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LAUDO Nº 0445/2019 – SETEC/SR/PF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIM INAL FEDERAL

(ENGENHARIA)

Em 18 de março de 2019, no Setor Técnico-Científ ico da Superintendência

Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná, designado pelo Chefe do

Setor, Perito Criminal Federal FERNANDO PFLUG COMPARSI, o Perito Criminal Federal

JOÃO JOSÉ DE CASTRO BAPTISTA VALLIM elaborou o presente Laudo Pericial, no

interesse do RE nº 019/2018-SR/PF/PR, a fim de atender a solicitação do Delegado de Polícia

Federal FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI, contida no Memorando nº 7814/2018-

SR/PF/PR, de 28/11/2018, edo Procurador daRepública DIOGO CASTOR, contida no Ofício

11147/2018-PRPR/FT de 06/11/2018, registrados no Sistema de Criminalística sob o

no 3367/2018, em 28/11/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo

quanto possa interessar à Justiça e respondendo aosquesitos, abaixo transcritos:

1. A partir da documentação ora enviada, é possível detectar indícios de
sobrepreço/superfaturamento nos contratos de concessão de rodovias
estaduais e federais do Paraná em que as empresas oficiadas atuaram?
2. A partir da documentaçãoora enviada, épossível constatar aocorrência de
superfaturamento (ou dano ao Erário) por quebra do equilíbrio econômico-
financeiro (jogo de planilha)? Em caso positivo, qual o montante?
3. A partir da documentaçãoora enviada, épossível constatar aocorrência de
pagamento por serviços com quantidades acima das realmente executadasna
obra (superquantidade)?
4. A partir da documentaçãoora enviada, épossível constatar aocorrência de
superdimensionamento ou subdimensionamento nos contratos ora enviados?
5. Foram constatadas outras incoerências ou discrepâncias técnicas na
documentação analisada, tendo emvista aspráticas correntes de engenharia?
6. Outros dados julgados relevantes pelos D. Peritos, inclusive à luz do
RI 011/2018.”
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I – HISTÓRICO

O Ofício encaminhado pelo Ministério Público Federal solicita a análise de

contratos firmados entre aempresa J. MALUCELLI easconcessionárias derodovias doParaná

(RODONORTE, ECOVIA, ECOCATARATAS, VIAPAR eCAMINHOS DO PARANÁ).

A empresa J. MALUCELLI informou por meio do documento JMCO-DIR-

1510/2018, de15/10/2018, que possui contratos apenas com aConcessionária RODONORTE.

Juntamente com a informação prestada ao Ministério Público Federal, em

15/10/2018, a J. MALUCELLI encaminhou uma série de documentos. Esta documentação foi

posteriormente complementada em 25/10/2018.

Analisando este material, foram identificados 28 instrumentos que, juntos,

representaram medições de serviço que acumularam, aproximadamente, R$ 696.985.953,00

(seiscentos enoventa eseis milhões, novecentos eoitenta ecinco mil, novecentos e cinquenta

e três reais).

Considerando a extensão do número de contratos firmados, o signatário efetuou

um filtro preliminar paraclassificar estes instrumentos em função desua relevância financeira.

A partir desta classificação, foram selecionados os contratos que representavam

cerca de 80% do valor total da relação comercial entre a empresa J MALUCELLI e a

RODONORTE. Foram então destacados 9 contratos (14244/2016, 22344/2016, 16349/2016,

25252/2014, 06240/2009, 14522/2011, 34402/2016, 35344/2016 e30357/2015) que importam

em um montante deR$ 567.710.731,86 a serem examinados.

O presente laudo refere-se a análise depreços do contrato 14244/2016.

II – OBJETO

Contrato n° 14244/2016, firmado em 29/09/2016 entre aempresa RODONORTE

– CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. e o CONSÓRCIO J.

