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HISTÓRICO DA CONDUTA
Sumário Executivo do Histórico da Conduta
A empresa, as pessoas físicas funcionários e ex-funcionários da empresa, conjuntamente denominados
"Signatários" do Acordo de Leniênela 1112016, trouxeram ao conhecimento cia Superintendência-Geral
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("SG/CADE"), a prática de condutas
anticompetitivas no mercado de prestação de serviços de engenharia para construção, ampliação
e reforma de portos e terminais aquaviários públicos' no Brasil, conforme os artigos 86 e 87 da Lei
n° 12.529/2011 e do Regimento Interno do CADE (Resolução n° i, com alterações subsequentes). As
condutas anticompetitivas são descritas de maneira detalhada neste Histórico da Conduta, elaborado pela
SG/Cade com base nos documentos e informações apresentados pelos Signatários, que faz parte
integrante do Acordo de Leniência celebrado com a SGICADE e o Ministério Público Federal ("MPF").
Os Signatários apresentam informações e documentos sobre condutas anticompetitivas consistentes em
(i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de
mercado entre concorrentes para frustrar o caráter competitivo de licitações e contratações
públicas, por meio da apresentação de propostas de cobertura, da formação de consórcios e da supressão
de propostas, bem como (iii) troca de informações comercial e concorre ncialmente sensíveis. Os
Signatários indicam que a conduta se iniciou, possivelmente, a partir de 2001, tendo durado, pelo menos,
até 2012.
Os ajustes anticompetitivos foram implementadas sobretudo em sede do grupo autodenominado "Sport
Club Unidos Venceremos"/"Mesa". O modus operandi dos arranjos anticoncorrenciais chegaram a ser
escritos em um documento similar a um "estatuto social", com as regras de atuação das empresas nas
licitações públicas para construção, ampliação e reforma de portos e terminais aquaviários no Brasil.'
As condutas foram viabilizadas prioritariamente por meio de reuniões presenciais realizadas em
escritórios de empresas envolvidas ou em hotéis em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RI), com a
participação de representantes de todas ou pelo menos de parte dos concorrentes envolvidos.
Esporadicamente, houve conversas por meio de convocações telefônicas, sobretudo relacionadas ao
agendam ento de reuniões presenciais.
Eram 8 (oito) os membros permanentes do "Sport Club Unidos Venceremos"/"Mesa", quais sejam: (i)
Construtora Andrade Gutierrez S.A. ("Andrade Gutierrez"); (ii) Carioca Cliristiam-Nielsen Engenharia
S.A. ("Carioca"); (iii) Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. ("Camargo Corrêa"); (iv) Mendes
Junior Trading Engenharia S.A. ("Mendes Júnior"); (v) Construtora OAS S.A. ("OAS"); (vi)
Construtora Norberto Odebrecht S.A., inclusive por meio de suas controladas Odebrecht Serviços de
Engenharia e Construção S.A. e Construtora CBPO Engenharia Ltda. ("Odebrecht"); (vii) a Construtora

1 Segundo os Signatários, as obras em terminais e portos aquaviários de empresas privadas não eram objeto da "Mesa".
2 De acordo com os Signatários, os serviços de dragagem nos portos não eram objeto de discussões da "Mesa".
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Queiroz Ga1vo S.A. ("Queiroz Galvão"); e (viii) Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de
Engenharia ("Serveng").
Além dessas, também participaram da conduta, de forma pontual e específica, pelo menos as
seguintes empresas: (ix) Constremac Construções Ltda. ("Constremac"), e (x) Constran S.A. Indústria e
Comércio ("Constran").
Os ajustes anticompetitivos afetaram pelo menos 9 (nove) licitações públicas de prestação de serviços
de engenharia para construção, ampliação e reforma de portos e terminais aquaviários públicos no Brasil
entre 2001 e 2012, quais sejam:
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(a) [2001] "Ministério dos Transportes - Porto de Alcântara/MA": contratação das obras
e serviços de construção do atracadouro de navios de Alcântara e seu acesso rodoviário
(Concorrência n° 102/2001);
(b) [2005] "EMAP - Porto de Itaqui": contratação pela Empresa Maranhense de
Administração Portuária de serviços de recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de
Itaqui/MIA (Concorrência n° 76/2005);
(c) [2005] "EMAP - Porto de Itaqui": contratação pela Empresa Maranhense de
Administração Portuária de empresa para execução de obras civis de construção do berço
100 e alargamento do cais sul do Porto do Itaqui/MA (Concorrência n° 78/2005);
(d) [2008] "SUAPE - Píer Petroleiro": contratação pelo Complexo Industrial Governador
Eraldo Cueiros de serviços de execução de obras civis da construção do Pier Petroleiro
PGL 3A 3B do Porto de Suape (PE) (Concorrência n° 008/2008);
(e) [2009] "CDP - Porto de Vila do Conde/PA": contratação pela Companhia das Docas do
Pará de serviços de ampliação do píer principal, alargamento do Berço 302 e duplicação da
Ponte de acesso do Porto de Vila do Conde (Concorrência n° 11 /200 8)1 -1
Ó9 [2009] "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN": contratação pela
Companhia Docas do Rio Grande do Norte de empresa para execução de obras de
ampliação da ilha artificial para estocagem de sal a granel, do cais de Barcaças, instalação
do descarregador de Barcaças, potenciação dos transportadores de correia e utilidades do
terminal salineiro de Areia Branca (Concorrência CODERN n° 23/2009);
(g) [2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de
Vitória/ES": contratação pela Companhia Docas do Espírito Santo de empresa de
engenharia especializada para execução dos serviços de reforma, alargamento e ampliação
dos berços 101 e 102 do cais comercial de vitória (Concorrência CODESAn° 003/2009);
(7) 120101 "CDRJ— Píer de Atracação": contratação pela Companhia das Docas do Rio de
Janeiro de serviços de construção do Píer de Atracação, idealizado para as Olimpíadas que
ocorreriam no Rio de Janeiro em 2016. Contudo, essa Concorrência foi cancelada; e
(i) [2012] "CODESP - Alinhamento do Cais Outeirinhos": contratação de empresa de
engenharia especializada para execução de obras de construção e adequação para
alinhamento do Cais do Outeirinhos no Porto de Santos (Concorrência n° 11/2011),
ocorrida em 2012.
Assim, foram afetados pela conduta anticompetitiva pelo menos os seguintes clientes do setor público
no Brasil: Ministério dos Transportes, Companhia Docas do Rio Grande do Norte ("CODERN"),
Companhia Docas do Espirito Santo ("CODESA"), Companhia Docas do Estado de São Paulo
("CODESP"), Empresa Maranhense de Administração Portuária ("EMAP") e Complexo Industrial
Governador Eraldo Gueiros ("SUAPE") e Companhia Docas do Pará ("CDP"). Além disso, a
Companhia Docas do Rio de Janeiro ("CDRJ") teria sido afetada caso as obras do Píer de Atracação
tivessem sido lançadas.

Conforme esclarecimentos dos Signatários, a Concorrência 0 11/2008 para o Porto de Vila do Conde/PA foi objeto
de conversas anticompetitivas entre os integrantes da Mesa, contudo o acordo não foi implementado, sendo a licitação
adjudicada pela empresa Triunfo, de forma independente ao cartel.
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Este Histórico da Conduta está estruturado da seguinte maneira:
• Seção 1 apresenta uma Descrição Sumária da Conduta Relatada;
• Seção II identifica os Signatários da Conduta Relatada;
• Seção III identifica os Participantes da Conduta Relatada;
• Seção IV identifica Concorrentes e Clientes no mercado afetado
• Seção V delineia a Duração da Conduta Relatada;
• Seção VI fornece uma Descrição Detalhada da Conduta Relatada;
• Seção VII faz considerações sobre o Mercado Afetado;
• Seção VIII remete ao "Apêndice de Prova Documental" da Conduta Relatada;
• Seção IX remete ao "Apêndice de Termos e Siglas" usados neste Histórico da
Conduta;
• Seção X apresenta a Conclusão.
Em 19.12.2016, os Srs. José Carlos da Matta Berardo, brasileiro, advogado, inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB/SP sob n° 234.461 e Marcela Junqueira Cesar Pirola, brasileira,
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil— OAB/SP sob o n°358.272, representantes
legais da empresa ("Signatária") e das pessoas físicas, funcionários e ex-funcionários da empresa,
conjuntamente denominados "Signatários" do Acordo de Leniência 11/2016, vêm, perante
SG/CADE, apresentar informações relativas a condutas anticompetitivas mercado de
prestação de serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de portos e
terminais aguaviários públicos no Brasil ("obras marítimo-portuárias").

1.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA CONDUTA

1.
Este Histórico da Conduta consiste em documento elaborado pela SG/CADE, com base
nos documentos e informações apresentados pelos Signatários do Acordo de Leniência, que
reportaram ao conhecimento da SG/CADE a ocorrência de condutas anticompetitivas,
praticadas no Brasil, em pelo menos 9 (nove) licitações de obras marítimo-portuárias",
compreendendo portos e terminais aquaviários públicos:

Segundo os Signatários o mercado afetado pela conduta seria o de prestação de serviços de engenharia para a
construção, ampliação e reforma de portos e terminais aquaviários.
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(a) [2001] "Ministério dos Transportes—Porto de Alcântara/MA": contratação das obras
e serviços de construção do atracadouro de navios de Alcântara e seu acesso rodoviário
(Concorrência n' 102/2001);
(b) [2005] "EMAP - Porto de Itaqui": contratação pela Empresa Maranhense de
Administração Portuária de serviços de recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de
Itaqui/MA (Concorrência n° 76/2005);
(c) [2005] "EMAP —Porto de Itaqui": contratação pela Empresa Maranhense de Administração
Portuária de empresa para execução de obras civis de construção do berço 100 e alargamento
do cais sul do Porto do Itaqui/MA (Concorrência n° 78/2005;
(cl) [20081 "SUAPE - Píer Petroleiro": contratação pelo Complexo Industrial Governador
Eraldo Gueiros de serviços de execução de obras civis da construção do Píer Petroleiro
PGL 3A 313 do Porto de Suape (PE) (Concorrência n° 008/2008);
(e) [20091 "CDP - Porto de Vila do Conde/PA": contratação pela Companhia das Docas
do Pará de serviços de ampliação do píer principal, alargamento do Berço 302 e
duplicação da Ponte de acesso do Porto de Vila do Conde (Concorrência n° 11/2008);
') [2009] "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN": contratação pela
Companhia Docas do Rio Grande do Norte de empresa para execução de obras de
ampliação da ilha artifical para estocagem de sal a granel, do cais de Barcaças, instalação do
descarregador de Barcaças, potenciação dos transportadores de correia e utilidades do
terminal salineiro de Areia Branca (Concorrência CODERN n° 23/2009;
(g) [20091 "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de
Vitória/ES": contratação pela Companhia Docas do Espírito Santo de empresa de
engenharia especializada para execução dos serviços de reforma, alargamento e ampliação
dos berços 101 e 102 do cais comercial de vitória (Concorrência CODESA n° 003/2009);
(h) [20101 "CDRJ—Píer de Atracação": contratação pela Companhia das Docas do Rio de
Janeiro de serviços de construção do Píer de Atracação, idealizado para as Olimpíadas
que ocorreriam no Rio de Janeiro em 2016. Contudo, essa Concorrência foi cancelada; e
(i) [2012] "CODESP - Alinhamento do Cais de Outeirinhos": contratação de empresa de
engenharia especializada para execução de obras de construção e adequação para
alinhamento do Cais de Outeirinhos no Porto de Santos (.Concorrência n° 11/2011),
ocorrida em 2012.

2.
As condutas relatadas pelos Signatários consistiram em acordos de (i) fixação de preços,
condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre
concorrentes para frustrar o caráter competitivo de licitações e contratações públicas, por
meio da apresentação de propostas de cobertura, da formação de consórcios e da supressão de
Conforme esclarecimentos dos Signatários, a Concorrência n 11/2008 para o Porto de Vila do Conde/PA foi objeto
de conversas anticompetitivas entre os integrantes da Mesa, contudo o acordo não foi implementado, sendo a licitação
adjudicada pela empresa Triunfo, de forma independente ao cartel.
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propostas, bem como (iii) troca de informações comercial e concorrencialmente sensíveis. Os
Signatários indicam que a conduta se iniciou no ano de 2001, tendo durado até 2012, quanto a
clientes do setor público.
3.
As condutas foram viabilizadas prioritariamente por meio de reuniões presenciais
realizadas em escritórios de algumas das empresas envolvidas ou em hotéis em São Paulo (SP) e
Rio de Janeiro (RJ), com a participação de representantes de todas, ou pelo menos de parte dos
concorrentes envolvidos; e, esporadicamente, por meio de convocações telefônicas para reuniões
presenciais. A conduta envolveu a participação de empresas de forma permamente e de
forma pontual.
4.
As empresas que atuaram de forma permanente em sede do grupo autodenominado
"Sport Club Unidos Venceremos"/"Mesa", segundo os Signatários, foram: (i) Carioca; (ii)
Camargo Corrêa; (iii) Andrade Gutierrez; (iv) Odebrecht; (v) OAS; (vi) Mendes Junior; (vii)
Serveng; e (viii) Queiroz Galvão.
5.
De acordo com os Signatários, as empresas que atuaram de forma pontual foram, pelo
menos: (ix) Constremac, que esteve envolvida em 2 (duas) obras; e (x) Constran, que esteve
envolvida em 4 (quatro) obras.
6.

