em face das condições vigentes no mercado a

época.

113. Sem as correções para efeitos de isonomia na análise das propostas, a Petrobras

assinou o contrato por R$ 988.968.762,37 (novecentos e oitenta e oito milhões, novecentos e

sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos). Essa proposta

situou-se dentro do limite máximo de +12,24% de variação admitida pela estimativa da

Petrobras.

9 As propostas possuem alíquotas distintas de 1CMS e foram corrigidas para fins de isonomia na análise da
Petrobras.
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V.5 - Estimativa do prejuízo decorrente da participação da empresa no cartel

114. Nas subseções V.2 e V.3 os Peritos realizaram uma análise estatística das

Licitações de Referência e Questionadas da Petrobras com base em todas as propostas

disponíveis. Utilizando-se de testes específicos, concluiu-se que cada grupo possui

características que permitem diferenciá-los entre si, de forma que resta comprovada a hipótese

de formação de cartel pelo autodenominado "Grupo dos 16" para fraudar as licitações da

Petrobras.

115. Em face dos achados apresentados nestas subseções, o próximo passo necessário

foi estimar o valor do prejuízo imposto à Petrobras pela ausência de competitividade forçada

pelo cartel. Para tanto, as principais instituições internacionais apontam os modelos

comparativos como os mais adequados para estimar os prejuízos decorrentes da ação concertada

de cartéis e monopólios.

116. No âmbito da Operação Lava Jato, a Perícia Federal já emitiu os Laudos

2400/2015 e 0157/2016 - SETEC/SR/DPF/PR, que comparavam os preços contratados com os

preços efetivamente dispendidos para a execução dos contratos objeto dos Laudos, apontando

sobrepreços de 28% e 35%, respectivamente. j>

117. Outra forma comparativa é estabelecer um confronto entre os preços contratados

e preços paradigmas, modelo adotado pelo Instituto de Questões Públicas da Austrália (IPA -

Institute ofPublic Affairs) em uma investigação desenvolvida para apurar os efeitos de práticas ÍJ

anticoncorrenciais em contratos de infraestrutura pública naquele país durante os anos de 2003

a 2013. Segundo relatório produzido pela entidade, foram utilizados modelos comparativos,

através da comparação de preços em obras paradigmas com as obras cujas licitações foram

supostamente concertadas, conforme caso ilustrado a seguir:

[...] acordos contratuais firmados pelo Governo de Victoria inflaram os custos

de construções da Vila Olímpica em 34% devido ao resultado de conluio entre

os sindicatos das empresas de construção. Em outras palavras, se a Vila

Olímpica tivesse sido construída por empresas construtoras normais, as

evidências indicam que o custo da Vila Olímpica teria sido 34% menor que o
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10 Texto original: "contractual arrangements put in place by the Government of Victoria inflated the cost of the

Commonwealth Games Village construction by 34 per cent as a result of industrial arrangements with

construction unions. In other words, if the Games Village had been built using normal housing contractors, the

evidence indicates that the cost of the Games Village would have been 34 per cent less than the actual cost paid

for by the taxpayers of Victoria. The extra cost was around $50 million on the $144 million project."

11 The Cost of Constructing the Commonwealth Games Village Industrial Relations and the Struggle to Build in

Victoria Supplementary Report - Institute of Public Affairs, Dec 2006

12 Comissão Européia: Guia Prático - Quantificação dos danos nas ações de indemnização com base nas

infrações aos artigos 101.° e 102.° do tratado sobre o funcionamento da União Européia.

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification guide pt.pdf.
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custo pago pelos contribuintes de Victoria. O custo extra foi de

aproximadamente $50 milhões em um projeto de $144 milhões.10 "

118. Todavia, em face da inexistência de preços paradigma para a maioria das obras

suspeitas e da complexidade da metodologia adotada nos Laudos 2400/2015 e 0157/2016 -

SETEC/SR/DPF/PR para aplicação em todos os contratos sob suspeita, os Peritos buscaram por

meio de modelos estatísticos e probabilísticos, um método adequado para determinação do

eventual prejuízo perpetrado pelo cartel. Nesse sentido, serão efetuadas comparações entre um

modelo probabilístico representativo das melhores propostas em Licitações de Referência com

os valores contratados resultantes das licitações identificadas como concertadas.