MALUCELLI GRECA, para execução das obras de duplicação da rodovia BR-376, pistas

Norte e Sul, com construção da nova pista e recuperação dos trechos 03 a 14 (exceto trechos

06, 07, 11e13), pelo valor estimado deR$ 284.743.057,06 (duzentos eoitenta equatro milhões,

setecentos equarenta e três mil, cinquenta esete reais eseis centavos).
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Posteriormente, em 24/04/2018, mediante o 5° Termo deAditivo, o Consórcio J.

MALUCELLI GRECA cedeu o contrato para aempresa J. MALUCELLI.

I I I – OBJETIVO

Considerando o escopo de exames a serem realizados, envolvendo aanálise de

documentação oficial, seránecessária adelimitação dosexames, conforme natureza dematerial

encaminhado.

O presente trabalho diz respeito exclusivamente à análise da documentação,

verificando a possível existência de preços pagos acima dos referenciais de mercado

(sobrepreço) e eventual desequilíbrio econômico-financeiro durante sua execução (jogo de

planilha).

Tal delimitação não acarreta em prejuízo à investigação e tampouco àdefesa dos

investigados, uma vez que as conclusões serão estabelecidas àmedida que osexames possam

exaurir as hipóteses testadas.

IV – DOCUM ENTOS EXAM INADOS

Anexo ao memorando que instrui a solicitação de exame foram encaminhadas

algumas mídias eletrônicas e documentos impressos. Após análise preliminar, identificou-se

que dois pen drives e um DVD continham material pertinente ao exame depreços do contrato

14244/2016, os materiais n° 6562/2018-SETEC/SR/PF/PR, 704/2019-SETEC/SR/PF/PR e

707/2019-SETEC/SR/PF/PR. Asestruturas dearquivos destas mídias são ilustradas nas Figuras

1 a3.
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Figura 1 – Detalhe daestrutura depastas damídia registrada sob n° 704/2019.
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Figura 2 – Detalhe da estrutura depastas damídia registrada sob n° 6562/2018.

Figura 3 – Detalhe da estrutura depastas damídia registrada sob n° 707/2019.

Os documentos listados abaixo são aqueles que apresentaram maior relevância

para o exame pretendido.

DOC 1: Cópia do contrato 14244/2016 e dos aditivos números 1 a6;

DOC 2: Vinte e dois boletins de medição do contrato 14244/2016, cuja última

planilha apresenta um total acumulado deR$ 166.519.777,08;

DOC 3: Composições dos preços unitários previstos para os serviços de

duplicação erecuperação dos trechos daRodovia BR 376constantes do contrato

14244/2016;
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DOC 4: Planilha de levantamento dos custos indiretos para os trechos 3, 4, 5,

10, 8, 9, 12, 14 eB;

DOC 5: Carta Convite RN-035-16 Revisão 3.

V – EXAM ES

O signatário realizou osexames preconizados pela Criminalística parao caso em

espécie, de acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto

Nacional deCriminalística – INC/DPF.

Uma vez que amodalidade daperícia requerida foi exclusivamente documental,

portanto sem exame de local das obras, não foi verificada a efetiva execução dos serviços

contratados e pagos. Desse modo, não foi possível verificar eventual ocorrência de

superfaturamento por quantidades não executadas ou por deficiência dequalidade.

V.1 – Análise de preços - ABC

Antes de iniciar osexames propriamente ditos, o signatário elaborou o Diagrama

deParetto (Curva ABC) paraidentificar osserviços mais relevantes docontrato 14.244/2016.Para

tanto, foi tomada por base a planilha de medição 022, de 20/09/2018, e considerados ospreços

unitários pactuadosem contrato edispostosna coluna Preço Unitário – Contrato Valores Iniciais,

assim como as quantidades medidas e dispostas na coluna Quant. – Medição Acumulada.

