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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(ENGENHARIA) 

Em 27 de março de 2019, no Setor Técnico-Científico da Superintendênc ia 

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, e do Procurador da República 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 aos quesitos, 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 documentação ora enviada, é possível constatar a ocorrência 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 documentação ora enviada, é possível constatar a ocorrência de 
pagamento por serviços com quantidades acima das realmente executadas na 
obra (superquantidade)? 
4. A partir da documentação ora enviada, é possível constatar a ocorrência de 
superdimensionamento ou subdimensionamento nos contratos ora enviados? 
5. Foram constatadas outras incoerências ou discrepâncias técnicas na 
documentação analisada, tendo em vista as práticas 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 a empresa TRIUNFO e as concessionárias de rodovias do Paraná 

(RODONORTE, ECOVIA, ECOCATARATAS, VIAPAR e CAMINHOS DO PARANÁ). 

A empresa TRIUNFO informou por meio de Ofício assinado em 16/10/2018 que 

possui contratos apenas com a Concessionária ECONORTE.  

Juntamente com a informação prestada ao Ministério Público Federal, em 

16/10/2018, a empresa TRIUNFO encaminhou uma série de documentos. 

Analisando este material, foram identificados 10 instrumentos contratuais que, 

juntos, representaram medições de serviço que acumularam, aproximadamente, 

R$ 181.213.185,00 (cento e oitenta e um milhões, duzentos e treze mil e cento e oitenta e cinco 

reais). 

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

um filtro preliminar para classificar estes instrumentos em função de sua relevância finance ira.  

A partir desta classificação, foram selecionados os contratos que representavam 

cerca de 80% do valor total da relação comercial entre a empresa TRIUNFO e a ECONORTE. 

Foram então destacados 3 contratos (022/2010, 025/2013 e 030/2013) que importam em um 

montante de R$ 149.380.810,24 a serem examinados.  

O presente laudo refere-se a análise de preços do contrato 025/2013. 

 

II – OBJETO 

Contrato n° 025/2013, firmado em 16/05/2013 entre a EMPRESA 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. - ECONORTE e a CONSTRUTORA 

TRIUNFO, para execução das obras de manutenção, restauração, drenagem, artes correntes, 

obras complementares e sinalização das rodovias BR-153, BR-369, PR-323, PR-855, PR-445 

e PR-862, em diversos trechos, ao longo dos anos de 2013 a 2017. O valor estimado do contrato 

foi de R$ 123.608.619,50 (cento e vinte e três milhões, seiscentos e oito mil, seiscentos e 

dezenove reais e cinquenta centavos). 
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Posteriormente, em 08/01/2015, foi firmado um termo de cessão de contrato, onde 

a CONSTRUTORA TRIUNFO cedeu à empresa COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA 

DE DERIVADOS DE PETRÓLEO os trechos de manutenção e conservação relativos ao 

período de 2015 a 2017.  

Com essa cessão, o objeto original de contrato da empresa CONSTRUTORA 

TRIUNFO ficou restrito às obras previstas para os anos de 2013 e 2014 que importam, em 

valores contratuais, na quantia de R$ 63.116.592,14. 

 

III – OBJETIVO  

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

documentação oficial, será necessária a delimitação dos exames, conforme natureza de material 

encaminhado.  

 O presente trabalho diz respeito exclusivamente à análise da documentação, 

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

(sobrepreço).  

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

investigados, uma vez que as conclusões serão estabelecidas à medida que os exames possam 

exaurir as hipóteses testadas. 

 

IV – DOCUMENTOS EXAMINADOS 

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 continham material pertinente ao exame de preços do contrato 025/2013, 

os materiais n° 6562/2018-SETEC/SR/PF/PR e 706/2019-SETEC/SR/PF/PR. As estruturas de 

arquivos destas mídias são ilustradas nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1 – Detalhe da estrutura de pastas da mídia registrada sob n° 706/2019. 

 

 

Figura 2 – Detalhe da estrutura de pastas da mídia registrada sob n° 6562/2018. 