119. Esse modelo é adequado àquele proposto pela Comissão Européia, uma vez que

visa comparar a expectativa de preço em um cenário competitivo com os preços observados em

um cenário anticoncorrencial, conforme transcrito a seguir:

Por exemplo, num cartel conducente a um aumento dos preços para os seus

clientes, deve ser estimado o preço que teria sido imputado na ausência da

infração, tendo em vista a criação de um ponto de referência que permita a sua

comparação com o preço efetivamente pago por estes clientes]...[Uma vez

estimado o valor da variável econômica pertinente (como os preços, a margem

de lucro ou os volumes das vendas) no cenário hipotético sem infração, impõe-

se uma comparação com as circunstâncias reais (por exemplo, o preço

realmente pago pela pessoa lesada) para quantificar os danos causados pela

infração12

120. A Comissão Européia sugere quatro espécies de comparações:

a) comparações extemporâneas: essa comparação se dá usando um cenário

idôneo que teria ocorrido antes ou depois da atuação do cartel;

b) comparação com mercados geográficos distintos: essa comparação se dá

utilizando um mercado similar e contemporâneo, porém em um contexto

geográfico distinto;

c) comparação com dados de outros produtos: essa comparação se dá mediante

um mercado similar, mas com produtos diferentes;

d) pela combinação das três comparações.
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121. Um dos modelos abordados pela Comissão Européia é a comparação direta,

conforme observado em trecho extraído do Guia Prático da comissão:

Consoante os requisitos ao abrigo do direito nacional aplicável e as

circunstâncias do caso em apreço, nomeadamente o grau de semelhança entre

o mercado afetado pela infração e o mercado ou o período de comparação, os

dados observados podem comparar-se diretamente, ou seja, sem quaisquer

ajustamentos, com os dados observados no mercado afetado pela infração.

122. Nota-se que as licitações da Petrobras se adequam melhor à comparação direta,

uma vez que as licitações concertadas e as Licitações de Referência ocorreram

concomitantemente; tratam-se de licitações relativas ao mesmo mercado; e referem-se a obras

em uma mesma região geográfica (algumas delas no mesmo sítio).

123. Nesse sentido, não se faz necessária a introdução de novas variáveis, uma vez

que, além de introduzirem um viés subjetivo ao modelo, podem vir a não explicar de forma

satisfatória o prejuízo do cartel.

124. Isso posto, os Peritos iniciaram o processo de definição do modelo paradigma

para comparação com os preços propostos nas licitações concertadas. Para tanto, realizaram o

estudo estatístico das melhores propostas das Licitações de Referência.

o

V.5.1 - Estudo estatístico das melhores propostas das Licitações de Referência da Petrobras

125. Foram repetidos os procedimentos de análise probabilística da subseção V.2,

desta feita tomando-se apenas as melhores propostas consideradas adequadas (excluídos os

valores anômalos), obtendo-se então os dados mostrados na Tabela 22.

a
i /

Tabela 22 - Dados das melhores propostas das Licitações de Referência (a numeração original

foi mantida).

Lici

tação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N

1

12

16

22

25

32

39

45

53

58

Código Petrobras

Convite 0803587108

0802.0053439.09.2

0802.0057461.10.2

0802.0025216.06.2

Convite 883.8.001.02-1

0800.0050383.09.2

0858.0064635.11.2

0858.0057775.10.2

0800.0087294.13.2

391600078

Melhor proposta adotada

Consórcio Promon e MCE

Carioca Christiani Nielsen Engenharia

Galvão Engenharia

UTC

Techint

UTC Eng.

Egesa Engenharia

Toshiba Sistemas Transm.

GDK

Construtora Lucaia

Dif.

