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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(ENGENHARIA) 

Em 29 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 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO e as 

concessionárias de rodovias do Paraná (RODONORTE, ECOVIA, ECOCATARATAS, 

VIAPAR e CAMINHOS DO PARANÁ). 

Foram encaminhadas diversas pastas com documentos impressos relativos aos 

contratos firmados pela empresa CSO e as concessionárias RODONORTE (2), VIAPAR (26), 

ECOVIA (58) e ECOCATARATAS (37). Estes documentos foram inicialmente registrados no 

Setor Técnico Científico da Polícia Federal no Paraná sob número 6563/2018. Posteriormente, 

após análise preliminar do material, os documentos foram separados conforme pastas 

encaminhadas, sendo que aqueles relativos aos contratos da CSO foram cadastrados sob 

números 729 a 744/2019 – SETEC/SR/PF/PR. 

Faz parte do escopo deste laudo a análise das relações contratuais entre a empresa 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO e a CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO 

MAR S.A.. 

Analisando este material, foram identificados 58 instrumentos que, juntos, 

representaram medições de serviço que acumularam, aproximadamente, R$ 140.414.000,00 

(cento e quarenta milhões, quatrocentos e quatorze mil 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 CSO e a ECOVIA. Foram 

então destacados 17 contratos (007/2014, 008/2014, 030/2013, 040/2011, 005/2017, 005/2011, 

004/2011, 016/2009, 008/2007, 010/2014, 026/2013, 009/2012, 034/2011, 025/2013, 005/2010, 

021/2009 e 004/2013) que importam em um montante de R$ 114.123.658,07 a serem 

examinados.  

O presente laudo refere-se a análise de preços do contrato 007/2014. 
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II – OBJETO 

Contrato n° 007/2014, firmado em 28/03/2014 entre a empresa 

CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHOS DO MAR e ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES CSO, para execução das obras de manutenção e conservação das rodovias 

BR-277, PR-804, PR-508, PR-407 e PR-408, pelo valor estimado de R$ 35.000.000,00 (trinta 

e cinco milhões de reais). 

 

III – OBJETIVO  

 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 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 apenas os documentos impressos continham material pertinente ao exame de preços do 

contrato 007/2014, mais precisamente, uma pasta denominada “ECOVIA CONTRATOS GEN 

007/2014 ECM-ENG 004/2014 – VOL. IV”. Esta pasta foi registrada no Sistema de 

Criminalística deste Setor sob número 736/2019-SETEC/SR/PF/PR. 

Os documentos listados abaixo são aqueles que apresentaram maior relevânc ia 

para o exame pretendido.  

DOC 1: Cópia do contrato 007/2014 e dos aditivos números 1 e 2; 

DOC 2: Trinta e sete boletins de medição do contrato 007/2014, cuja última 

planilha apresenta um total acumulado de R$ 31.209.424,26; 
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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 

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

de Paretto (Curva ABC) para identificar os serviços mais relevantes do contrato 007/2014. Para 

tanto, foi tomada por base as planilhas de medições 24 a 37, e considerados os preços unitários 

pactuados em contrato e dispostos na coluna Preço Unitário – Itens Contratuais, assim como as 

quantidades medidas e dispostas na coluna Quant. – Acumulado Atual. 

Após processamento das medições encaminhadas, chegou-se a um total de 

R$ 32.189.235,89, pagos em medições com base em valores contratuais originais. A relação de 

Notas Fiscais encaminhadas contabiliza R$ 26.771.238,69, enquanto as planilhas de medição 

indicam um total de R$ 31.209.424,26. Para fins deste exame adotaremos o valor de 

R$ 32.189.235,89. 

O contrato sofreu dois aditivos para subcontratação de serviços asfálticos. Uma vez 

que não se acha definido de forma precisa na documentação encaminhada qual o escopo de cada 

parte, no presente exame será considerado o valor original previsto em contrato e considerada a 

contrapartida relativa a toda prestação de serviço descrita na planilha para determinar o preço de 

referência, ainda que parte subcontratada. 