 

Os documentos listados abaixo são aqueles que apresentaram maior relevânc ia 

para o exame pretendido.  

DOC 1: Cópia do contrato 025/2013; 

DOC 2: Dezessete boletins de medição do contrato 025/2013, cuja última 

planilha indica um total medido de R$ 66.043.411,86; 

DOC 3: Cópia da proposta comercial da CONSTRUTORA TRIUNFO em 

resposta à Carta Convite 001/2013 - ECONORTE. 
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V – EXAMES 

 

O signatário realizou os exames preconizados pela Criminalística para o caso em 

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

Nacional de Criminalística – INC/DPF. 

Uma vez que a modalidade da perícia 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 de qualidade. 

 

V.1 – Análise de preços - ABC 

 

Na presente análise foram considerados apenas os valores referentes aos serviços 

programados para os anos de 2013 e 2014, uma vez que o contrato foi cedido a outra empresa no 

ano de 2015. 

Antes de iniciar os exames propriamente ditos, o signatário elaborou o Diagrama 

de Paretto (Curva ABC) para identificar os serviços mais relevantes do contrato 025/2013. Haja 

vista que as planilhas de medição encaminhadas acham-se incompletas, nesta delimitação foi 

adotada a planilha de contrato para seleção amostral dos serviços a serem analisados. Para tanto, 

foi considerada a planilha de preços constante da Proposta Comercial, e adotados os preços 

unitários pactuados em contrato e dispostos na coluna Preço Unitário, assim como as quantidades 

previstas totais e dispostas na coluna Quant. Prevista Total. Efetuados os devidos cálculos, os itens 

que se mostraram mais importantes na formação do preço acham-se ilustrados na Figura 3. 
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Figura 3 – Planilha resumo ABC (valores contratos 2013 - 2014) 

 

 

A partir da planilha ABC do contrato, foram verificados uma a uma em cada 

planilha de medição apresentada os quantitativos medidos de serviços selecionados. Estes são os 

quantitativos que irão compor a análise de preços. 

 

V.2 – Análise de preços – Preços unitários questionados e de referência 

 

O preço questionado considerado neste exame consta da coluna Preço Unitário da 

Proposta Comercial. Todavia, em alguns casos específicos, notou-se algumas diferenças entre os 

preços pactuados para diferentes trechos, bem como entre os preços medidos em cada mês de 

medição, frente inclusive ao previsto em contrato. De modo a viabilizar a análise, foi adotada uma 

média ponderada dos valores pactuados em contrato, procedimento que não oferece prejuízo a 

presente análise. 

Como base de referência para o confronto de preços unitários, o signatário adotou 

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

adotando-se a data-base de Setembro de 2013 (próxima a data-base do contrato – Março/2013) e 

sem desoneração da folha. Este relatório do DER/PR já contempla os valores relativos a um BDI 

de 30%, o qual foi julgado adequado para a obra em análise.  
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Para os serviços onde não foi possível identificar correlação entre a descrição 

constante no boletim de medição e a tabela oficial do DER/PR, foram adotados (subsidiariamente) 

os valores divulgados pelo DNIT, constantes de seu Sistema de Custos Rodoviários (SICRO) para 

o Paraná e data-base de Março de 2013. Para composição dos preços unitários onde consta 

fornecimento de insumos asfálticos, foi adotado o preço oficial divulgado pela ANP para o período 

de março de 2013, também no Paraná.  

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 jazidas 

localizadas às margens das rodovias BR-153 (BR 153, km 16) e BR-369 (PR – 160, km 3,5; PR – 

862, km 9), trechos onde haviam obras relativas a este contrato. Para o material asfáltico e outros 

insumos industriais, foi considerado o fornecimento a partir da Região de Londrina, polo regional.  

Por fim, não foi possível identificar correlação de alguns serviços com a tabela do 

DER/PR e tampouco com a tabela do DNIT, para esses casos, foram adotados os preços constantes 

da proposta comercial, homologando-se assim, para estes casos específicos, os valores pactuados 

em contrato. 