Efetuados osdevidos cálculos, ositens que semostraram mais importantes na formação dopreço

acham-se ilustrados nasFiguras 4 e5.
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Figura 4 – Parte dosserviçosclassificados na curva ABC

Item Serviços Valor Acumulado

W.1.2.4.4 Britagraduadatratadacom cimento (4%) 20.827.901,27

W. 1.2.8.9 Defensasimples, espaçador, calço 19.174.415,14

W. 1.2.4.1.5 Macad seco(s.b)brit.c/britagr 16.598.069,97

P1101 Concreto Asfált BN25-Dexcl.forn mat.bet 7.228.174,31

W.1.2.6.37 Dreno profundo solo - tipo 5A- Bidim 5.105.288,95

P3111 CBUQcom borracha, exclusive forn. CAP 3.596.326,52

D3397 BSTC00,80(CA-2)-bc-serv.acab. 3.250.427,03

W.1.2.4.7 Demolição de pavimento 2.797.450,49

W.1.2.4.3 Britagraduada100%PM 2.612.460,95

W.1.2.5.8 .A Esc., carga, trans. 1acat.3000-4000m(G) 2.377.346,90

W.1.2.5.8 .D Escc/ tr 1acat 4000-5000m (G) 2.340.724,46

W.1.2.7.3.1 Aço CA-50, fornec.,dobr.,colocação 2.239.032,97

W.1.2.8.8 Barreiratipo New Jersey 2.214.108,31

C6001 Forn./aplic.gab t.cxalt. 0,5m-telagalv. 2.112.511,81

W.1.2.5.5 Esc., carga, transp. 1acat. até 200m 2.040.777,21

W.1.2.5.1 Compactação aterros95%PN 1.995.865,30

W.1.2.7.118 Perfuração em rochaNX 1.969.198,17
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Figura 5 – Parte dosserviçosclassificados na curva ABC (continuação)

Item Serviços Valor Acumulado

C6002 Forn./aplic.gab t.cxalt. 1,0m-telagalv. 1.930.451,18

W.1.2.5.4 Desmatamento, limpezadiâm. até 30cm 1.890.621,51

W.1.2.8.2 Enleivamento 1.847.035,32

W.1.2.5.4.B Cargatransp. mat. limpezade 50a5000m 1.638.921,00

W.1.2.5.14.F Escc/ tr3acat2000-3000mh<=1m 1.414.561,72

W.1.2.5.8 Esc., carga, transp. 1acat. 2000-3000m 1.361.329,12

C2023 Compactação aterro 100%sobre geogrelha 1.341.705,27

T3009 Forn inst geogr.p/ ref ater30x(100a200)Kn 1.327.244,31

W.1.2.5.16 Colchão drenante areia(fund de aterros) 1.187.117,56

D1448 Barreiracom canaletacombinadatipo 2 1.153.185,60

D5141 Sarjeta triangular concreto - tipo#1 1.143.673,54

W.1.2.5.7E Esc. cargae transp. 1acat. 1600-2000m 1.108.863,19

F1002 Formaplanap/concr protendido/aparente 1.108.681,57

P3008 Fornec.aplic.CBUQ, excl. forn mat.betum. 1.002.251,22

W.1.2.5.2 Compactação aterros100%PN 985.240,83

W.1.2.8.3 Hidrossemeadura 959.869,71

W.1.2.8.1 Cerca4fios,mourõesde concreto 843.580,26

P2008 Pinturade Ligação c/RR-2Cexcl.mat.bet 833.710,43

W.1.2.5.11.E Esc. cargatransp. 2a.cat 2000-3000m (G) 829.909,19

D2490 Dreno sub-superficial - DSS15 826.154,04

T2004 Escavação e cargasolo mole 814.722,51

C4005 Inj.sacoscim em furosp/execde tirante 814.662,85

W.1.2.5.11.J Esc. cargatransp. 2a.cat 3000-4000m (M) 780.499,94

P3112 CBUQasf.mod Gapgraded,excl.forn ma.bet 779.779,99

W.1.2.4.11 Regulariz., compac. subleito 100%PN 764.239,79

S5029 Sinalização horiz.mecânicabase água 742.712,48

D3712 BSTM 01,60-T.Liner (e=2,7mm)-serv.acab. 738.570,30

D3412 BSTC01,00(CA-2)-bc-serv.acab. 737.889,05

W.1.2.7.3.4.A Concreto Fck =30Mpa 730.338,42

W.1.2.5.4.C Espalhamento e conformação de bota-fora 661.112,40

D3442 BSTC01,50(CA-2)-bc-serv.acab. 645.044,01

W.1.2.4.6C Forn aplic.binder.CAP-50/70excl.mat.bet 629.420,08

D3694 BSTM 01,20-T.Liner (e=2,7mm)-serv.acab. 626.369,94
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V.2 – Análise de preços - BDI