Efetuados os devidos cálculos, os itens que se mostraram mais importantes na 

formação do preço acham-se ilustrados na Figura 1. 
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Figura 1 – Serviços classificados na curva ABC 

 

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

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

Itens Contratuais. Como já salientado anteriormente, nos casos dos serviços de Microrevestimento 

simples (exclusive emulsão), Fornecimento e execução de CBUQ modificado por polímero 

(exclusive CAP), Fornecimento e execução de CBUQ modificado por BORRACHA (exclusive 

CAP) e Fornecimento e execução de CBUQ convencional (exclusive CAP), foram considerados 

os preços “cheios” de contrato, ou seja, o confronto foi realizado entre a descrição da composição  

constante na planilha questionada com descrição correlata em planilha do DER/PR. 

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 Março/2014 (próxima a data-base do contrato) e com desoneração da 

folha. Este relatório do DER/PR já contempla os valores relativos a um BDI de 32,4%, o qual foi 

julgado adequado para a obra em análise, uma vez que contempla compensação a título de 

contribuição previdenciária sobre o faturamento.  

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 Estado do Paraná e na data-base de Março de 2014.  
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Para alguns serviços há necessidade de considerar o transporte comercial dos 

materiais. Nestes casos, para os agregados graúdos e cimento asfáltico usinado, adotou-se o 

fornecimento a partir de uma jazida aberta às margens da rodovia PR-508 (Km 16), a qual, 

inclusive, consta como fornecedora do contrato, conforme indicado no Aditivo 01. Para a areia 

comercial, foi considerado o fornecimento a partir dos areais localizados próximos à cidade de 

Paranaguá/PR, conforme pesquisa ao mercado na região. Já, para produtos industrializados, tais 

como o cimento, foi considerado o fornecimento a partir da cidade de Curitiba/PR, polo regional 

mais próximo da obra. 

 

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. 

Conforme apresentado na Figura 2, o signatário chegou ao sobrepreço de 

R$ 7.937.874,84, que representa um valor médio de 35% acima da referência pericial. 
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Figura 2 – Cálculo do Sobrepreço  
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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$ 12,4 

milhões, um valor médio de 69% acima da referência pericial. 

Além da análise com inversão de prioridade das tabelas de referência, o signatário 

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

correlatos àqueles constantes no contrato 007/2014, verificando o comportamento de preço 

praticado no mercado. 

Nessa consulta, foram identificados alguns editais do DER/PR para obras de 

manutenção e conservação de rodovias. Um exemplo é o Edital da Concorrência 006/2014, cujo 

preço para execução do serviço de pavimentação com CBUQ achava-se previsto na planilha do 

Edital por R$ 111,87/ton, valor abaixo do contrato questionado da CSO, onde foi considerado o 

preço de R$ 138,57/ton e R$ 142,90/ton.  

Após a abertura de preços da CP 006/2014-DER/PR, onde sete empresas 

apresentaram propostas com preços abaixo do previsto pelo órgão rodoviário, a vencedora ofereceu 

um desconto médio de 13% sobre a tabela do DER/PR, para execução de serviço correlato. 

Adotando-se a tabela do DER/PR como base de comparação, vemos que em um processo 

aparentemente competitivo, o órgão alcançou um desconto de 13%, enquanto na relação comercial 

entre a empresa CSO e a ECOVIA, o preço pactuado para serviço correlato, achava-se 35% acima 

da referência do DER/PR. 

 

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

que constataram a existência de sobrepreço unitário. 

  

V.5 – Cálculo do equilíbrio econômico financeiro 

Nas planilhas de medições apresentadas não se acha devidamente esclarecido quais 

são as quantidades previstas inicialmente em contrato, impossibilitando a análise de desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 
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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 007/2014, celebrado entre a empresa ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES CSO e a concessionária de rodovias CONCESSIONÁRIA ECOVIA 

CAMINHO DO MAR, foi verificado um sobrepreço de R$ 7.937.874,84, que representa um valor 

médio de 35% acima da referência pericial.  

 

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? 

Nas planilhas de medições apresentadas não se acha devidamente esclarecido quais 

são as quantidades previstas inicialmente em contrato, impossibilitando a análise de desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

 

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.  
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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 dez páginas, assinado eletronicamente. 

 

JOÃO JOSÉ DE CASTRO B. VALLIM 
PERITO CRIMINAL FEDERAL 

 
 
 

 