Os ajustes anticompetitivos foram implementados ao longo do tempo do seguinte modo:
Fase 1 - Contatos Iniciais dos Participantes Permanentes: formação do "Sport Club
Unidos Venceremos "/'Mesa" (a partir de novembro de 2001) e discussões em
licitações pontuais (entre 2002 e 2008);
II.
Fase II - Retomada dos Contatos dos Participantes Permanentes: novo fluxo de
licitações (a partir de fevereiro de 2008 até, pelo menos, 2012); e
III.
Concomitante às Fases 1 e II - Contatos Específicos com as Empresas Pontuais:
contatos com Constran e Constremac (entre 2001 e 2012).
1.

7.
A "Fase 1 Contatos Iniciais dos Participantes Permanentes" trata das primeiras
tratativas que ocorreram entre Andrade Gutienez, Carioca, Camargo Corrêa e Odebrecht, que
posteriormente aderiram OAS, Mendes Júnior, Serveng e, ao final, Queiroz Galvo. Tais contatos
foram incitados pela ocorrência da licitação 200 11 "Ministério dos Transportes - Porto de
Alcântara/MA". Segundo os Signatários, devido a discussões entre as empresas concorrentes na
implementação do acordo entre os concorrentes surgiu a ideia de definir as regras do grupo, que
foram, então, consolidadas no documento denominado Sport Club Unidos Venceremos", na
forma de um "estatuto social".
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8.
Os Signatários esclarecem que as licitações [2001/2002] "Obra Portuária no Estado do
Rio Grande do Sul" e [2002] Ministério dos Transportes Prolongamento dos Molhes do Porto
do Rio Grande/RS": contratação das obras e serviços referentes à ampliação da infraestrutura
portuária (Concorrência n° 101/2000) tiveram início antes dos contatos iniciais referentes à
licitação [200 11 "Ministério dos Transportes —Porto de Alcântara/MA". Os Signatários informam
que elas não foram alvo de discussões de que qualquer representante da Carioca, razão pela qual
não constam da relação de licitações públicas afetadas pela conduta anticompetitiva relatada neste
Histórico da Conduta.
9.
Segundo os Signatários, no período de 2002 a 2008, poucas obras de Portos Públicos
foram licitadas, de modo que o "Sport Club Unidos Venceremos" ficou um longo período com
reuniões apenas para discussões de licitações pontuais. Exemplos disso foram as concorrências
[2005] "EMAP Porto de Itaqui" (Concorrência n° 76/2005) e [2005] "EMAP Porto de Itaqui'
(Concorrência n° 78/2005).
10.
Assim, a partir de fevereiro de 2008 ("Fase 11—Retornada dos Contatos dos Participantes
Permanentes"), com a expectativa de novas licitações, os Signatários descrevem que a "Mesa'
retomou os contatos dos participantes permanentes por meio de reuniões e contatos entre os
concorrentes. As negociações para a divisão de mercado entre os concorrentes, com o
objetivo de frustrar o caráter competitivo da licitação eram abertas por meio de:
Apresentação de propostas de cobertura: por meio desta estratégia, após a(s)
empresa(s) designada(s) para vencer a licitação ter(em) sido escolhida(s) pela "Mesa",
outras duas ou três empresas do "Sport Club Unidos Venceremos" eram incumbidas
então de apresentar "propostas de cobertura" com valores escalonados (normalmente
em termos percentuais), baseados no valor de referência publicado pelo órgão licitante.
Com isso, o objetivo das participantes do cartel era dar ares de competitividade ao
certame.

•

Formação de consórcios: por meio desta estratégia, era possível que diversas
empresas da 'Mesa" fossem contempladas em uma mesma obra. A escolha das
empresas que fariam parte do consórcio era decorrente de fatores como afinidade com
o projeto e o histórico de licitações já vencidas anteriormente pela empresa no bojo do
"Sport Club Unidos Venceremos". Os Signatários informam que houve um caso em
que, mesmo diante de proibição constante do Edital de licitação quanto à formação de
consórcios, as empresas se uniram em Sociedade em Conta de Participação ("SCP"),
de modo que o órgão licitante no tinha informação a respeito do sócio oculto, tão
somente do sócio ostensivo.

•

Supressão de propostas: por meio desta estratégia, as empresas não alocadas para
vencer ou apresentar propostas de cobertura retirava(m) ou deixava(m) de apresentar

Página 7 de 81

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
GABINETE
proposta, pois determinada licitação estaria "reservada" para outra(s) empresa(s) por
conta do acordo realizado no bojo do "Sport Club Unidos Venceremos".
11.
Segundo os Signatários, a conduta também envolveu a participação de empresas de
forma pontual ("Concomitante às Fases 1 e II - Contatos Específicos com as Empresas
Pontuais"), que atuaram em licitações específicas, para a acomodação de concorrentes que não
compunham a 'Mesa".
12.
A composição de interesses e a acomodação destes concorrentes ocorria em função de
fatores como: (i) proximidade dessas empresas locais com o órgão licitante; (ii) o fato de a
empresa ter tido acesso antecipado à licitação e ter buscado o grupo para acomodar interesses;
(iii) os valores das obras; (iv) a possibilidade de formação de consórcio; (v) a existência de
atestação específica, dentre outros.
13.
De acordo com os Signatários, as práticas anticompetitivas ora reportadas cessaram no
início de 2012. Assim, é possível visualizar a seguinte linha do tempo a respeito da participação
das pessoas jurídicas na conduta por licitação.
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II. SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA
14.

Os Signatários estão identificados em documento anexo (vide §§ 1 a 7).

III. PARTICIPANTES DA CONDUTA
111.1 PESSOAS JURíDICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO
SIGNATÁRIOS)
15.
De acordo com os Signatários, as seguintes pessoas jurídicas, além da Signatária, tiveram,
em algum momento, participação nas práticas concertadas mencionadas neste Histórico da
Conduta:
TABELA 11. DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃo SIGNATÁRIOS)
EMPRESA

CNPJ

Constran S.A.
Construções e
Comércio
("Constran")

61.156.568
/0001-90

Constreac
m
Construções Ltda.
("Constremac")

03.998.869
/0001-65

ENDEREÇO (SEDE,
ESCRITORIO,
FÁBRICAS)
Av. Alfredo Egidio de
Souza Aranha, 374/384 - 20
Andar
Chácara Santo AntônioCEP:_04726-170
Av. Maria Coelho Aguiar,
215, bloco A, Sala H, 3°
andar, Jardim São Luis, São
Paulo (SP), CEP: 05805000

Construções e
Comércio
Camargo Conêa
/
S.A. ("Caniargo
Corrêa")

61.522.512
0001-02

Av. Brigadeiro Faria Lima,
1663, Jardim Paulistano,
São Paulo (SP), CEP:
01452-001.

Andrade Gutienez
Engenharia S.A.
("Andrade
Gutierrez")

17.262.213
/0001-94

R. Dr. Geraldo Campos
Moreira, 375, Brooklin
Novo, São Paulo (SP), CEP:
04571-020

Construtora
Norberto
Odebrecht S.A.
("Odebrecht")"

15.102.288
/0001-82

Rua Lemos Monteiro, 120 9° andar, Butantã, São
Paulo (SP), CEP: 0 5501 050

WEBSITE/TEL/
FAX

REPRESENTANTE
LEGAL'°

httix//www.constra
n.com.br/
Tel: 11 3706-1000
Fax: 11 3706-1098

Joao Eduardo Cerdeira
de Santana

http://www.constru
base.com.br/
Tel: 113741 —2110
Fax: 11
2133
constremac@constr
emac.com.br

Antonio Claudio
Guedes Palaia

httrx//www.camarg
ocorrea.com.br/
Tel: 11 2383-9000
11 3848 - 7875

Carlos Roberto Ogeda
Rodrigues

Marcelo Sturlini
Bisordi
Ricardo Coutinho de
http://www.andrade
Sena
gutierrez.com/
Tel: 11 5501 —4843
Roberto José
115502 - 2000
Rodrigues
Adriano Chaves Juca
www.odebrecht. co
Rolim
M
Tel: 113096-8000
Luciano Cruz

1 OEsses dados foram extraídos de documentos públicos disponibilizados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo,
sendo certo que não se relacionam, necessariamente, aos representantes das empresas que estiveram envolvidos nas
condutas anticompetitivas.
11 Construtora Norberto Odebrecht S.A., inclusive por meio de suas controladas Odebrecht Serviços de Engenharia e
Construção S.A. e Construtora CBPO Engenharia Ltda. ("Odebrecht").
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EMPRESA

Construtora OAS
S.A. ("OAS")
Construtora
Queiroz Galvão
S.A. ("Queiroz
Galvilo")
Mendes Junior
Trading
Engenharia S.A.
("Mendes
Junior")

Serveng Civilsan
S.A. Empresas
Associadas de
Engenharia
("Serveng")

CNPJ

ENDEREÇO (SEDE,
ESCRITORIO,
FÁBRICAS)-

Praia de Botafogo, 300- 10°
andar, Botafogo, Rio de
Janeiro - RJ, CEP 22250040
Av. Francisco Matarazzo, 11°
1350,
14.310.571
Agua Branca, São
/0001-04
Paulo (SP), CEP: 0 5001 100
Rua Santa Luzia, 651, 2° ao
33.412.792
6° andares, Centro, CEP:
/0001-60
20.030-041, Rio de
Janeiro/RJ
Av. João Pinheiro, 146 - 6°
andar, Centro, Belo
Horizonte (MG), CEP:
19.394.808
30130-927
/0001-29
Rua Pedroso Alvarenga,
1046, Itaim, São Paulo - SP,
CEP 004531-004

48.540.421
/0001-31

Rua Vicente Penido, 256,
Vila Maria, São Paulo (SP),
CEP: 02064-000

WEBSITE/TEL/
FAX

REPRESENTANTE
LEGAL'°

Fax: 1130968017

www. oas.com
Tel.: 112124-1122
Fax: 11 2124-1378

Alexandre Louzada
Touiinho

www.http://portal.q
ueirozgalvao.com
Tel.: 21 2131-7100
Fax: 21 2131-7377

José Ivanildo Santos
Lopes e Francisco
Ranulfo Magalhães
Rodrigues

http://www2.mende
sunior.com.br/Pagi
nas/Home.aspx
Tel: 31 2121 -9400
113253-1513
113253 -8644

http://www.grupose
rveng.com.br/
Tel: 11 2142 - 30 00

José Mano de Sousa
Franco
Jesus Murilio Valie
Mendes
Elas Bermudez
Cabrera e Marcelo de
Sousa Ribeiro
Thadeu Luciano
Marcondes Penido

Constran S.A. Construções e Comércio
16.
De acordo com os Signatários, a Constran praticou condutas anticompetitivas
consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de
formação de consórcios, supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iü) troca de informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter
competitivo das mencionadas licitações públicas. Na licitação 120011 "Ministério dos
Transportes - Porto de AlcântaralMA", apesar de ainda não fazer parte da "Mesa", a empresa
suprimiu proposta depois do acordo realizado por Francisco Lourenço Rapuano (Superintendente
de Obras da Constran) com a "Mesa". A Constran teve participação pontual na conduta
anticompetitiva e se uniu a "Mesa" nas licitações 120091 "CODESA - Ampliação dos Berços
do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES, em que suprimiu proposta`; e "120121 CODESP -