A J. MALUCELLI encaminhou três planilhas com custos indiretos para

administração emobilização daobra: uma paraos trechos 3, 4, 5 e10; outra paraos trechos 8, 9,

12e14e; uma última para restauração do trecho B. Estes custos indiretos representam um valor

total de R$ 69.174.340,30, equivalendo acercade 37% do custo direto.

Como comparação, o DNIT estabelece faixas para administração central e local

em torno de 8% e o DER/PR em torno de 11%, bem abaixo do percentual de 37%, ainda que

este contemple custos específicos demobilização (demenor impacto). Outra comparação pode

ser feita a partir da edição de 2017 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do

DNIT, onde é apresentada uma simulação de cálculo da administração local para uma obra de

50,0 km (similar à obra em tela que possui 42,35 km previstos), cujos gastos considerados

alcançaram o montante deR$ 10.520.577,27, bem inferior ao estimado pela J. MALUCELLI.

Como efeito de comparação deeventuais fatores que importam nessa diferença, o levantamento

do DNIT considera um salário mensal de R$ 5.878,49 para a mão de obra de topógrafo, já o

cálculo da J. MALUCELLI considera o valor deR$ 24.937,781.

Ao percentual de37%, aJ. MALUCELLI ainda acrescenta custos com impostos,

taxas e lucros que, somados aos custos indiretos, atingem um BDI de53,16%.

Considerando os parâmetros oficiais de percentuais aplicados de administração

local e central, não será considerado o BDI apresentado pela J. MALUCELLI de 53,16%,

adotando-se o BDI de 30% constante do Relatório deComposição do Serviço do DER/PR que,

no entendimento da perícia, é suficiente para fazer frente as despesas indiretas para uma obra

demesma natureza do objeto do contrato questionado.

V.3 – Análise de preços – Preços unitários questionados e de referência

O preço questionado considerado neste exame consta dacoluna Preço Unitário –

Contrato Valores Iniciais. Todavia, em alguns casos específicos, notou-se algumas diferenças

decimais entre ospreçospraticados paraosdiferentes trechos docontrato. De modo aviabilizar a

análise, foi adotadauma média ponderada dosvalores pactuados.

Como basede referência parao confronto depreçosunitários, o signatário adotou

prioritariamente osvalores divulgados pelo DER/PR no relatório Preço Referencial de Serviços,

adotando-se adata-basede 20/10/2016 (próxima a data-basedo contrato) e sem desoneração da

1 Em ambos os salários já estão inclusos os encargos sociais.
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folha. Este relatório do DER/PR já contempla osvalores relativos aum BDI de 30%, o qual foi

julgado adequado para a obra em análise, conforme abordado na seção anterior. Esta base de

preços reforça-se pela condição de contrato, do tipo back to back, baseada em preços unitários

definidos pelo próprio DER/PR eaRODONORTE, conforme constana CartaConvite RN-035-

16 Revisão 3, encaminhada pela investigada.

Para os serviços onde não foi possível identificar correlação entre a descrição

constante no boletim demedição eatabela oficial doDER/PR, foram adotados(subsidiariamente)

osvalores divulgados pelo DNIT, constantes deseuSistema deCustosRodoviários (SICRO) para

a região Sul edata-base deSetembro de2016.