Proposta/

Petrobras

7%

-11%

6%

-9%

-6%

-17%

-30%

-19%

-7%

-17%

51
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Lici

tação

1]

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

N

62

65

68

72

77

85

95

99

120

133

144

153

172

183

192

200

204

219

224

236

247

253

257

269

273

290

301

307

312

323

334

347

358

367

375

380

388

409

416

431

445

Código Petrobras

0562149.08-8

8500.00000.74.10-2

0802.0048659.09.2

361668078

1040503118

0858.0067266.11.2

0800.0045546.08.2

0858.0065981.11.2

0858.0074951.12.2

0858.0072271.11.2

0858.0068222.11.2

0800.0061929.10.2

0858.0066206.11.2

0800.0032192.07.2

0858.0066650.11.2

0801.0071241.11.2

0858.0067616.11 .2

0800.0042708.08.2

Convite 1128333.12.8

Convite 0645471.09.8

Convite 0534512.08-8

0800.0039920.08.2

0801.0064572.11.2

0800.0051044.09.2

Convite 0032501.10-8

8500.0000091.10.2

0800.0087257.13.2

0800.0033808.07.2

8500.0000003.09.2

0800.0077781.12.2

0858.0065605.11.2

0858.0064501.11.2

0800.0077396.12.2

8500.0000080.10.2

0800.0087262.13.2

0858.0064401.11.2

0800.0049742.09.2

8500.0000037.09.2

0800.0049716.09.2

8500.0000038.09.2

0858.0085780.13.2

Convite 0000039.10-8

0800.0061476.10.2

0800.0060661.10.3

0858.0072200.11.2

0800.0038335.07.2

Melhor proposta adotada

Consórcio Schahin, Estacon. Fidens e DM

Jaraguá

Mendes Jr.

Chicago

Tenace

Cons. Goetze/Cr Almeida

Consórcio Promon/ Skanska

Santa Bárbara Engenharia

Qualiman Montagens Industriais

Serveng Civilsan

Construtora Barbosa Mello

Fidens Eng.

Consórcio Alusa/MPE

Santa Bárbara Eng.

Encalso Construções

Fidens Engenharia

Consórcio Aterpa/ Multitek/ Autograf

Consórcio Mataripe (Queiroz GaIvão/GDK)

Jaraguá

Cons. SBMM

Orteng

Cons. CITI (AG/Mendes Jr./QG)

Construcap CCPS Eng. Com.

Consórcio Engevix/Niplan/NM

EBE/Alusa

Consórcio Fidens / Milplan

Consórcio CCCC/Galvão/Queiroz Gaivão/Odebrecht

Consórcio Skanska e Promon

Jaraguá Equip. Ind. / Egesa Eng.

Contreras. Engecampo e Potencial

UTC

Egesa Eng.

Cons. Delta, TKK e Projectus

Cons RNEST Edif (Engevix/EIT/Engeform)

Consórcio Techint/Confab/Usiminas

Cons. Queiroz Galvão/Galvão/IESA/Tecna

Alusa/CBM

Construcap / Estrutural / Projectus

Galvão Eng.

Egesa Eng.

WTorre Engenharia e Construção

Dif.

Proposta/

Petrobras

52%

-4%

39%

-17%

16%

-34%

11%

-21%

-16%

-31%

-16%

-25%

-11%

-12%

-14%

4%

7%

37%

-18%

-18%

-17%

18%

-17%

57%

-8%

-22%

-2%

-8%

-11%

-32%

-16%

-4%

-19%

-4%

-15%

-4%

-8%

-11%

-27%

-28%

8%

-naCS

747-A



LAUDO N° 2187/2016-SETEC/SR/PF/PR 0132

Lici

tação

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

N

451

454

458

461

471

476

481

484

491

504

513

522

Código Petrobras

0800.0049741.09.2

0800.0043029.08.2

0800.0044602.08.2

0859.0059374.10.2

0800.0049738.09.2

8500.0000039.09.2

0800.0077394.12.2

0800.0045921.08.2

8500.0000023.09.2

0800.0087755.13.2

0800.0063833.10.2

0800.0062504.10.2

0858.0083634.13.2

0802.0073705.12.2

Melhor proposta adotada

Consórcio Enfil/Veolia RNEST

Consórcio Construcap/Enesa

Consórcio Engevix e Queiroz Galvão

Consórcio Galvão-Serveng-Fidens

Consórcio Techint/Confab/Usiminas

UTC

Alusa

Construcap CCPS Engenharia Com.

Consórcio Tomé/Technip

Galvão Eng.

Toyo Setal Empreendimentos

Skanska / Promon / SOG

Dif.