12 Os Signatários explicam que, apesar de a Constran não ter apresentado proposta nesse certame pela ausência de
condições técnicas para habilitação, representantes da empresa participaram das tratativas destinadas à alocação dessa
obra dentre os integrantes do "Sport Club Unidos Venceremos": João Eduardo Cerdeira de Santana (Presidente) e José
Carlos Tadeu Gago Lima (Diretor).
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Serveng/ConstranlConstremac. A Constran teve participação pontual na conduta
anticompetitiva, que foi implementada por Francisco Lourenço Rapuano (Superintendente de
Obras da Constran), exclusivamente na licitação 120011 "Ministério dos Transportes - Porto
de Alcântara/ MA", João Eduardo Cerdeira de Santana (Presidente da Constran) e José Carlos
Tadeu Gago Lima (na época, Diretor da Constran), mediante conversas e reuniões presenciais,
iniciadas em 2010, destinadas exclusivamente à alocação das licitações 120091 "CODESA Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES e [2012] "CODESP Alinhamento do Cais de Outeirinhos". Sua participação na conduta anticompetitiva está
evidenciada, por exemplo, nos Documentos 20, 24, 25 e 27, nos parágrafos 5, 16, 17, 24, 28, 29,
30, 70, 94, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 142, 149, 120, 151, 152, 154, e nas tabelas 1,11,111,IV,
XIII, XIV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXV, XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI deste Histórico da Conduta.
Constremac Construções Ltda.
17.
De acordo com os Signatários, a Constremac praticou condutas anticompetitivas
consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de
formação de consórcios, supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter
competitivo das mencionadas licitações públicas. A Constremac teve participação pontual na
conduta anticompetitiva, tendo se unido à "Mesa" nas licitações [2009] "CODERN - Terminal
Salineiro de Areia Branca/RN" e [2012] "CODESP - Alinhamento do Cais de Outeirinhos". A
Constremac sagrou-se vencedora de ambas as licitações sendo que integrava, na primeira, o
consórcio formado por Carioca e Queiroz Galvio e, na segunda, Constran e Serveng. Sua
participação na conduta foi implementada pelos seus funcionários Edno de Oliveira Lima (na
época Diretor de Desenvolvimento de Negócios), e por Marcos Vinicius Bonn (Diretor Presidente
do Grupo Constremac), mediante conversas e reuniões presenciais relacionadas a ambas as
licitações indicadas acima, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 20 e 27, nos parágrafos 5, 16, 17, 22, 24, 31, 32, 94, 108, 127, 133, 134, 135, 136, 137,
142, 149, 152 e 154 e nas tabelas 1, II, III, V, XIII, XIV, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI deste Histórico da Conduta.
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
18.
De acordo com os Signatários, a Camargo Corrêa praticou condutas anticompetitivas
consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de
formação de consórcios, supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter
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competitivo das mencionadas licitações públicas. A Camargo Corrêa teve Participação
permanente na conduta anticompetitiva. Sua participação na conduta foi implementada,
inicialmente, pelo seu funcionário João Ricardo Auler (Diretor de Obras) no que se refere à
licitação [2001] "Ministério dos Transportes -Porto de Alcântara/MA", da qual a Camargo
Corrêa sagrou-se vencedora em consórcio com a Carioca. Ocorre que, a partir de 2005, João
Ricardo Auler (Diretor de Obras) foi substituído nas reuniões da "Mesa" por Eduardo Yoshikuni
Missaka (Gerente de Projetos), que representou a Camargo Corrêa nas reuniões da "Mesa'
referentes às seguintes licitações: [2008] "SUAPE - Píer Petroleiro", [2009] "CDP - Porto de
Vila do Conde/PA", 120091 "CODERN— Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", e 120091
"CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES".
Especificamente em relação à licitação 120121 "CODESP - Alinhamento do Cais
Outeirinhos", o Signatário M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca) se

recorda que Eduardo Yoshikuni Missaka (Gerente de Projetos) foi substituído nas reuniões,
contudo no se recorda o nome do substituto. A conduta de J00 Ricardo ,4 uler (Diretor de Obras)
e Eduardo Yoshikuni Missaka (Gerente de Projetos), está evidenciada, por exemplo, no
Documento 7, nos parágrafos 4, 7, 10, 18, 33, 34, 60, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 76, 97, 98, 111, 112,
113, 114 e 115 e nas tabelas 1, II, III, VI, XIII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIII, XXIV,
XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXV, XXXVIII e XLI deste Histórico da Conduta.
Construtora Andrade Gutierrez S.A.

19.
De acordo com os Signatários, a Andrade Gutierrez praticou condutas anticompetitivas
consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de
formação de consórcios, supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter
competitivo das mencionadas licitações públicas. A Andrade Gutierrez teve participação
permanente na conduta anticompetitiva, nas licitações: 120011 "Ministério dos Transportes Porto de AlcântaraIlVIA", em que apresentou proposta de cobertura; [20051 "EMAP —Porto de
Itaqui": Concorrência n° 76/2005, em que o consórcio composto pela Andrade Gutierrez e pela
Odebrecht sagrou-se vencedor; [20051 "EMAP - Porto de Itaqui": Concorrência n° 78/2005,
em que apresentou proposta de cobertura; [20081 "SUAPE —Píer Petroleiro", em que a Andrade
Gutierrez também compunha o consórcio com Odebrecht e a OAS que foi declarado vencedor
[2009] "CDP - Porto de Vila do Conde/PA", em que participou da discussão sobre a obra, sem
alocação; [2009] "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", em que suprimiu
proposta; [2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de
Vitória/ES", em que suprimiu proposta; e 120121 "CODESP - Alinhamento do Cais
Outeirinhos", em que apresentou proposta de cobertura. Sua participação na conduta foi
implementada pelos seus funcionários Márcio Magalhães Duarte Pinto (Diretor de Obras) e por
Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (Diretor Comercial), e está evidenciada, por exemplo, no
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Documento 7, nos parágrafos 4, 7, 19, 20, 21, 35, 36, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 97, 98,
111, 3, 7, 19, 20, 21, 35, 36, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 96, 97, 110, 118 e 123 enas tabelas
1, II, III, VII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXII, XXXV, XXXVIII, XL e XLI deste Histórico da Conduta.
Construtora Norberto Odebrecht S.A.

20.
De acordo com os Signatários, a Odebrecht Construtora Norberto Odebrecht S.A.,
inclusive por meio de suas controladas Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. e
Construtora CBPO Engenharia Ltda. ("Odebrecht") - praticou condutas anticompetitivas
consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de
formação de consórcios, supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iü) troca de informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter
competitivo das mencionadas licitações públicas. A Odebrecht teve participação permanente
na conduta anticompetitiva, nas licitações: [2001] "Ministério dos Transportes - Porto de
AlcântaralMA", em que apresentou proposta de cobertura; [20051 "EMAP - Porto de Itaqui":
Concorrência n° 76/2005, em que o consórcio composto pela Andrade Gutierrez e pela Odebrecht
sagrou-se vencedor; 120051 "EMAP - Porto de Itaqui": Concorrência n° 78/2005, em que
apresentou proposta de cobertura; [2008] "SUAPE - Píer Petroleiro", em que a Odebrecht
também compunha o consórcio com a Andrade Gutierrez e a OAS que foi declarado vencedor
[2009] "CDP - Porto de Vila do Conde/PA", em que participou da discussão sobre a obra, sem
alocação; [2009] "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", em que suprimiu
proposta; [2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de
Vitória/ES", em que apresentou proposta de cobertura; e 120121 "CODESP - Alinhamento do
Cais Outeirinhos", em que apresentou proposta de cobertura. Sua participação na conduta foi
implementada pelos seus funcionários Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente de Contratos), e
Mauro Saliade Darzé (Diretor Comercial), mediante conversas e reuniões presenciais, e está
evidenciada, por exemplo, nos Documentos 7, 20 e 21, nos parágrafos 4, 7, 19, 20, 21, 35, 37, 38,
60, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 86, 97, 111, 119, 124, 142, 143 e 147 e nas tabelas 1, II, RI, VIII,
XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XL e XLI deste Histórico da Conduta.
Construtora OAS S.A.

21.
De acordo com os Signatários, a OAS praticou condutas anticompetitivas consistentes em
acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em
licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de formação de consórcios,
supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca de
informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter competitivo das
mencionadas licitações públicas. A OAS teve participação permanente na conduta
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anticompetitiva, nas licitações: [2001] "Ministério dos Transportes - Porto de
Alcântara/11A", em que apresentou proposta de cobertura; 120081 "SUAPE -Píer Petroleiro",
em que a OAS compunha o consórcio com a Andrade Gutierrez e a Odebrecht que foi declarado
vencedor [2009] "CDP -Porto de Vila do Conde/PA", em que participou da discussão sobre a
obra, sem alocação; [2009] "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", em que
suprimiu proposta [2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto
de Vitória/ES", em que suprimiu proposta e [2012] "CODESP - Alinhamento do Cais
Outeirinhos", em que suprimiu proposta. Sua participação na conduta foi implementada pelos
seus funcionários Roberto Zardi Ferreira (Diretor de Relações Institucionais) e por Paulo
Roberto Venuto (Diretor Comercial), mediante conversas e reuniões presenciais, e está
evidenciada, por exemplo, nos Documentos 7 e 20, nos parágrafos 4. 7, 10, 19, 20, 21, 39, 40, 68,
76, 97, 111, 124, 142 e 143 e nas tabelas 1, II, III, IX, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXI,
XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXLX. XXX, XXXI, XXXV, XXXVIII e X1,1 deste Histórico da
Conduta.
Construtora Queiroz Gaivão S.A.

22.
De acordo com os Signatários, a Queiroz Ga1vo praticou condutas anticompetitivas
consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de
formação de consórcios, supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter
competitivo das mencionadas licitações públicas. A Queiroz Galvo teve participação
permanente na conduta anticompetitiva, nas licitações: 120011 "Ministério dos Transportes Porto de Alcântara/MA", em que apresentou proposta de cobertura 120081 "SUAPE - Píer
Petroleiro"; 120091 "CDP - Porto de Vila cio Conde/PA", em que participou da discussão sobre
a obra, sem alocação; 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", em que
o consórcio Constremac, Carioca e Queiroz Ga1vo se sagrou vencedora; [20091 "CODESA Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES", em que suprimiu proposta:
e [20121 "CODESP - Alinhamento cio Cais Outeirinhos", em que suprimiu proposta. Sua
participação na conduta foi implementada pelos seus funcionários Othon Zanóide de Moraes
Filho (Dileto! Comercial) e por Cai lo -lug-usto Barbosa Lima Oliveira, (Dileto! Comercial), e
está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 7, 14, 15, 16. 17 e 20, nos parágrafos 4, 7, 17,
22, 41, 42, 60, 68, 70, 76, 79, 97, 111, 112, 133, 134, 135, 136, 137 e 142 e nas tabelas I, II, TIL
\ XII, XIV, XVII XIX, XX XXI XXII XXIII XXIV XXVI XXVIII XXX XXXI, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVIII, XLI deste Histórico da Conduta.
Mendes Junior Trading Engenharia S.A.

23.
De acordo com os Signatários, a Mendes Junior praticou condutas anticompetitivas
consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
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formação de consórcios, supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter
competitivo das mencionadas licitações públicas. A Mendes Junior teve participação
permanente na conduta anticompetitiva, nas licitações: 120011 "Ministério dos Transportes Porto de Alcântara/MA", em que apresentou proposta de cobertura 120081 "SUAPE - Píer
Petroleiro" 120091 "CDP -Porto de Vila do Conde/PA", em que participou da discussão sobre
a obra, sem alocação; 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", em que
suprimiu proposta: [20091 "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto
de Vitória/ES", em que Sociedade em Conta de Participação (SCP) contiuída pela Carioca e pela
Mendes Júnior se sagrou vencedora; e 120121 "CODESP-Alinhamento do Cais Outeirinhos",
em que apresentou proposta de cobertura. Sua participação na conduta foi implementada pelos
seus funcionários Aluizio Braga Cardoso cia Silva (Diretor Comercial) e por José Arnaldo
Rodrigues Alves (Gerente de Contratos), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 7 e
23, nos parágrafos 4, 7, 23, 43, 44, 60, 68, 97, 105, 140, 142, 146 e 147 e nos Quadros 1, II, TIL
XI, XIII, XI\/, X\•H, X\/III, XIX, XX, XXI, XXII, XXIIL XXI\/, XXVI, XX\/IIL XXX, XXXII,
XXXV, XXXVI, XXXVIII, XL e XLI deste Histórico da Conduta.
Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia

24.
De acordo com os Signatários, a Serveng praticou condutas anticompetitivas consistentes
em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em
licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio de formação de consórcios,
supressão de propostas e apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca de
informações concorrencialmente sensíveis, a fim de frustrar o caráter competitivo das
mencionadas licitações públicas. A Serveng teve participação permanente na conduta
anticompetitiva, nas licitações: [20011 "Ministério dos Transportes - Porto de
AlcântaraAL&", em que apresentou proposta de cobertura; [20051 "EMAP - Porto de Itaqui":
Concorrência n° 76/2005, em que apresentou proposta de cobertura; 120051 "E1TAP -Porto de
Itaqui": Concorrência n° 782005, em que se sagrou vencedora; 120081 "SUAPE - Píer
Petroleiro"; 120091 "CDP -Porto de Vila do Conde/PA", em que participou da discussão sobre
a obra, sem alocação; 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", em que
suprimiu proposta: [20091 "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto
de Vitória/ES", em que suprimiu proposta e [2012] "CODESP - Alinhamento do Cais
Outeirinhos", em que o consórcio formado por Constremac, C.onstran e Serveng se sagrou
vencedor. Sua participação na conduta foi implementada pelos seus funcionários Pelerson Soares
Pen ido (Diretor Presidente) e Mário Sérgio Cabral de Meio (Superintendente Comercial), e está
evidenciada, por exemplo, nos Documentos 7, 20 e 27, nos parágrafos 4, 7, 16, 17, 24, 45, 46, 60,
68, 76, 97, 111, 121, 142, 152 e 154 e nas tabelas 1,11,111, XII, XII, XIV, X\/II, XVIII, XIX,
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XX[, XXII, XXII, XXIV, XXVI, XXVIL XXVIII, XXX, XXXIL XXXV, XXXVIII, XXXTX,
XL e XLI deste Histórico da Conduta.

25.
Para fins de contextua1izaço, o diagrama abaixo representa a c0rnp0siç0 do "Sport
Clube Unidos Venceresmos", no qual as empresas em azul representam as participantes
permanentes "Mesa" e as empresas em laranja representam os participantes pontuais.

26.
A participação destas pessoas jurídicas e da Signatária ao longo da conduta
anticompetitiva pode ser melhor visualizada conforme a tabela abaixo:
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111.2 PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO SIGNATÁRIOS)
27.