Para alguns serviços há necessidade de considerar o transporte comercial dos

materiais. Nestes casos, para os agregados graúdos, adotou-se o fornecimento a partir de uma

jazida aberta às margens da rodovia BR-376 no quilômetro 436, identificada por imagens de

satélite. Para a areia comercial, foi considerado o fornecimento a partir dos areais localizados

próximos àcidadedePontaGrossa/PR, àsmargens do Rio Tibagi, conforme pesquisa ao mercado

naregião. Já, paraprodutos industrializados, tais como o cimento, foi considerado o fornecimento

apartir dacidade dePontaGrossa/PR, polo regional no entorno daobra.

Por fim, não foi possível identificar correlação dealguns serviços com atabela do

DER/PR etampouco comatabeladoDNIT, paraessescasos, foram adotadosospreçosconstantes

doboletim demedição (valores contratuais), homologando-se assim, paraestescasosespecíficos,

osvalores pactuadosem contrato.

Além dos preços unitários, a J. MALUCELLI também encaminhou suas

composições unitárias (CPU), as quais foram comparadas com as composições unitárias do

DER/PR edo DNIT. Existem algumas diferenças entre ascomposições que importam em algum

impacto no preço, porém, foram adotadasascomposições dosórgãos oficiais, especialmente ado

DER/PR queregem as execuçõesderodovias no Estado do Paraná.

V.4 – Cálculo do sobrepreço

Nasubseçãoanterior foi apresentadaametodologia paradefinir ospreçosunitários

de referência e preços unitários questionados dos serviços contratados. Esses preços foram

cotejados entre si, para aqueles serviços elencados pelo diagrama de Paretto, apresentado na

subseção V.1. Como resultado do confronto foi elaborada a tabela constante dasFiguras 6 e 7.
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Figura 6 – Cálculo do Sobrepreço (primeira parte)

Item Serviços Valor Acumulado Unidade
Preço Unitário
Equivalente

Quantidade Medida
Equivalente

Preço Adotado Sobrepreço Total Referência

W.1.2.4.4 Britagraduadatratadacom cimento(4%) 20.827.901,27 m³ 245,83 84.724,82 192,51 4.517.827,36 DER/PR531130+TRANSPORTE

W. 1.2.8.9 Defensasimples, espaçador, calço 19.174.415,14 ml 362,70 52.865,77 260,42 5.407.110,96 DER/PR823000

W. 1.2.4.1.5 Macad seco(s.b)brit.c/britagr 16.598.069,97 m³ 149,97 110.675,94 110,01 4.422.291,24 DER/PR531300+TRANSPORTE

P1101 Concreto Asfált BN25-Dexcl.forn mat.bet 7.228.174,31 ton 130,90 55.160,95 130,90 - HOMOLOGADO

W.1.2.6.37 Dreno profundo solo - tipo 5A- Bidim 5.105.288,95 ml 257,15 19.853,35 172,02 1.690.132,86 DER/PR- 641500+TRANSPORTES

P3111 CBUQcom borracha, exclusive forn. CAP 3.596.326,52 ton 92,00 39.089,63 92,00 - HOMOLOGADO

D3397 BSTC00,80(CA-2)-bc-serv.acab. 3.250.427,03 ml 1.023,16 3.156,94 792,78 727.281,29 SICRO2S0410052+TRANSPORTES

W.1.2.4.7 Demolição de pavimento 2.797.450,49 m³ 36,26 77.149,77 29,92 489.129,54 DER/PR512050

W.1.2.4.3 Britagraduada100%PM 2.612.460,95 m³ 175,62 14.875,65 141,48 507.832,98 DER/PR531100+TRANSPORTE

W.1.2.5.8 .A Esc., carga, trans. 1acat.3000-4000m(G) 2.377.346,90 m³ 18,02 130.838,75 10,30 1.010.075,15 DER/PR414000

W.1.2.5.8 .D Escc/tr 1acat 4000-5000m (G) 2.340.724,46 m³ 19,56 119.668,94 11,76 933.417,73 DER/PR415000

W.1.2.7.3.1 Aço CA-50, fornec.,dobr.,colocação 2.239.032,97 KG 8,14 275.065,48 12,85 1.295.558,41- DER/PR603000