 

 

V.3 – Cálculo do sobrepreço 

Na subseção anterior foi apresentada a metodologia para definir os preços unitários 

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 das Figura 4. 
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Figura 4 – Cálculo do Sobrepreço  
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Conforme apresentado na Figura 4, o signatário chegou ao sobrepreço de 

R$ 6.696.532,83, que representa cerca de 22% do valor analisado. 

 

V.4 – Análises subsidiárias dos preços contratados 

 

Subsidiariamente à análise acima apresentada, foi efetuado um cálculo invertendo a 

ordem de prioridade das tabelas de referência, adotando-se assim primeiramente a tabela do DNIT 

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$ 7,2 

milhões, 2% acima do calculado na seção anterior. 

Além da análise com inversão de prioridade 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 025/2013, objeto de licitações públicas com razoável grau de 

competitividade, verificando o comportamento de preço praticado no mercado. 

Comparando-se os preços praticados no contrato em análise com o contrato do lote 

3.1 da Linha Verde, data-base de maio/2015, nota-se, por exemplo, que o preço para serviço de 

fresagem previsto no contrato com a CONSTRUTORA TRIUNFO (R$ 219,76/m³) foi orçado 65% 

acima do preço pactuado pela Prefeitura de Curitiba (R$ 133,48/m³). No tocante ao serviço de 

microrevestimento à frio com polímero, enquanto no contrato da TRIUNFO pactuou-se o preço de 

R$ 7,58/m² para uma espessura de 8mm, no contrato da Linha Verde pactuou-se um preço de 

R$ 11,41/m² para uma espessura de 15mm, quase o dobro do volume de material1. 

Uma outra comparação pode ser feita com o contrato da Prefeitura de Cascavel 

(155/2013), mais contemporâneo à obra em exame, onde o preço dos serviços de revestimento 

asfáltico com CBUQ foram pagos a R$ 205/ton, enquanto no contrato firmado pela TRIUNFO 

pagou-se R$ 264,28/ton.  

As análises apresentadas acima alinham-se aos resultados obtidos durante o exame 

que constataram a existência de sobrepreço unitário. 

  

 

 

                                                                 
1 Além da diferença de volume há que se considerar que na data-base do contrato da Linha Verde, a emulsão 

asfáltica com polímero achava-se 25% mais cara que na data-base do contrato da TRIUNFO. 
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V.5 – Cálculo do equilíbrio econômico financeiro 

 

As planilhas de medição encaminhadas acham-se incompletas o que torna inviável 

a análise de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

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 à reposta dos quesitos 

apresentados. 

 

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? 

Sim. No contrato nº 025/2013, celebrado entre a CONSTRUTORA TRIUNFO e a 

concessionária de rodovias ECONORTE, foi verificado um sobrepreço de 

R$ 6.696.532,83, equivalente a uma majoração aproximada de 22% nos preços pagos pelos 

serviços analisados em relação à tabela do DER/PR.  

 

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

de superfaturamento (ou dano ao Erário) por quebra do equilíbrio econômico-finance iro 

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

As planilhas de medição encaminhadas acham-se incompletas o que torna inviável 

a análise de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
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3. A partir da documentação ora enviada, é possível 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, os exames concentraram-se na análise documental. Exames de quantidade requerem 

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

tempo, além do uso de equipamentos apropriados.  

 

4. A partir da documentação ora enviada, é possível constatar a ocorrência 

de superdimensionamento ou subdimensionamento nos contratos ora enviados? 

A análise pericial para verificar eventual superdimensionamento ou 

subdimensionamento dos serviços previstos demandam uma análise aprofundada dos projetos, 

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. Se o parquet federal julgar necessário, 

tais exames poderão ser reiterados em nova fase, após conclusão dos exames de preços, 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. 

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, 

elaborado em onze páginas, assinado eletronicamente. 

 

JOÃO JOSÉ DE CASTRO B. VALLIM 
PERITO CRIMINAL FEDERAL 

 

 
 
 