As seguintes Pessoas Físicas estavam envolvidas nas atividades mencionadas neste

Histórico de Conduta, em nome de suas respectivas empresas:
TABELA. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
CARIOCA (NÃO SIGNATÁRIO)
CARGOS
OCUPADOS
(POR
PERÍODO) E
CARGO

NOME

ATUAL

Irineu
Marcelo do
Nascimento

Gerente
Comercial de
Cliente Público

PESSOA
JURÍDICA/END
EREÇO (COM
LOCAL DE
TRABALHO:
SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)

Rua do Parque,
31, Sio Cristóvão,
Rio de Janeiro/RJ

CPF/DATA DE
NASCIMENTO

E-MAIL /
ENDEREÇO

TELEFONE

389.666.890-00

Setor SGCV Sul,
Lote 25 26,
Quadra 5C 1
XXXXXX Apto
912, Cond. Ilhas
Mauricio, Brasília
—DF. CEP 71215100.

Não disponível

____________

Irineu Marcelo do Nascimento
De acordo com as Signatárias, Trineu Marcelo do Nascimento foi, durante a conduta, Gerente
Comercial de Cliente Público da Carioca, representante do alto escalão. Sua participação na

conduta se deu mediante (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da
apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações
concorrencialmente sensíveis. Irineu Marcelo do Nascimento (Gerente Comercial de Cliente

Público da Carioca) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação da
licitação

120121 "CODESP - Alinhamento do Cais de Outeirinhos" da conduta

anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 46, 96 e 140
deste Histórico da Conduta.
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TABELA IV. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
CONSTRAN (NÃO SIGNATÁRIOS)

NOME

Francisco
Lourenço
Rapuano

CARGOS
OCUPADOS
(POR
PERÍODO) E
CARGO
ATUAL

Superintendente
de Obras

João
Eduardo
Cerdeira de
Santana

Presidente

José Carlos
Tadeu
Gago Lima

Diretor

PESSOA
JURÍDICA/END
EREÇO (COM
LOCAL DE
TRABALHO:
SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)

CPF/DATA DE
NASCIMENTO

E-MAIL /
ENDEREÇO

TELEFONE

683.208.768-34
09/04/1949

Rua Dr Serafico
De Assis
Carvalho, 103,
Apto 42, Ed
Gaugmn, Jardim
Guedala, São
Paulo — SP,
CEP 05614-040

Não disponível

Edificio Andorra Av. Alfredo
Egidio de Souza
Aranha, 374/384 007.462.258-73
Chácara Santo
13/09/1957
Antônio, São
Paulo - p,
08920-445.
_________________

649.384.508-44
17/06/1953

____________

Rua Sgto. Gilberto
Marcondes
Machado, 185
Mornmbi, São
Paulo —SP, CEP
05683-020
Avenida
Bernardino De
Campos, 598, Ap.
11, Campo
Grande, Santos
SP, CEP 11065002

Não disponível

Não disponível

Francisco Lourenço Rapuano
28.
De acordo com as Signatárias, Francisco Lourenço Rapuano foi, durante a conduta,
Superintendente de Obras (arrendatário) da Constran, representante do alto escalão. Sua
participação na conduta se deu mediante (i) fixação de preços, condições, vantagens e
abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por
meio da apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações
concorrencialmente sensíveis. Francisco Lourenço Rapuano (Superintendente de Obras arrendatário) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação da licitação
[20011 "Ministério dos Transportes - Porto de AlcântaralMA" da conduta anticompetitiva.
Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 16, 28, 47, 48, 106, 113 e 117
deste Histórico da Conduta.
João Eduardo Cerdeiza de Santana
29.
Segundo os Signatários, o João Eduardo Cerdeira de Santana detinha, à época cia conduta
relatada, o cargo de Presidente da Constran. Sua participação na conduta se deu mediante (i)
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fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão
de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis. Joio Eduardo Cerdeira de
Santana (Presidente da Constran) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à
alocação das licitações [2009] "CODESA—Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto
de Vitória/ES", [2010] "CDRJ - Pier de Atracação", e 120121 "CODESP - Alinhamento do
Cais Outeirinhos" da conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo,
nos parágrafos 15, 16, 29, 46, 48, 98, 142 e 151 deste Histórico da Conduta.

José Carlos Tadeu Gago Lima
30.

Segundo os Signatários, José Carlos Tadeu Gago Lima detinha, à época da conduta

relatada, o cargo de Diretor da Constran. Sua participação na conduta se deu mediante (1) fixação
de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de
mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis. José Carlos Tadeu Gago Lima
(Diretor da Constran) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação das
licitações [2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de
Vitória/ES" e [2012] "CODESP - Alinhamento do Cais Outeirinhos" da conduta
anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 16, 27, 30, 47,

48, 70, 98, 142, 149 e 151 deste Histórico da Conduta.
TABELA V. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
CONSTREMAC (NÃo SIGNATÁRIOS)

NOME

CARGOS
OCUPADOS
(POR PERíODO)
E CARGO
ATUAL

Edno de
Oliveira
Lima

Diretor de
Desenvolvimento
de Negócios

Marcos
Vinicius
Boiin

Diretor Presidente

PESSOA
JURÍDICAIENDERE
ÇO (COM LOCAL
DE TRABALHO:
SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)

Av. Maria Coelho
Agar, 215, bloco A,
Sala H, 30 andar
Jardim São Luis - São
Paulo
(SP),
CEP:
05805-000.

CPF/DATA DE
NASCIMENTO

403.218.438-00
10/12/1950

047.355.508-52
05/04/1 96 0

Página 24 de 81

E-MAIL /
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Rua Nova York,
822, 14o Andar,
Apto 141,
Brooklin Novo,
Sio Paulo - SP,
CEP 04560-000
Rua
Desembargador
1D
Lima, 306, Ap
71, Jd Guea,
&d
São Paulo - SP,
CEP 05613-030

TELEFON
E

Não
disponível

Não
disponível
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Edno de Oliveira Lima
31.
Segundo os Signatários, Edno de Oliveira Lima detinha, à época da conduta relatada, o
cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios da C.onstrernac. Sua participação na conduta
se deu por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação
em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio cia apresentação de
propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis.
Edno de Oliveira Lima (Diretor de Desenvolvimento de Negócios da C.onstremac) participou de
conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação das licitações 120091 "CODERN Terminal Salineiro de Areia Branca/RN" e [20121 "CODESP - Alinhamento cio Cais
Outeirinhos" cia conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos
parágrafos 17. 31. 47 e 48 deste Histórico cia Conduta.
Marcos Vinicius Bonn

32.
Segundo os Signatários. Marcos Vinicius Bonn detinha, à época cia conduta relatada, o
cargo de Diretor Presidente cia Constrernac. Sua participação na conduta se deu por meio de (i)
fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão
de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis. I\•iarcos Vinicius Bonn (Diretor

Presidente da Constrernac) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à. alocação
das licitações 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN" e 120121
"CODESP - Alinhamento do Cais Outeirinhos"da conduta anticompetitiva. Sua participação
está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 17, 32, 47 e 48 deste Histórico da Conduta.
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TABELA VI. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA

NOME

CAMARGO CORRÊA (NÃO SIGNATÁRIOS)
PESSOA
ESSOA
JtJRIDICA/ENDERE
OCUPADOS
CPF/DATA
CO (COM LOCAL
(POR
DE
E-MAIL /
DE TRABALHO:
PERÍODO) E
NASCIMENT
ENDEREÇO
SEDE,
CARGO
O
ESCRITORIO,
ATUAL
FABRICAS)
Rua Funchal, 160, Vila
Olímpia

João
Ricardo
Auler

Diretor de Obras

Av. Brigadeiro Faria
Lima, 1663, Jardim
Paulistano, São Paulo
(SP), CEP: 01452-001.

742.666.088-53
25/01/1952

Rua Mararihao,
297,Apto 91,
Higienopolis, São
Paulo - SP, CEP
01240-001

Não
disponível

013.099.628-98
07/06/1957

niissaka(lllcamarg
ocorrea.com.br
Avenida Giovanni
Gronchi, 4971,
Apto 131, Vila
Andrade, São
Paulo - SP, CEP
05724-003

Não
disponível

Av. Henrique Chanima,
600, Itaim Bibi SP
Eduardo
Yoshikuni
Missaka

Gerente de
Projetos

Av. Brigadeiro Faria
Lima, 1663, Jardim
Paulistano, São Paulo
(SP), CEP: 0 145 2-00 1.

TELEFON
E

João Ricardo Auler
33.

Segundo os Signatários, João RicardoAuler detinha, à época da conduta relatada, o cargo

de Diretor de Obras da Camargo Corrêa. Sua participação na conduta se deu por meio (i) fixação
de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de
mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de propostas de cobertura, bem
como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis. João Ricardo Auler (Diretor de
Obras da Camargo Corrêa) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação
da licitação [20011 "Ministério dos Transportes - Porto de Alcântara/MA" da conduta
anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, no Documento 7 e nos
parágrafos 18, 32, 33, 47, 48, 66, 67, 71, 76 e 117 deste Histórico da Conduta.
Eduardo YosI,ikuni Missaka
34.

Segundo os Signatários, Eduardo Yoshikuni Missaka detinha, à época da conduta

relatada, o cargo de Gerente de Projetos da Camargo Corrêa. Sua participação na conduta se deu
por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em
licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de
propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis.
Eduardo Yoshikuni I\/Jissaka (Gerente de Projetos da Camargo Corrêa) participou de conversas e
reuniões presenciais destinadas à alocação das licitações 120051 "EMAP - Porto de Itaqui":
Concorrência n°76/2005 e Concorrência n°78/2005, [2008] "SUAPE —Píer Petroleiro", 120091
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"CODERN— Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", 120091 "CODESA —Ampliação dos
Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES" e "CDRJ —Píer de Atracação" da conduta
anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 18, 34, 47, 48 e
97 deste Histórico da Conduta.
TABELA VIL DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
ANDRADE GUTIERREZ (NÃO SIGNATÁRIOS)

NOME

Márcio
Magalhães
Duarte Pinto

Rodrigo
Ferreira
Lopes da
Silva

CARGOS
OCUPADO
S (POR
PERÍODO)
E CARGO
ATUAL

Diretor de
Obras

Diretor
Comercial

PESSOA
JURÍDICA
(COM LOCAL
DE
TRABALHO:
SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)
R. Dr. Geraldo
Campos Moreira,
375 - Brooklin
Novo, São Paulo
(SP)
- CEP:
04571-020

N°
PASSAPORTE!
CPF/ DATA DE
NASCIMENTO

317.596.706-00
17/10/1953

347.173.661-15
17/11/1967

E-MAIL /
ENDEREÇO

Alameda Das
Brisas, 330, Br
040 - Pot
Miguelao, Nova
Lima MG, CEP
34000-000
Alameda Das
Magnolias, Qd 12,
Lt 16, Jardins
Viena, Aparecida
de Goiania GO,
CEP 74935-196

TELEFONE

Não disponível.

Não disponível

Márcio Magalhães Duarte Pinto
35.
Segundo os Signatários, Aíarcio Magalhães Duarte Pinto detinha, à época da conduta
relatada, o cargo de Diretor de Obras da Andrade Gutierrez. Sua participação na conduta se deu
por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em
licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de
propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis.
Marcio Magalhães Duarte Pinto (Diretor de Obras da Andrade Gutienez) participou de conversas
e reuniões presenciais destinadas à alocação da licitação 120011 "Ministério dos Transportes Porto de Alcântara/MA" da conduta anticompetitiva, bem como na elaboração do documento
intitulado "estatuto social" do "Sport Club Unidos Venceremos"`. Sua participação está
evidenciada, por exemplo, no Documento 7 e nos parágrafos 19, 35, 47, 48, 66, 67, 71, 76 e 117
deste Histórico da Conduta.

13 Os Signatários detalham que o "estatuto social" do "Sport Club Unidos Venceremos" foi apreendido pela Policia
Federal, na casa de Benedito Barbosa Silva Junior (executivo de empresa do grupo Odebrecht), em 22.02.2016, na 23'
fase da "Operação Lava Jato".
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Rodrigo Ferreira Lopes da Silva
36.

Segundo os Signatários, Rodrigo Ferreira Lopes da Silva detinha, à época da conduta

relatada, o cargo de Diretor Comercial da Andrade Gutienez. Sua participação na conduta se deu
por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em
licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de
propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis.
Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (Diretor Comercial da Andrade Gutienez) participou de
conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação das licitações 120051 "EMAP - Porto de
Itaqui": Concorrência n° 76/2005 e Concorrência n° 78/2005, 120081 "SUAPE - Píer
Petroleiro", [2009] "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", 120091
"CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES", 120101
"CDRJ - Pier de Atracação", e [20121 "CODESP - Alinhamento do Cais Outeirinhos" da
conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 19, 34,
36, 47, 48 e 97 deste Histórico da Conduta.

TABELA Viu. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
ODEBRECHT (NÃO SIGNATÁRIOS)

NOME

Alessandro
Cesar Dias
Gomes

Mauro
Sahade Darzé

CARGOS
OCUPADOS
(POR
PERtODO) E
CARGO
ATUAL

PESSOA
JURÍDICA
(COM LOCAL
DE
TRABALHO:
SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)

Gerente de
Contratos

Diretor
Comercial

Rua
Lemos
Monteiro, 120 90
andar,
Butantí,
São Paulo (SP),
CEP: 05501-050

N°
PASSAPORTE!
CPF/ DATA DE
NASCIMENTO

E-MAIL /
ENDEREÇO

TELEFONE

473.472.280-34
08/07/1967

Liwa Viliage B 25
Po Box 37600,
Abu Dhabi, Cep
70000000
Exterior - Ex

Não
disponível

Rua
Desembargador
Moreno
Loureiro Lima,
385 175, Apt
403, Bela Vista,
Porto Alegre RS. CEP 90450130

Não
disponível

487.642.055-68
23/02/1969

Alessandro Cesar Dias Gomes
37.