W.1.2.8.8 Barreiratipo New Jersey 2.214.108,31 ml 398,96 5.549,70 398,96 - HOMOLOGADO

C6001 Forn./aplic.gab t.cxalt. 0,5m-telagalv. 2.112.511,81 m³ 560,29 3.770,39 560,29 - HOMOLOGADO

W.1.2.5.5 Esc., carga, transp. 1acat. até 200m 2.040.777,21 m³ 6,87 297.056,36 6,03 249.527,34 DER/PR410200

W.1.2.5.1 Compactação aterros95%PN 1.995.865,30 m³ 4,65 429.218,35 3,86 339.082,50 DER/PR401950

W.1.2.7.118 Perfuração em rochaNX 1.969.198,17 ml 371,53 5.300,24 371,53 - HOMOLOGADO

C6002 Forn./aplic.gab t.cxalt. 1,0m-telagalv. 1.930.451,18 m³ 560,29 3.445,45 560,29 - HOMOLOGADO

W.1.2.5.4 Desmatamento, limpezadiâm. até 30cm 1.890.621,51 m² 1,44 1.312.931,61 0,83 800.888,28 DER/PR400000

W.1.2.8.2 Enleivamento 1.847.035,32 m² 10,88 169.764,28 9,38 254.646,42 DER/PR800000

W.1.2.5.4 .B Cargatransp. mat. limpezade 50a5000m 1.638.921,00 m³ 6,40 256.081,41 6,40 - HOMOLOGADO

W.1.2.5.14.F Escc/tr3acat2000-3000mh<=1m 1.414.561,72 m³ 73,29 19.300,88 31,52 806.197,76 DER/PR433010

W.1.2.5.8 Esc., carga, transp. 1acat. 2000-3000m 1.361.329,12 m³ 13,07 104.161,51 9,32 390.605,66 DER/PR413000

C2023 Compactação aterro 100%sobre geogrelha 1.341.705,27 m³ 43,43 30.893,51 43,43 - HOMOLOGADO

T3009 Forn inst geogr.p/ref ater30x(100a200)Kn 1.327.244,31 m² 25,38 52.294,89 25,38 - HOMOLOGADO

W.1.2.5.16 Colchão drenante areia(fund de aterros) 1.187.117,56 m³ 159,59 7.438,55 117,91 310.036,83 DER/PR400500+TRANSPORTE
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Figura 7 – Cálculo do Sobrepreço (parte final)

Item Serviços Valor Acumulado Unidade
Preço Unitário
Equivalente

Quantidade Medida
Equivalente

Preço Adotado Sobrepreço Total Referência

D1448 Barreiracom canaletacombinadatipo 2 1.153.185,60 ml 2.402,47 480,00 2.402,47 - HOMOLOGADO

D5141 Sarjeta triangular concreto - tipo#1 1.143.673,54 ml 96,31 11.874,92 123,32 320.763,06- DER/PR650000+TRANSPORTES

W.1.2.5.7E Esc. cargae transp. 1acat. 1600-2000m 1.108.863,19 m³ 13,95 79.448,40 8,17 459.211,75 DER/PR412000

F1002 Formaplanap/concr protendido/aparente 1.108.681,57 m² 176,31 6.288,14 92,22 528.769,69 DER/PR711000

P3008 Fornec.aplic.CBUQ, excl. forn mat.betum. 1.002.251,22 m³ 98,56 10.171,28 126,68 286.016,39- DER/PR570400

W.1.2.5.2 Compactação aterros100%PN 985.240,83 m³ 5,30 185.894,49 4,51 146.856,65 DER/PR401000

W.1.2.8.3 Hidrossemeadura 959.869,71 m² 7,25 132.395,82 6,76 64.873,95 DER/PR800100

W.1.2.8.1 Cerca4fios,mourõesde concreto 843.580,26 ml 40,63 20.762,50 32,18 175.443,13 DER/PR831000

P2008 Pinturade Ligação c/RR-2Cexcl.mat.bet 833.710,43 m² 0,60 1.384.568,08 0,22 526.135,87 DER/PR561100