Proposta/

Petrobras

-5%

-4%

10%

-26%

-21%

12%

-10%

-36%

-13%

-15%

-17%

-2%

'26. Repetindo-se a análise feita para a amostra global, mais uma vez foi realizada

uma análise da amostra em busca de eventuais dados anômalos. A Figura 8 mostra a distribuição

dos dados ordenados pelos valores dos desvios em relação às estimativas da Petrobras.
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Figura 8 - Ordenamento gráfico dos desvios das melhores propostas das Licitações de

Referência.

o

to

127. Assim como nas análises anteriores, os dados n° 269; 62; 68 e 219 foram

considerados anômalos e retirados da amostra, que passa a ter 59 dados para análise. A Figura
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9 mostra que os dados podem ser descritos, por exemplo, pelas distribuições Normal, Log

Logística (3P) e Lognormal (3P).

128. Os signatários admitem, então, que as melhores propostas das Licitações de

Referência da Petrobras apresentam desvios com relação às estimativas da companhia que

podem ser descritos por uma distribuição Normal (a = 5% para KS, AD e %2) com parâmetros

x =-0.111 es = 0.126.

Probabtlity Denstty Function

•0.36 -0.32 -0,28 -0.24 -0.2 -016 -0,12 -0.08 -0.04 0.04 0.08 0.12 0.16

□ Histogram —Normal —Loí-Logisíc (3P)—Lognormal OP)

Figura 9 - Histograma das melhores propostas das Licitações de Referência e a distribuição

Normal adotada.

129. Aqui é importante destacar que embora as propostas de todos os concorrentes

participantes de Licitações de Referência tenham média 8% acima das estimativas da Petrobras,

as melhores propostas destas licitações deram um desconto médio de 11,1% em relação àquelas

estimativas, conforme mostra a Figura 10.

°A
\

54
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-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Melhores propostas Todas as propostas

Figura 10 - Funções de densidade de probabilidade das melhores propostas e de todas

as propostas das Licitações de Referência.

V. 5.2 - Análise das licitações em relação à possível prática de conluio segundo os critérios da

OCDE

130. Conforme já demonstrado nas subseções anteriores, as licitações questionadas,

onde as empresas do Clube dos 16 participaram, diferem sensivelmente das licitações de

referência. Em face disso, os Peritos passam a identificar quais licitações apresentam indícios

de terem sido concertadas, segundo os critérios da OCDE.

131. Grande parte das licitações apresentadas na subseção V.4 contém propostas de

preços bastante elevadas em relação aos valores estimados pela Petrobras. Essa condição de

propostas elevadas vai ao encontro dos parâmetros definidos pela Organização paraar

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, na análise de concertação de propostas,

conforme trecho transcrito a seguir:

A apresentação de propostas em conluio (ou a concertação de propostas)

ocorre quando os proponentes, em vez de competirem, como seria de se

esperar, conspiram secretamente para aumentar os preços ou baixar a

qualidade dos bens e serviços para compradores que desejem adquirir

produtos ou serviços por meio de concursos, licitações ou leilões. Os

organismos públicos e privados contam muitas vezes com um processo de

concursos e leilões competitivo para realizar bons negócios. Preços baixos

e/ou melhores produtos são desejáveis porque permitem que os recursos sejam

economizados ou liberados para serem utilizados na aquisição de outros bens

ou serviços. O processo competitivo só pode atingir preços mais baixos ou

uma melhor qualidade e inovação quando as empresas competem

genuinamente (i.e. estabelecem os seus termos e condições de forma honesta

e independente). A concertação de propostas pode ser particularmente

prejudicial quando afeta a contratação pública. Tais conluios retiram recursos /
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dos adquirentes e contribuintes, diminuem a confiança do público no processo

competitivo, e enfraquecem os benefícios de um mercado competitivo.

132. Ainda segundo a OCDE, o conluio será mais facilmente implementado quando

o mercado for dividido entre um pequeno número de empresas; quando houver nível reduzido

ou nulo de entradas no mercado: quando as condições do mercado são estáveis: quando as

associações comerciais ou de classe forem usadas indevidamente; quando as propostas são

recorrentes ou as licitações freqüentes; quando os produtos ou serviços são idênticos ou muito

parecidos; quando o nível de alternativas ao produto ou serviço for reduzido: e quando a

inovação tecnológica do produto ou serviço tiver nível reduzido. Nos casos em pauta, verifica-

se que a maior parte das condições que favorecem o conluio está presente: um grupo reduzido

de concorrentes foi convidado, embora seja fato conhecido que o aumento do número de

concorrentes favorece os descontos originais13; o nível de entradas no mercado é reduzido face

às exigências econômicas; os concorrentes estavam num mercado relativamente estável em que

a Petrobras vinha licitando um grande número de obras freqüentemente; seus serviços eram

muito parecidos; praticamente não havia alternativas ou inovações aos produtos e serviços

licitados, uma vez que a Petrobras chegava a limitar o número de fornecedores por conta da

padronização/qualidade.
o

.2!