Segundo os Signatários, Alessandro Cesar Dias Gomes, na qualidade de Gerente de

Contratos da Odebrecht, participou da conduta anticompetitiva por meio de (i) fixação de preços,
condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre
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os concorrentes por meio da apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca

Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente de
Contratos da Odebrecht) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação da
licitação 120011 "Ministério dos Transportes - Porto de Alcântara/MA" da conduta
anticompetitiva, bem como na elaboração do documento intitulado "estatuto social" do "Sport
Club Unidos Venceremos"`. Sua participação está evidenciada, por exemplo, no Documento 7 e
nos parágrafos 20, 37, 47, 48, 66, 67, 71, 75, 86 e 117 deste Histórico da Conduta.
de informações concorrencialmente sensíveis.

Mauro Sahade Darzé
38.
Segundo os Signatários, Mauro Sahade Darzé, na qualidade de Diretor Comercial da
Odebrecht, teve participação na conduta anticompetitiva por meio de (i) fixação de preços,
condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre
os concorrentes por meio da apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca
de informações concorrencialmente sensíveis. Mauro Sahade Darzé (Diretor Comercial da
Odebrecht) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação das licitações
[20051 "EMAP —Porto de Itaqui": Concorrência n°76/2005 e Concorrência n° 78/2005, 120081
"SUAPE - Píer Petroleiro", 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN",
[2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES",
[2010] "CDRJ - Pier de Atracação" e 120121 "CODESP - Alinhamento do Cais
Outeirinhos" da conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos
parágrafos 20, 38, 47, 48 e 97 deste Histórico da Conduta.
TABELA IX. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA

OAS (NÃO SIGNATÁRIOS)

NOME

Paulo
Roberto
Venuto

CARGOS
OCUPADOS
(POR
PERÍODO) E
CARGO
ATUAL

Diretor
Comercial

PESSOA
JURÍDICA
(COM LOCAL
DE
TRABALHO:
SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)
Av.
Francisco
Matarazzo,
n°
1350,
Agua Branca, São
Paulo (SP), GEP:
05001-100

N°
PASSAPORTE/
CPF/ DATA DE
NASCIMENTO

316.851.456-04
01/05/1954

E-MAIL /
ENDEREÇO

Alameda Das
Palmeiras 300
Cond Bosque
Ribeira Bosque
Da Ribeira, Nova
Lima — MG,CEP
34000-000

TELEFONE

Não
disponível

14 Os Signatários detalham que o "estatuto social" do "Sport Club Unidos Venceremos" foi apreendido pela Policia
Federal, na casa de Benedito Barbosa Silva Junior (executivo de empresa do grupo Odebrecht), em 22.02.2016, na 23
fase da "Operação Lava Jato".
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Roberto
Zardi
Ferreira

Diretor de
Relações
Institucionais

078.408.374-68
27/11/1952

____________

Super Quadra
Sul 314, Bloco
A, Apto 203, Asa
Sul, Brasília
DF, CEP 70383010

-

Não
disponivel

Paulo Roberto Venuto

39.
Segundo os Signatários, Paulo Roberto Venuto que detinha, à época da conduta relatada,
o cargo de Diretor Comercial da OAS, teve participação na conduta anticompetitiva narrada por
meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações,
(ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de propostas de
cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis. Paulo Venuto
(Diretor Comercial da OAS) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação
das licitações 120051 "EMAP - Porto de Itaqui": Concorrência n° 76/2005 e Concorrência n°
78/2005, 120081 "SUAPE - Píer Petroleiro", 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de
Areia Branca/RN", 120091 "CODESA—Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto
de Vitória/ES", 120101 "CDRJ - Pier de Atracação" e 120121 "CODESP -Alinhamento do
Cais Outeirinhos" da conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo,

nos parágrafos 21, 38, 39, 47 e 97 deste Histórico da Conduta.
Roberto Zardi Ferreira

40.
Segundo os Signatários, Roberto Zardi Ferreira detinha, à época da conduta relatada, o
cargo de Diretor de Relações Institucionais da OAS. Sua participação na conduta se deu por meio
de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii)
divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de propostas de
cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis. Roberto Zardi

Ferreira (Diretor de Relações Institucionais da OAS) participou de conversas e reuniões
presenciais destinadas à alocação da licitação 120011 "Ministério dos Transportes - Porto de
AlcântaralMA" da conduta anticompetitiva, bem como na elaboração do documento intitulado
"estatuto social" do "Sport Club Unidos Venceremos". Sua participação está evidenciada, por
exemplo, no Documento 7 e nos parágrafos 21, 38, 40, 47, 48, 71, 76 e 117 deste Histórico da
Conduta.
TABELA X. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
QuEIR0z GALVÃO (NÃO SIGNATÁRIOS)
NOME

1CARGOS 111
PESSOA
1 N° PASSAPORTE! 11
CPF
1 JURIDICA 1
1

E-MAIL /
ENDEREÇO

TELEFONE

15 Os Signatários detalham que o "estatuto social" do "Sport Club Unidos Venceremos" foi apreendido pela Policia
Federal, na casa de Benedito Barbosa Silva Junior (executivo de empresa do grupo Odebrecht), em 22.02.2016, na 23
fase da "Operação Lava Jato".
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S (POR
PERíODO)
E CARGO
ATUAL

Carlos
Augusto
Barbosa
Lima de
Oliveira

Gerente
Comercial

Othon
Zanoide de
Moraes
Filho

Diretor
Comercial

(COM LOCAL
DE
TRABALHO:
SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)
Rua Dr. Renato
Paes de Barros,
750 - 18° andar
Itaim Bibi, São
Paulo (SP), CEP:
04530-001

102.865784-68
07/08/1957

010.975.198-13
26/06/1959

R 28, Lote 6 8,
Torre 3,
Apartamento 2301,
Ed Via Terrazzo
Aguas Claras DF,
CEP 71929-000
disoníve]
SHIN QL 2
Conjunto 10, Casa
4, Lago Norte,
Brasília DF, CEP
71510-105
Condoniinio Rua
Euzebio Naylor,
187, Barra Da
Tijuca, Rio de
Janeiro RJ, CEP
22793-770

Não
disponível

Carlos Augusto Barbosa Lima de Oliveira
41.
De acordo com os Signatários, CarlosAugusto Barbosa Lima de Oliveira detinha, à época
da conduta relatada, o cargo de Gerente Comercial da Queiroz Galvão. Sua participação na
conduta anticompetitiva se deu por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e
abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por
meio da apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações
concorrencialmente sensíveis. Carlos Augusto Barbosa Lima de Oliveira (Gerente Comercial)
participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação das licitações 120051
"EMAP - Porto de Itaqui": Concorrência n° 76/2005 e Concorrência n° 78/2005, 120081
"SUAPE - Píer Petroleiro", 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN",
[2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES",
[2010] "CDRJ - Pier de Atracação" e 120121 "CODESP - Alinhamento do Cais
Outeirinhos" Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 22, 41, 47, 48 e 97
deste Histórico da Conduta.
Othon Zanoide de Moraes Filho
42.
De acordo com os Signatários, Othon Zanoide de Moraes Filho detinha, à época da
conduta relatada, o cargo de Diretor Comercial da Queiroz Galvão. Sua participação na conduta
anticompetitiva se deu por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da
apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações
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concorrencialmente sensíveis. Othon Zanoide de Moraes Filho (Diretor Comercial da Queiroz
Ga1vio) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação da licitação 120011
"Ministério dos Transportes - Porto de Alcântara/MA" da conduta anticompetitiva. Sua
participação está evidenciada, por exemplo, no Documento 7 e nos parágrafos 22, 40, 42, 47, 48,
71, 76 e 117 deste Histórico da Conduta.
TABELA XI. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
MENDES JÚNIOR (NÃO SIGNATÁRIOS)

NOME

CARGOS
OCUPAD
OS (POR
PERÍODO
E
CARGO
ATUAL

Ahuizio
Braga
Cardoso da
Silva

Diretor
Comercial

José Arnaldo
Rodrigues
Alves

Gerente de
Contrato

PESSOA JURÍDICA
(COM LOCAL DE
TRABALHO: SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)
Av. João Pinheiro, 146
6° andar, Centro, Belo
Horizonte (MG), CEP:
30130-927

N°
PASSAPORTE
/ CPF

E-MAIL /
ENDEREÇO

SQSW 100,
Bloco G, Apto
157.937.886-20
306, Sudoeste,
19/01/1951
Brasília - DF,
CEP 70670-017
Rua Theo Dutra,
75, Apto 42,
187.029.539-00
Bloco 8, Jardim
28/10/1954
Colombo, São
Paulo — SP, CEP
05628-000

TELEFONE

Não
disponível

N/A

Aluízio Braga Cardoso da Silva
Segundo os Signatários, Aluízio Braga Cardoso da Silva detinha, à época da conduta relatada, o
cargo de Diretor Comercial da Mendes Júnior. Sua participação na conduta anticompetitiva se
deu por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em
licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de
propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis.
Aluízio Braga Cardoso da Silva (Diretor Comercial da Mendes Júnior) participou de conversas e
reuniões presenciais destinadas à alocação da licitação 120011 "Ministério dos Transportes Porto de AlcântaralMA" da conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por
exemplo, no Documento 7 e nos parágrafos 23, 44, 48, 71 e 117 deste Histórico da Conduta.

José Arnaldo Rodrigues Alves
43.

Segundo os Signatários, José Arnaldo Rodrigues Alves detinha, à época da conduta

relatada, o cargo de Gerente de Contrato da Mendes Júnior. Sua participação na conduta
anticompetitiva se deu por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de
participação em licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da
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apresentação de propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações
concorrencialmente sensíveis. José Arnaldo Rodrigues Alves (Gerente de Contrato da Mendes
Júnior) participou de conversas e reuniões presenciais destinadas à alocação das licitações 120051
"EMAP - Porto de Itaqui": Concorrência n° 76/2005 e Concorrência n° 78/2005, 120081
"SUAPE - Píer Petroleiro", 120091 "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN",
[20091 "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES",
[2010] "CDRJ - Pier de Atracação" e 120121 "CODESP - Alinhamento do Cais
Outeirinhos" da conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos
parágrafos 23, 43, 47, 48 e 97 deste Histórico da Conduta.
TABELA XII. DADOS DAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA
SERVENG (NÃO SIGNATÁRIOS)

NOME

Pelerson
Soares
Penido
(falecido)

Mano
Sérgio
Cabral de
Meio

CARGOS
OCUPADOS
(POR
PERÍODO) E
CARGO
ATUAL

PESSOA
JURÍDICA (COM
LOCAL DE
TRABALHO:
SEDE,
ESCRITORIO,
FABRICAS)

Diretor
Presidente

018.323.018-34
07/08/1918
Rua Vicente
Penido, 256, Vila
Maria, São Paulo
(SP), CEP: 02064000

Superintendente
Comercial

N°
PASSAPORTE!
CPF

___________________

004.659.088-96
19/08/1 956

____________

E-MAIL /
ENDEREÇO

Rua da
Consolacao,
33574, 11Andar,
Cerqueira
Cesar, São
Paulo - SP,
CEP 01416000
Rua Frei
Caneca 171
Ap. 93
Consolacao
Sio Paulo SP, CEP 1307001

TELEFONE

Não
disponível

Não
disponível

Pelerson Soares Penido (flulecido)
44.
Segundo os Signatários, Pelerson Soares Penido detinha, à época da conduta relatada, o
cargo de Diretor Presidente da Serveng. Sua participação na conduta anticompetitiva se deu por
meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações,
(ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de propostas de
cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis. Pelerson
Soares Penido (Diretor Presidente da Serveng) participou de conversas e reuniões presenciais
destinadas à alocação da licitação [20011 "Ministério dos Transportes - Porto de
AlcântaralMA" da conduta anticompetitiva. Sua participação está evidenciada, por exemplo, no
Documento 7 e nos parágrafos 24, 45, 47, 48, 71, 117deste Histórico da Conduta.
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Mano Sérgio Cabra! de Meio

45.
Segundo os Signatários, Mario Sérgio Cabral de Meio, à época da conduta relatada, o
cargo de Superintendente Comercial da Serveng. Sua participação na conduta anticompetitiva se
deu por meio de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em
licitações, (ii) divisão de mercado entre os concorrentes por meio da apresentação de
propostas de cobertura, bem como (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis.
Mano Sergio Cabra! de Meio (Superintendente Comercial da Serveng) participou de conversas e
reuniões presenciais destinadas à alocação das licitações [20011 "Ministério dos Transportes Porto de Alcântara/MA", [20051 "EMAP - Porto de Itaqui": Concorrência n° 76/2005 e
Concorrência n° 78/2005, [2008] "SUAPE - Píer Petroleiro", [2009] "CODERN - Terminal
Salineiro de Areia Branca/RN", 120091 "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais
Comercial do Porto de Vitória/ES", [2010] "CDRJ—Pier de Atracação" e 120121 "CODESP