W.1.2.5.11.E Esc. cargatransp. 2a.cat 2000-3000m (G) 829.909,19 m³ 23,98 34.608,39 11,79 421.876,27 DER/PR423000

D2490 Dreno sub-superficial - DSS15 826.154,04 ml 75,68 10.916,41 75,68 - HOMOLOGADO

T2004 Escavação e cargasolo mole 814.722,51 m³ 25,89 31.468,62 19,47 202.028,54 SICRO2S0130001(INCLUÍDOTRANSPORTE)

C4005 Inj.sacoscim em furosp/execde tirante 814.662,85 sc 270,19 3.015,00 270,19 - HOMOLOGADO

W.1.2.5.11.J Esc. cargatransp. 2a.cat 3000-4000m (M) 780.499,94 m³ 34,44 22.662,60 13,65 471.155,45 DER/PR424000

P3112 CBUQasf.mod Gapgraded,excl.forn ma.bet 779.779,99 ton 81,07 9.619,02 81,07 - HOMOLOGADO

W.1.2.4.11 Regulariz., compac. subleito 100%PN 764.239,79 m² 1,44 530.722,08 3,27 971.221,41- DER/PR511200

S5029 Sinalização horiz.mecânicabase água 742.712,48 m² 108,79 6.827,03 21,60 595.248,75 DER/PR822100

D3712 BSTM 01,60-T.Liner (e=2,7mm)-serv.acab. 738.570,30 ml 5.681,31 130,00 5.681,31 - HOMOLOGADO

D3412 BSTC01,00(CA-2)-bc-serv.acab. 737.889,05 ml 1.424,70 517,93 1.091,03 172.818,98 SICRO2S0410053+TRANSPORTES

W.1.2.7.3.4.A Concreto Fck =30Mpa 730.338,42 m³ 718,90 1.015,91 565,88 155.451,21 DER/PR743000+TRANSPORTES

W.1.2.5.4.C Espalhamento e conformação de bota-fora 661.112,40 m³ 0,82 800.234,60 0,55 216.063,34 DER/PR404300

D3442 BSTC01,50(CA-2)-bc-serv.acab. 645.044,01 ml 2.443,92 263,94 1.618,90 217.755,10 DER/PR611500+TRANSPORTES

W.1.2.4.6C Forn aplic.binder.CAP-50/70excl.mat.bet 629.420,08 ton 129,47 4.861,60 129,47 - HOMOLOGADO

D3694 BSTM 01,20-T.Liner (e=2,7mm)-serv.acab. 626.369,94 ml 4.261,02 147,00 4.261,02 - HOMOLOGADO

SUBTOTAIS 132.679.548,09 24.336.213,32
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Conforme apresentado nas Figuras 6 e 7, o signatário chegou ao sobrepreço de

R$ 24.336.231,32, querepresentacercade18% do valor analisado.

V.5 – Análises subsidiárias dos preços contratados

Subsidiariamente àanálise acima apresentada, foi efetuado um cálculo invertendo a

ordemdeprioridade dastabelasdereferência, adotando-seassim primeiramente a tabela doDNIT

com complementação pela tabela do DER/PR e dos preços homologados, sucessivamente. Esse

cenário também confirma o sobrepreço, resultando em um valor de aproximadamente R$ 27

milhões, 2% acima do calculado na seção anterior.

Além daanálise com inversão deprioridade das tabelas de referência, o signatário

efetuou busca no Portal de Transparência do TCE/PR de modo a pesquisar serviços correlatos

àqueles constantes no contrato 14.244/2016, verificando o comportamento de preço praticado no

mercado.

O serviço de maior impacto no contrato 14.244/2016 édaBase deBrita Graduada

tratada com Cimento, a um preço unitário contratado de R$ 245,83/m³. Por meio da pesquisa

efetuada, identificou-se serviço similar previsto no bojo do contrato 560/2014 da Prefeitura

Municipal deMaringá ao preço deR$ 198,43/m³, muito próximo àreferência adotadaneste laudo.