133. A OCDE elenca também alguns indícios que podem apontar na direção de

conluios entre concorrentes, em especial a apresentação de propostas conjuntas (em consórcio)

de empresas apesar de pelo menos uma delas ter capacidade para apresentar proposta

independente; os concorrentes apresentam propostas semelhantes ou aumentam [ou reduzem]

seus preços de forma regular; e a proposta de um determinado concorrente para um contrato em

particular é muito mais elevada do que a proposta do mesmo concorrente para outro contrato

semelhante. Por fim, a OCDE destaca que as formas mais comuns de conluio são a apresentação'

de propostas fictícias ou de cobertura; a supressão de propostas; a apresentação de propostas

rotativas (rodízio); e a divisão do mercado.

134. Ao se analisar as licitações detalhadas na subseção V.4, segundo os critérios da

OCDE, percebe-se indícios de conluio em certas licitações. De forma geral, nessas licitações,

as empresas participantes apresentaram propostas semelhantes (todas bem acima do valor

estimado pela Petrobras); foram formados consórcios compostos pelas maiores empresas de

engenharia do país, que poderiam perfeitamente apresentar propostas independentes; as

propostas vencedoras são muito mais elevadas em relação à estimativa da Petrobras que
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propostas apresentadas por seus integrantes (consorciados ou individualmente) em outras

licitações; e as propostas perdedoras/desclassificadas têm características de propostas-

cobertura.

135. Por todos os motivos já apontados, e principalmente devido ao fato de só terem

recebido propostas de empresas integrantes do "Clube dos 16" cuja cartelização encontra-se

estatisticamente comprovada na subseção V.3., os Peritos concluem que existem indícios

suficientes para considerar que os processos licitatórios que deram origem aos contratos

0800.0055148.09-2, 0858.0069023.11.2, 0800.0035013.07.2, 0800.0053456.09.2,

0800.0037911.07.2, 0800.0025267.06.2, 0802.0039959.08.2, 0802.0015016.05.2 e BDC

.8112001039 foram fraudados.

V.5.3 - Análise dos valores contratados em confronto com o modelo probabilístico adotado

para as melhores propostas das Licitações de Referência

136. Na subseção V.5.1 os Peritos identificaram o valor esperado das melhores

propostas apresentadas em licitações consideradas como referência, representando o desconto

esperado em uma licitação competitiva.

i
137. Na subseção V.5.2 os Peritos apontaram as licitações que apresentam indícios

de cartelização.

138. Nesta subseção os Peritos fazem uma estimativa do prejuízo que a Petrobras

realizou em face do ambiente cartelizado nas licitações que deram origem aos contratos

apontados na subseção V.5.2. De antemão, serão apresentados os conceitos de prejuízo

adotados nesse Laudo:

Prejuízo Direto: esse prejuízo é decorrente da apresentação de propostas com

preços artificialmente majorados. Nas licitações contaminadas pelo cartel há

uma forte tendência de que a empresa escolhida para ser a vencedora tenha como

alvo alcançar o maior valor de contrato que a contratante esteja disponível a

pagar.

Prejuízo Residual: esse prejuízo está relacionado à influência que as ações do

cartel promovem no mercado. Em virtude de as empreiteiras cartelizadas

aumentarem artificialmente sua margem de lucro, tais empresas dificilmente

participarão de novos contratos, onde suas margens de lucratividade sejam muito

menores que aquelas alcançadas nas licitações cartelizadas. Há ainda a

possibilidade de as empresas cartelizadas mobilizarem todos os seus recursos

nas obras vencidas com preços majorados. Em face disso, há uma redução da

concorrência nos demais contratos em disputa no mercado o que naturalmente

eleva os preços negociados. Além disso, a apresentação de propostas

artificialmente majoradas impõe ao mercado parâmetros de preços inflados.
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