- Alinhamento do Cais Outeirinhos" da conduta anticompetitiva. Sua participação está
evidenciada, por exemplo, no Documento 7 e nos parágrafos 24, 46, 47, 48, 71, 76, 94 e 97 deste
Histórico da Conduta.
46.
Conforme apurado pelos Signatários, as reuniões presenciais para a definição e
implantação dos ajustes anticompetitivos aqui relatados envolveram a participação das seguintes
pessoas físicas, todos do alto escalão das empresas concorrentes:
TABELA XIII. HIERARQUIA NA TOMADA DE DECISÕES PELAS PESSOAS FíSICAS
PARTICIPANTES DA CONDUTA
ALTO ESCALÃO

ESCALÃO OPERACIONAL
ANDRADE GUTIERREZ

Márcio Magalhães Duarte Pinto (Diretor de Obras)
Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (Diretor Comercial)
CARIOCA
Irineu Marcelo do Nascimento (Gerente Comercial de
M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público)

Cliente Publico)

R.P.J. (Acionista Indireto16 da Carioca)
R.J.T.G. (Diretor Executivo da Carioca)
CAMARGO CORRÊA

16 Segundo os Signatários, R.P.J., filho de Ricardo Pernambuco (principal acionista da Carioca), era acionista indireto
da Carioca e passou a supervisionar a Diretoria Comercial da empresa em 2008/2009 em conjunto com R.J.T.G (Diretor
Executivo da Carioca).
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Eduardo Yoshikuni Missaka (Gerente de Projetos)
João Ricardo Auler (Diretor de Obras)
MENDES JUNI0R

Aluizio Braga Cardoso da Silva (Diretor Comercial)
José Arnaldo Rodrigues Alves (Gerente de Contratos)

OAS
Paulo Roberto Venuto (Diretor Comercial)
Roberto Zardi Ferreira (Diretor de Relações
Institucionais)
ODEORECHT

Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente de Contratos)
Mauro Saliade Darzé (Diretor Comercial)
QUEIROZ GAL VÃO

Carlos Augusto Barbosa Lima Oliveira (Gerente
Comercial)
Othon Zanoide de Moraes Filho (Diretor Comercial)
SERVENG

Mário Sérgio Cabral de Melo (Superintendente
Comercial)
Pelerson Soares Penido (Diretor Presidente)
CONSTPÀN (PONTUAL)

Francisco Lourenço Rapuano (Superintendente de
Obras)
João Eduardo Cerdeira de Santana (Presidente)
José Carlos Tadeu Gago Lima (Diretor)
C ONSTREMAC (PONTUAL)
Marcos Vinicius Bonn (Diretor Presidente)
Edno de Oliveira Lima (Diretor de Desenvolvimento de
Negócios)

47.

A tabela abaixo permite melhor visualização da participação destas pessoas físicas ao

longo da conduta anticompetitiva:
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lv.

IDENTIFICAÇÃO DE CONCORRENTES E CLIENTES NO MERCADO
AFETADO

1 W~1011KOI hN ho,4 aiiU Dki
48.
Além da Signatária e das demais empresas supramencionadas que participaram das
condutas anticompetitivas relatadas neste Histórico da Conduta, há outros concorrentes no
mercado de obras marítimo-portuárias que, de acordo com os Signatários, não participaram das
condutas anticompetitivas relatadas, conforme tabela abaixo:
TABELA XV. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS CONCORRENTES
EMPRESA

CR Almeida S/A
Engenharia e
Construções
("CR Almeida')

ARG Engenharia e
Construtora Ltda.
("ARG")
Estacon Engenharia
S.
.A
("Estacou")

CNPJ

33.317.249/
0001-84

03.757.669/
0001-10

04.946.406
0001-12

Brasilia Guaiba
Obras Públicas S.A.
("Brasilia
Guaíba")

33.192.873/
0001-00

Construtora Triunfo
S.A. ("Triunfo")

77.955.532/
0001-77

ENDEREÇO (SEDE,
ESCRITÓRIO,
FÁBRICAS)
R. Dr. Eduardo de Souza
aivia, 387, 1°
12 - Edificio Juscelino
Plaza, Itaim Bibi - São
Paulo/SP.
CEP: 04543-121.
Avenida Raja Gabâglia,
1255, Luxemburgo, Belo
Horizonte/MG.
CEP: 30380-435
R Antonio Barreto,
Barreto, 130, 10
Belém/PR,
m
andar,
CEP
66.055-050.

Av. Independência, 1299,
conj.502 Porto Alegre/RS Brasil CEP 90035-077.

Rodovia BR 116, 2651, KM
395, Bairro Alto, Curitiba
PR, 782590-100

WEBSITE/TEL/
FAX

REPRESENTA
NTE LEGAL

hffp://w.crnimei
da.com.br/

Pedro Beltrão
Fraletti

Tel.: (11)3792-3840
Fax: (11) 3792-3841
http://grupoarg.com.
br/plus/

Adolfo Geo

Tel.: (31) 2103-7000
(91) 4005-5200
(91) 4005-5266

/

Fone:
(51)
3311.3622 Fax: (51)
3311.3601

Ronaldo
CatebBitar

Andre Loiferman

http://www.brasiliag
uaiba. com.br
http://www.triunfo.c
om/(l1) 2169-3999

Allvio de Jesus
Dipp Filho

IV.2. CLIENTES AFETADOS
49.
Os clientes afetados pela conduta anticompetitiva relatada neste Histórico da Conduta
são, pelo menos, os seguintes:
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TABELA XVI. IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES AFETADOS
EMPRESA

CNPJ

Companhia Docas
do Rio Grande do
Norte
("CODERN")

34.040.345/000190

Companhia Docas
do Espírito Santo
("CODESA")

27.316.538/000166

Companhia Docas
do Estado de São
Paulo
("CODESP")

44.837.524/000107

Companhia Docas
do Pará ("CDP")

Companhia Docas
do Rio de Janeiro
("CDRJ")
Empresa
Maranhense de
Administração
Portuária
("EMAP")
Ministério dos
Transportes Secretaria de
Portos
("Ministérios dos
Transportes")
Complexo
Industrial
Governador Eraldo
Gueiros
("SUAPE")

04.933.552/000103

42.266.890/000128

03.650.060/000148

04.892.707/000100

11.448.933/000162

ENDEREÇO
Av.
Engenheiro
Hildebrando
de
Góis, 220, Ribeira,
Natal - RN.
CEP: 59010-700
Avenida
Getúlio
Vargas,
556,
Centro, Vitória ES
CEP: 29010-945
Av.
Conselheiro
Rodrigues Alves,
s/11
Macuco,
Santos - SP, 11015201
Av.Presidente
Vargas, 41, CEP
66010-000, BelémPará - Brasil
Rua Acre, 21, Rio
de Janeiro/RJ, CEP
20.081-000
Av.
dos
Portugueses s/n°,
CEP
65085-370
Porto do Itaqui, São
Luís,
Maranhão,
Brasil
SAN Q.03 Bl. A,
Ed.Núcleo
dos
Transportes
Brasília DF CEP:
70.040-902
Km 10, Rodovia
PE-060
Ipojuca/PE
CEP: 55.590-972

WEBSITE/TEL/
FAX

REPRESENTANTE
LEGAL

Tel.: + 55 (84)
4005 —5311
administrativo@c
odem.com.br

Hanna Yousef Emile
Satieh

www. codesa.gov.
br
Tel.: + 55 (27)
3132-7360

Luis Claudio Santana
Montenegro

www.portodesant
os.com.br
Tel: (13) 32026565

Jose Alex Botelho de
Oliva

https://www.cdp.c
om .br/
e
(091)3182-9000
http://www.portos
rio.ov.br/
(21)
2219-8600

http://www.emap.
ma.gov.br/emap
+55 98 321 6-60 00
Fax: 3222-480

061-3315-4115

www.suape.ye.go

Par sifal de Jesus Pontes

Hideraldo Luis Aragão
Mouta

Eduardo de Carvalho
Lago Filho

Diretor Executivo
Gustavo
Adolfo
Andrade de Sá

Vitor Pavesi

3527.5000

CODERN

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN é sociedade de economia mista
federal, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, que tem por objeto social
o exercício das funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do
Rio Grande do Norte (notadamente, o Porto de Natal e o Terminal Salineiro de Areia Branca).
Especificamente em relação às condutas anticompetitivas narradas neste Histórico da Conduta, a
50.
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obra da CODERN afetada refere-se [2009] "CODERN Terminal Salineiro de Areia Branca/RN:
Concorrência CODERN n° 23/2009". Cópia do estatuto social da CODERN encontra-se anexo
como Documento 1.
CODESA
51.
A Companhia Docas do Espírito Santo CODESA é sociedade de economia mista
federal, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, que tem por objeto social
o exercício das funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do
Espírito Santo. Especificamente em relação às condutas anticompetitivas narradas neste Histórico
da Conduta, a obra da CODESA afetada refere-se à [2009] "CODESA Ampliação dos Berços
do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES: Concorrência CODESA n° 003/2009". Cópia do
estatuto social da CODESA encontra-se anexo como Documento 2.
CODESP
52.
A Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP é sociedade de economia mista
federal, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, que tem por objeto social
o exercício das funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado de
Sio Paulo. Especificamente em relação às condutas anticompetitivas narradas neste Histórico da
Conduta, a obra da CODESP afetada refere-se ao [2012] "CODESP Alinhamento do Cais e
Outeirinhos: Concorrência n° 11/2011". Cópia do estatuto social da CODESP encontra-se anexa
como Documento 3.
CDP
53.
A Companhia Docas do Pará - CDP é sociedade de economia mista federal, vinculada à
Secretaria de Portos da Presidência da República, que tem por objeto social a administração e a
exploração comercial dos portos organizados e demais instalações portuárias do Estado do Pará.
Especificamente em relação às condutas anticompetitivas narradas neste Histórico da Conduta, a
obra da CDP afetada refere-se à ampliação do píer principal, alargamento do Berço 302 e
duplicação da Ponte de acesso do Porto de Vila do Conde ([20091 "CDP - Porto de Vila do
Conde/PA": Concorrência n° 11/2008). Cópia do estatuto social da CDP encontra-se anexa como
Documento 4.
CDRJ
54.
A Companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ é sociedade de economia mista federal,
vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, que tem por objeto social a
administração e a exploração comercial dos portos organizados e demais instalações portuárias
do Estado do Rio de Janeiro. Especificamente em relação às condutas anticompetitivas nanadas
neste Histórico da Conduta, a obra da CDRJ afetada refere-se à construção do Píer de Atracação
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([20 10] "CDRJ Píer de Atracação'). Contudo, referida licitação acabou sendo cancelada. Cópia
do estatuto social da CDRJ encontra-se anexa como Documento 5.
EMAP
55.
A Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP é empresa pública estadual,
vinculada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento, Indústria e Comércio que tem por objeto
social a administração e a exploração comercial dos portos organizados e demais instalações
portuárias do Estado do Maranhão, assim como exercer a administração e a atividade de
Autoridade Portuária do Porto Organizado do Itaqui. Especificamente em relação às condutas
anticompetitivas narradas neste Histórico da Conduta, as obras da EMAP afetadas referem-se (i)
à recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui/MA: Concorrência n° 76/2005; e (ii)
construção do berço 100 e alargamento do cais sul do Porto do Itaqui/MA: Concorrência n°
78/2005 (20051 "EMAP - Porto de Itaqui"). Cópia da Lei Estadual que cria a EMAP encontrase anexa como Documento 6.
Ministério dos Transportes
56.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com sede em Brasília/DF, é o órgão
responsável pelo assessoramento do presidente da República na execução e formulação da política
de transporte do país. A Secretaria de Portos é vinculada ao Ministério dos Transportes,
competindo-lhe assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação de
políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais portuários
marítimos e, especialmente, promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos
de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura dos portos e terminais
portuários marítimos, bem como dos outorgados às companhias docas. Especificamente em
relação às condutas narradas neste Histórico da Conduta, s obra do Ministério dos Transportes
afetada foi [20011 "Ministério dos Transportes Porto de Alcântara/MA": Concorrência n°
102/2001.
SUAPE
57.
O Complexo Industrial Governador Eraldo Gueiros - SUAPE é uma empresa pública do
Estado de Pernambuco, criada sob a forma de sociedade por ações, nos termos previstos na Lei
Estadual n° 7.763, de 07 de novembro de 1978. Sua função social consiste em implantar e
administrar o referido Complexo Industrial, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
Especificamente em relação às condutas anticompetitivas narradas neste Histórico da Conduta, a
obra da SUAPE afetada foi [2008] "SUAPE - Píer Petroleiro" execução de obras civis da
construção do Píer Petroleiro PGL 3A 313 do Porto de Suape (PE) (Concorrência n° 008/2008).
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IV.3. ASSOCIAÇÃO
58.

Ao que os Signatários têm conhecimento, nenhuma associação de classe ou sindicato

esteve envolvido ou participou, de alguma forma, nas condutas relatadas neste Histórico.
V. DURAÇÃO DA CONDUTA
59.