Nessemesmo contrato, a sinalização horizontal foi paga ao valor de R$ 17,15/m², enquanto no

contrato daJ. MALUCELLI praticou-seo valor deR$ 108,79/m².

Outro serviço que podeser comparado foi o de demolição depavimento. O preço

unitário contratado entre aJ. MALUCELLI e aRODONORTE foi deR$ 36,26/m³, enquanto no

contrato 068/2016da Prefeitura deSão José dosPinhais foi deR$ 22,29/m³, abaixo, inclusive, do

valor considerado pela perícia neste laudo. Nesse mesmo contrato, o serviço dedesmatamento e

limpeza foi contratado pelo valor de R$ 0,55/m², enquanto no contrato questionado foi pago

R$ 1,44/m². Mesma circunstância observadano preço da compactação deaterros100% PN, onde

naquele contrato foi pago R$3,26/m³ eno contrato em análise estabelecido o preçodeR$5,30/m³.

Asanálises apresentadasacima alinham-se aosresultados obtidosdurante o exame

que constataram aexistência desobrepreço unitário.
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V.6 – Cálculo do equilíbrio econômico financeiro

O termo de aditivo 06 acrescenta novos serviços ao contrato. Os serviços

acrescentados não apresentaram um aumento no percentual do sobrepreço, uma vez que

mantiveram o valor de 18% acimada referência demercado.

VI – RESPOSTA AOS QUESITOS

De tudo quanto foi visto e examinado, e dentro do objetivo proposto para a

elaboração do presente Laudo, elencado na seção III, o signatário passa àreposta dosquesitos

apresentados.

1. A partir da documentação ora enviada, é possível detectar indícios de

sobrepreço/superfaturamento nos contratos deconcessão derodovias estaduais e federais

do Paraná em que as empresas oficiadas atuaram?

Sim. No contrato nº 14.244/2016, celebrado entre a empresa J. MALUCELLI e a

concessionária de rodovias RODONORTE, foi verificado um sobrepreço de

R$ 24.336.231,32, equivalente a uma majoração aproximada de 18% nos preços pagos pelos

serviços analisados.

2. A partir da documentação ora enviada, épossível constatar a ocorrência

de superfaturamento (ou dano ao Erário) por quebra do equilíbrio econômico-financei ro

(jogo de planilha)? Em caso positivo, qual o montante?

Não se identificou alteração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

3. A partir da documentação ora enviada, épossível constatar a ocorrência

de pagamento por serviços com quantidades acima das realmente executadas na obra

(superquantidade)?

Conforme detalhado na seção III – OBJETIVO e definido pela autoridade

solicitante, osexames concentraram-se naanálise documental. Exames dequantidade requerem

levantamentos de campo e, considerando o porte e natureza da obra, demandam muito mais

tempo, além do uso deequipamentos apropriados.
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4. A partir da documentação ora enviada, épossível constatar a ocorrência

de superdimensionamento ou subdimensionamento nos contratos ora enviados?

A análise pericial para verificar eventual superdimensionamento ou

subdimensionamento dosserviços previstos demandam uma análise aprofundada dosprojetos,

devendo ser efetuada em confronto com normas e planos de investimento do DER/PR

juntamente às concessionárias. Em razão do prazo estabelecido no Ofício encaminhado pelo

MPF, não há tempo hábil para este exame no momento. Seo parquet federal julgar necessário,

tais exames poderão ser reiterados em nova fase, apósconclusão dosexames depreços, que são

mais céleres.

5. Foram constatadas outras incoerências ou discrepâncias técnicas na

documentação analisada, tendo em vista as práticas correntes de engenharia?

Vide resposta ao quesito anterior.

6. Outros dados julgados relevantes pelos D. Peritos.

Demais informações constam do corpo do presente laudo.

Nadamais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra opresente Laudo,

elaborado em quinze páginas, assinado eletronicamente.

JOÃO JOSÉ DE CASTRO B. VALLIM
PERITO CRIMINAL FEDERAL