Os Signatários indicam que a conduta se iniciou, possivelmente, a partir de 2001, tendo

durado pelo menos até 2012. De acordo com o relato dos Signatários, a conduta se iniciou em
novembro de 2001, quando houve conversas presenciais entre a Andrade Gutierrez, Carioca,
Camargo Corrêa e a Odebrecht sobre acordos entre concorrentes para alocação de obras marítimoportuárias licitadas com verbas do Governo Federal, notadamente quanto ao 2001I "Ministério
dos Transportes - Porto de Alcântara/MA". Depois desse contato inicial, foram chamadas a fazer
parte da "Mesa" as empresas OAS, Mendes Júnior, Serveng e, por último, Queiroz Galvão. Nesse
período, ocorreu a elaboração do documento denominado "Sport Club Unidos Venceremos",
que tinha como objetivo nortear a atuação conjunta do grupo nas licitações públicas.
60.
Conforme o relato dos Signatários, a linha do tempo abaixo descreve cronologicamente
os principais marcos da conduta anticompetitiva em termos de licitações realizadas:

[2001] Ministério dos
Transportes—Portoda
Acântara/MA.

1
1

(20081 SUAPE PiCr
Petroleiro

- _

(2010] CDRJ PÍeÍ
Atracação"

j

r

-

j

ÃiIiII
20051 'EMAP— Porto
de itaqui":
Concorrência n
76/2005
[2005] EMAP— Porto
de ltaqui':
Concorrênciang
78/2005

•

[20091"CDP— Porto de Vila do
Conde/PA",
[20091 CODERN —Terminal
Salineiro de Areia Branca/RN"
120091 'CODE5A—Ampliaço
dos Berços do Cais Comercial
do Porto de Vitória/ES"
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VI. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA
VI. 1. DINÂMICA DO CARTEL
61.
Este Histórico da Conduta descreve condutas anticompetitivas consistentes em (i) fixação
de preços, condições, vantagens e abstenção de participação em licitações, (ii) divisão de
mercado entre concorrentes para frustrar o caráter competitivo de licitações e contratações
públicas, por meio da apresentação de propostas de cobertura, da supressão de propostas e da
formação de consórcios, bem como (iii) troca de informações comercial e concorrencialmente
sensíveis.
62.
As condutas foram viabilizadas prioritariamente por meio de reuniões presenciais
realizadas em escritórios de empresas envolvidas ou em hotéis em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro
(RJ), com a participação de representantes de todas ou pelo menos de parte dos concorrentes
envolvidos. Esporadicamente, houve conversas por meio de convocações telefônicas, sobretudo
relacionadas ao agendamento de reuniões presenciais.
63.

Os ajustes anticompetitivos foram implementados ao longo do tempo do seguinte modo:
A) Fase 1 - Contatos Iniciais dos Participantes Permanentes: formação do 'Sport Club
Unidos Venceremos "/Mesa" (a partir de novembro de 2001) e discussões em
licitações pontuais (entre 2002 e 2008);
B) Fase II - Retomada dos Contatos dos Participantes Permanentes: novo fluxo de
licitações (a partir de fevereiro de 2008 até, pelo menos, 2012); e
Q Concomitante às Fases 1 e II - Contatos Específicos com as Empresas Pontuais:
contatos com Constran e Constremac (entre 2001 e 2012).

VL2.1. Contatos Iniciais dos Participantes Permanentes: formação do "Sport Club Unidos
Venceremos"/"Mesa" (2001) e discussões em licitações pontuais (entre 2002 e 2008)
64.
Os Signatários reportam que, pelo menos desde 2001, houve conversas e acordos entre
empresas concorrentes para alocação de obras marítimo-portuárias licitadas por entes públicos,
as quais se iniciaram no contexto da licitação 120011 "Ministério dos Transportes - Porto de
Alcântara/MA".
65.
De acordo com os Signatários, em meados do ano de 2001, R.J.T.G. (Diretor Executivo
da Carioca) foi convidado por João Ricardo Auler (Diretor de Obras da Camargo Corrêa), Marcio
Magalhães Duarte Pinto (Diretor da Andrade Gutierrez) e Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente
de Contratos da Odebrecht), por telefone, a participar de uma reunião de discussão voltada à
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alocação da obra marítimo-portuária no Porto de Alcântara (MA). Essa licitação, lançada
pelo Ministério dos Transportes, teria como objeto a ampliação da infraestrutura portuária.
Afirmam então que R.J.T.G. pediu a M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca)
que representasse a empresa nessa reunião.
66.
Em razão do lapso temporal decorrido, o Signatário R.J.T.G. (Diretor Executivo da
Carioca) informa no se recordar qual dos três concorrentes convocou a reunião - se João Ricardo
Auler (Diretor de Obras da Camargo Corrêa), Mareio Magalhães Duarte Pinto (Diretor da
Andrade Gutierrez) ou Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente de Contratos da Odebrecht). O
Signatário M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca), por sua vez, no se
recorda da data específica da referida reunião, mas afirma que teria sido realizada na sede da
Andrade Gutierrez em São Paulo, pouco antes de ter sido aberta a licitação para o Porto de
Alcântara/MA, com verbas do Governo Federal.
67.
O Signatário M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca) também
informa que é possível que na primeira reunião não apenas as 4 (quatro) empresas (Andrade
Gutierrez, Camargo Corrêa, Odebrecht e Carioca) tenham participado, mas sim, pelo menos, 7
(sete) empresas: Andrade Gutierrez, Carioca, Mendes Júnior, OAS, Odebrecht, Camargo Corrêa
e Serveng. De todo modo, os Signatários afirmam que certamente todas essas empresas estavam
presentes na segunda reunião. Isso porque, possivelmente, concom itantem ente ao contato entre
os representantes da Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Odebrecht com a Carioca,
também teriam sido convidadas a participar da "Mesa" as empresas concorrentes Mendes
Júnior, OAS, Serveng e, por último, a Queiroz Galvão.
68.
De acordo com os Signatários, o núcleo principal do conluio era composto por
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e pela Odebrecht, responsáveis pela convocação da
primeira reunião do grupo.
69.
Como reportado pelos Signatários, as 8 (oito) empresas selecionadas para fazer parte do
grupo foram designadas por conta de sua atestação técnica` para realização de obras. A única
empresa que não possuía atestação para as obras e ainda assim pertencia à "Mesa" era a Queiroz
Galvo, cuja entrada no grupo se deu por influência, sobretudo, da Andrade Gutierrez e da
Odebrecht, por conta de projetos paralelos que as empresas conduziam juntas. A Constran, por

17

De acordo com os Signatários, a atestação era detida por poucas empresas no mercado brasileiro, já que, para sua
obtenção, é necessária a realização prévia de obras marítimo-portuárias. Assim, tratava-se de um mercado com altas
barreiras a entrada em virtude das exigências editalícias de atestação, o que facilitava a articulação entre as empresas
pertencentes á "Mesa". Os Signatários esclarecem que a maioria das empresas consegue atestação realizando obras de
clientes particulares, para porterionnente conseguir atuar em obras de clientes públicos.
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sua vez, apesar de possuir as atestações necessárias, nio possuía certidões requisitos jurídicos`
para participar das licitações, de modo que, segundo afirmam, não teria sido aceita a participar
da "Mesa" nesta fase inicial dos ajustes anticompetitivos. Foi assim que a empresa, após conseguir
a documentação necessária, conseguiu participar dos acordos referentes às obras licitadas pela
CODESA [2009] e CODESP [2012], conforme relatado a seguir.
70.
Segundo os Signatários, em nome dessas 8 (oito) empresas participantes das reuniões
iniciais da "I\/lesa" estiveram presentes as seguintes pessoas físicas:
TABELA XVII. PARTICIPANTES DAS PRIMEIRAS REUNIÕES EM 2001
Empresa

Pessoa Física Representante

Andrade Gutierrez

Mareio Magalhães Duarte Pinto (Diretor de Obras)

Carioca

M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público)

Camargo Corrêa

João Ricardo Auler (Diretor de Obras)

Mendes Júnior

Aluízio Braga Cardoso da Silva (Diretor Comercial da Mendes
Junior)

Odebrecht

Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente de Contrato)

OAS

Roberto Zardi Ferreira (Diretor de Relações Institucionais)

Queiroz Galvo

Othon Zanoide de Morais Filho (Diretor Comercial)

Serveng

Pelerson Soares Penido (Diretor Presidente)
Mário Sérgio Cabral de Melo (Superintendente Comercial)

71.
Os Signatários relatam que esses contatos iniciais entre os concorrentes eram realizados
via telefone e/ou encontros presenciais, sendo que estes eram realizados, sobretudo, na sede da
Camargo Corrêa ou da Andrade Gutierrez, em Sio Paulo. Esclarecem também que não havia uma
única pessoa responsável pelos contatos (ou seja, não havia um indivíduo que exercia sozinho o
papel de coordenar o grupo), de modo que, normalmente, o indivíduo que convocava uma reunião
específica pedia ajuda para os outros integrantes da "Mesa" para repassar a convocação para o
restante do grupo. Ainda, quando havia pendências em uma reunito, a próxima reunião era
decidida no próprio encontro. Ademais, informam que os participantes dividiam entre si as
licitações somente após serem divulgadas pelos órgãos federais e estaduais, quando a "Mesa" se
reunia com o objetivo de evitar eliminar a concorrência nas licitações.
72.

Como exposto pelos Signatários, as reuniões iniciais da "Mesa" visavam a discutir a

definição da proposta vencedora e de apresentação de "propostas de cobertura", no âmbito
De acordo com os Signatários, a Constran foi adquirida em 2009, pela UTC, fato que a ajudou a superar a crise
financeira que a empresa se encontrava na época da formação da "Mesa". Foi assim que a empresa somente conseguiu
participar da licitação [2009] CODESP - Alinhamento do Cais de Outeirinhos, por conta da pressão que o José Carlos
Tadeu Gago Lima (Diretor da Constran) fez sobre a "Mesa".
18
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da licitação 120011 "Ministério dos Transportes -Porto de AIcântaraIJVIA". Dentre as 8 (oito)
empresas participantes do grupo, os Signatários narram que mencionaram forte interesse nessa
obra as empresas Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, porjá possuírem estudos em andamento
no local, a respeito do Centro de Lançamento de Alcântara. Em que pese isso, foi decidido que a
Camargo Corrêa e a Carioca seriam as vencedoras do certame. De acordo com o Signatário
M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca), a Carioca acabou sendo alocada
para compor o consórcio com a Camargo Corra devido à insistência da primeira empresa,
sendo que possivelmente Andrade Gutierrez e Odebrecht tenham sido indicadas para
apresentação de propostas de cobertura.
73.
Os Signatários esclarecem que as licitações 2001/2002I "Obra Portuária no Estado do
Rio Grande do Sul" e [2002] Ministério dos Transportes Prolongamento dos Molhes do Porto
do Rio Grande/RS": contratação das obras e serviços referentes à ampliação da infraestrutura
portuária (Concorrência n° 101/2000) tiveram início antes dos contatos iniciais referentes à
licitação [200 11 'Ministério dos Transportes —Porto de Alcântara/MA". Os Signatários informam
que elas não foram alvo de discussões de que qualquer representante da Carioca, razão pela qual
não constam da relação de licitações públicas afetadas pela conduta anticompetitiva relatada neste
Histórico da Conduta.
74.
Os Signatários relatam que, em razão das fortes discussões tidas na "Mesa", no âmbito
da licitação referente ao Porto de Alcântara (MA), e com o objetivo de evitar que os preços para
as próximas licitações ficassem consideravelmente abaixo do preço de referência estipulado pelo
órgão público responsável, o grupo decidiu elaborar um documento que sintetizasse as
intenções uniformes desse conjunto de concorrentes com atestação para obras portuárias
no setor público, e que buscava estipular regras para sua atuação nas referidas licitações
públicas.
75.
Trata-se de documento intitulado "Sport Club Unidos Venceremos". Os Signatários
não possuem informações precisas sobre as datas e locais das reuniões nos quais o documento
teria sido discutido, mas informam que Alessandro Cesar Dias Gomes` (Gerente de Contratos da
Odebrecht) teria sido o responsável pela redação do "Sport Club Unidos Venceremos". O
nome dado ao documento simulava o estatuto de regras de um campeonato de futebol. Os
Signatários esclarecem que esse nome teria sido intencionalmente escolhido por Alessandro Cesar
Dias Gomes para impedir que, se o documento fosse encontrado por alguma empresa pública

19

Segundo os Signatários, o "estatuto social" do "Sport Clube Unidos Venceremos" foi apreendido na casa de Benedito
Barbosa Silva Junior (executivo de empresa do grupo Odebrecht), em 22.02.2016, na 23 fase da "Operação Lava Jato".
20
De acordo com os Signatários, Alessandro Cesar Dias Gomes fez parte do "Sport Club Unidos Venceremos" até
2003.
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licitante ou por algum órgão público de investigaçio, simulasse o acordo anticompetitivo nele
consubstanciado.
76.
Segundo descrição dos Signatários, os indivíduos que teriam recebido este documento em
nome de suas respectivas empresas foram: João Ricardo Auler (Diretor de Obras da Camargo
Corrêa), Marcio Magalhães Duarte Pinto (Diretor de Obras da Andrade Gutienez), Mário Sérgio
Cabra! de Meio (Superintendente Comercia! da Serveng), M.C.J.M. (Diretor Comercia! de Cliente
Público da Carioca), Othon Zanoide de Moraes Filho (Diretor Comercial da Queiroz Gaivão) e o
Roberto Zardi Ferreira (Diretor de Relações Institucionais da OAS). Apesar de a Queiroz Galvão
não constar no documento, os Signatários informam que a empresa tinha ciência das regras de
atuação e as seguia.
77.
Os Signatários apresentam, abaixo, detalhamentos a respeito do "estatuto social" do
"Sport Club Unidos Venceremos":

Página 47 de 81

Øp.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO 1». I»:}I:SA ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
GABINETE
IMAGEM 1 DOCUMENTO 7—ESTATUTO SOCIAL DO "SPORT CLUB UNIDOS VENCEREMOS"
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4

No item 1 do "Sport Club Unidos Venceremos", há a identificação dos 7 (sete)

participantes iniciais da "Mesa", referindo-se a estes como "sete jogadores principais". São
utilizados codinomes com alusão à origem geográfica de cada empresa, de modo que se tem a
seguinte correspondência entre os "jogadores principais" e as empresas, conforme
esclarecimentos dos Signatários:
TABELA XVIII. - CORRESPONDÊNCIA ENTRE "JOGADORES PRINCIPAIS" E EMPRESAS

79.

"Jogador"

Empresa

Paulistano`

Camargo Corrêa ou Serveng

Mineiro

Andrade Gutierrez

Baiano

Odebrecht

Paulista`

Serveng ou Camargo Corrêa

Carioquinha

Carioca

Junior

Mendes Junior

Novo Baiano

OAS

No item 2 do "Sport Club Unidos Venceremos", o "estatuto social" determina que

"todos terão a mesma (remuneração) participação independente de serem titulares ou não
durante os jogos". Segundo os Signatários, tal afirmação significa que todas as 7 (sete) empresas
teriam uma alocação equânime dos projetos entre si, independentemente de terem
participado formalmente ou não da licitação (ou seja, como "titulares", vencendo ou
oferecendo propostas de cobertura nos certames, por exemplo, ou como "reservas", sem
constarem formalmente nos certames, com a supressão de propostas ou sócias
participantes/ocultas em consórcios). Essa regra permaneceu válida para as 8 (oito) empresas,
após a incorporação da Queiroz Galvo ao grupo. Por meio dessa regra, uma empresa não seria
alocada como vencedora em dois certames seguidos, de modo que ela teria que aguardar a
21

Os
Os

Signatários não souberam informar se o Jogador Paulistano era a Camargo Corrêa ou a Serveng.
Signatários não souberam informar se o Jogador Paulista era a Camargo Corrêa ou a Serveng.
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alocação de obras para empresas concorrentes pertencentes ao grupo que ainda não tivessem sido
beneficiadas.
80.
No item 3 do "Sport Club Unidos Venceremos", há indicaçto de que, à época de
preparação desse documento, haviam sido identificados 10 jogos amistosos", sendo 4 (quatro)
ainda naquele ano de 2002/2003. Os Signatários indicam que tais 'jogos amistosos" seriam os
projetos antevistos de obras marítimo-portuárias de clientes públicos, baseadas em especulações
e rumores de mercado, sendo que parte sequer teria sido executada.
81.
No item 4 do "Sport Club Unidos Venceremos", afirma-se que os 'jogadores do
SPORT aceitarão uma participação de, no mínimo, 6O°/ do valor total do bicho pago por jogo
para os jogos da Federação Regional e 40% para os jogos da Federação Nacional, levando-se
em conta as taxas e cotas para os adversários`. O Signatário M.C.J.M. (Diretor Comercial de
Cliente Público da Carioca) recorda que este item definia que a empresa ('jogador") com mais
conhecimento sobre a obra teria uma participação de 60% no contrato, enquando a segunda
empresa pertencente ao consórcio, com menos conhecimento a respeito da obra, teria uma
participação de 40%. De acordo com os Signatários, as 'taxas locais e cotas para adversários'
diziam respeito às possíveis subcontratações ou pagamentos diretos a empresas que pudessem
aceitar não participar da concorrência em beneficio do grupo.
82.
No item 5 do "Sport Club Unidos Venceremos", os Signatários apontam a existência
de uma regra de preferência para a participação nas licitações conforme o interesse de cada
Jogador", segundo a qual teria preferência aquele "com mais condições de ajudar na vitória do
SPORT'. Ou seja, a alocação das obras seguiria o critério de "afinidade", segundo o qual se
analisaria fatores como a existência prévia de outras obras da empresa no local, o fato de a
empresa ter trazido a informação sobre a futura obra para a "Mesa", dentre outros fatores que
eventualmente justificassem a preferência.
83.
O item 6 do "Sport Club Unidos Venceremos" é desdobramento dessa mesma regra,
estipulando, segundo os Signatários, que a maioria do grupo deveria anuir com as alocações de
projetos ("a escalaçaio dos titulares por iogo será feita pela maioria do SPORT'). Essa decisão
levaria em consideração não só o interesse específico das empresas, mas também seu
conhecimento sobre a obra ("conhecimento que cada um tem do campo de jogo"), sobre os
possíveis concorrentes não alinhados ao grupo ('jogadores adversários"), sobre o órgão licitante
('juiz") e sobre o estado federativo no qual se encontra a obra (federação").

23

Os Signatários sugerem que o termo "Federação Regional" se refere às licitações de órgãos estaduais e "Federação
Nacional" refere-se ás licitações de órgãos federais.
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84.
O item 7 do "Sport Club Unidos Venceremos" visa, de acordo com explicações dos
Signatários, a operacionalizar as regras estipuladas nos itens anteriores, indicando que,
independentemente dos valores recebidos individualmente pelas empresas em cada obra vencida
('independentemente das vantagens apresentadas por cada jogador"), todos deveriam participar
e vencer licitações a cada quatro rodadas ("todos possam atuar como titulares a cada rodada de
4 (quatro) jogos"). O objetivo, com isso, era estabelecer um equilíbrio entre o número de
licitações participadas e vencidas pelas empresas integrantes do conluio ("equilíbrio nas
escala çoes").
85.
No item 8 do "Sport Club Unidos Venceremos", os Signatários explicam que há
indicação de que, em caso de vitória da empresa como resultado dos ajustes anticompetitivos do
grupo, as empresas vencedoras ("titulares") teriam creditado em uma "conta corrente" o valor
dessa obra, que deveria ser posteriormente "acertada com os demais jogadores que na'íoogarani,
ao longo dos próximos jogos". Trata-se, como afirmam, de uma tentativa de compensação entre
as empresas, com base no valor das obras, controlada por meio de uma planilha.
86.
De acordo com os Signatários, o controle dos créditos era realizado, possivelmente, por
Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente de Contratos da Odebrecht), sendo que cada empresa
seria responsável pelo próprio controle. A tabela abaixo ilustra, exemplificativamente, o
funcionamento da conta corrente, com base nas regras definidas em todos os itens explicados
anteriormente:
Jogador 1

Jogador 2

•

L1!L!T
Débito:
-

L1
Débito-

. .
Credito:
Credito:
± 10.000,00 ± 10.000,00

Saldo

- 48.000,00

-32.000,00

+ 10.00000 + 10.000,00

.
Credito:
+ 10.000,00

Credito:
+ 10.000,00

- 38.000,00

•

Jogador 3

iiirni

Jogador 4

Jogador 5

Jogador 6

Jogador 7

Jogador 8

Credito:
+ 10.000,00

.
Credito:
Credito:
+ 10.000,00 + 10.000,00

Credito:
± 10.000,00

+ 10.000,00

+ 10.00000 + 10.000,00

+ 10.000,00

Débito:
-32.000,00

Il1!T
Débito
-48.000,00

Credito:
4- 10.000,00

.
Credito;
Credito;
+ 10.000,00 + 10.000,00

Credito:
+ 10.000,00

- 22.000,00

- 22.000,00

-38.000,00

+20.000,00

+20.000,00 +20.000,00

+20.000,00

. .
Credito:
+ 10.000,00

.
Credito:
+ 10.000,00

.
.
Credito:
Credito:
+ 10.000,00 +10.000,00

.
Credito:
+ 10.000,00

Saldo

-28.000,00

- 12.000,00

- 12.000,00

+30.000,00

-12.000,00

+30.000,00

•

.
Credito:
+ 10.000,00

.
Credito:
+ 10.000,00

.
.
Credito:
Credito:
+ 10.000,00 + 10.000,00

mi

.
Credito:
+ 10.000,00

__________

- 18.000,00

- 2 000,00

•

Saldo
•

Saldo

•

1

-2.000,00

-28.000,00

iTI

Débito-

- 18.000,00
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•

_________
-32.000,00

Credito:
10.000,00

imimi
Débito-48.000,-00

Credito:
+ 10000,00

Credito:
+ 10.000,00

Credito:
Credito:
+ 10.000,00 + 10.000,00

- 8.000,00

+8.000,00

+8.000,00

Saldo

- 50.000,00

+ 8.000,00

- 50.000,00

•

, .
Credito:
+ 10.000,00

F!1
Débito-48.000,-00

.
, .
Credito:
Credito:
+ 10.0000 + 10.000,00

, .
Credito:
+ 10.000,00

.
, .
Credito:
Credito:
+ 10.000,00 + 10.000,00

- 40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

+ 18.000,00

+ 18.000,00

+2.000,00

.
(redito:
10.000,00

Credito:
+ 10.000,00

Credito:
Credito:
+ 10.000,00 + 10.000,00

Credito:
+ 10.000,00

ITT1

11!T
.

Saldo

- 30.000,00

- 30.000,00

- 30.000,00

+28.000,00

•

, .
Credito:
+ 10.000,00

Credito:
+ 10.000,00

Credito:
+ 10.000,00

- 20.000,00

- 20.000,00

- 20.000,00

•
Saldo
•

4-

•"

Saldo

L7T

+2.000,00

+12.000,00

virirni

rrmmi

Débito:
- 32.000,00

Débito
-48.000,00

- 20.000,00

- 20.000,00

- 8.000,00

Credito:
+ 10.000,00

- 8.000,00
TI!11
-32.000,00

- 40.000,00
Credito:
+ 10.000,00

Débito- 48.000,00

-

- 30.000,00

- 30.000,00

- 30.000,00

,
Credito:
Credito:
+ 10.000,00 +10.000,00

Credito:
+10.000,00

- 20.000,00

- 20.000,00

bo

- 20.000,00

87.
No cenário hipotético demonstrado acima, na obra 1, consistente em uma licitação de
valor de R 80.000,00, cada uma das empresas do grupo teria um crédito de 1/8 do valor da obra
(R 10.000,00). As empresas vencedoras ("titulares", Jogadores 1 e 2 no exemplo), por sua vez,
teriam um valor debitado na sua conconente,já que efetivamente iriam prestar o serviço e receber
o pagamento pela execução da obra. Via de regra, portanto, 60% desse valor ficaria com a empresa
com maior conhecimento da obra (R 48.000,00) e 40% para a consorciada (R$ 32.000,00). Os
outros participantes ficavam com um crédito relativo à divisão do valor total dentre todos os
participantes, que representava um valor meramente contábil.
88.
Esse mesmo arranjo deveria acontecer posteriormente nas obras 2, 3 e 4, hipoteticamente
no exemplo de mesmo valor (R$ 80.000,00). Desse modo, ao final de quatro licitações, todas as
oito empresas pertencentes ao "Sport Club Unidos Venceremos" deveriam sagrar-se vencedoras
de parte de alguma obra. Trata-se, assim, da organização de um rodízio entre as empresas
vencedoras das licitações. É possível perceber que o vencedor alocado para vencer na obra 1 só
poderia ser alocado novamente como vencedor a partir da obra 5, depois que os outros
participantes já tiverem sido também beneficiados. Também é possível analisar o sistema de
débito e crédito em cada obra, de modo que aqueles que não foram alocados para vencer ficam
com um crédito equivalente ao proporcional do valor da obra, que seria compensado quando estes
fossem futuramente alocados para vencer.
89.
O Signatário M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca) sugere que a
intenção desse sistema de compensação ("conta corrente") era viabilizar os ajustes
anticompetitivos entre aqueles concorrentes, com a oferta de preços próximos aos preços de
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referência fixados pelo Poder Público, evitando uma "concorrência predatória" entre as empresas
dotadas de atestação para obras portuárias, normalmente, bastante complexas.
90.
No item 9 do "Sport Club Unidos Venceremos", os Signatários esclarecem que havia
a previsto de "penal ização" para a empresa que, tendo especificado seu interesse em um projeto
específico e tendo sido alocada como vencedora no bojo do grupo ('Jogadores que pediram para
se escalados"), tenham sido desqualificadas por erro de responsabilidade da empresa. Seria o
caso, por exemplo, de a empresa se esquecer de juntar uma certidão ou um documento formal
para a licitação ("derrota que ocasione a perda da cota do jogo pelo SPOR]T). Assim, caso a
empresa tenha perdido por conta de uma concorrente no alinhada, essa empresa seria penalizada,
por decisão da maioria, com o valor da obra que a ela seria devido caso vencesse efetivamente o
certame ("poderá ser descontada dosogadores que pediram para ser escalados, após a análise
da maioria dos jogadores sobre a condição do jogo e principalmente da atuação do time titular").
91.
No item 10 do "Sport Club Unidos Venceremos", há uma previsão, segundo explicam,
no sentido de uniformizar as atuações das empresas pertencentes ao grupo, descrita como "manter
um mesmo estilo tático, independentemente do time titular".
92.
No item 11 do "Sport Club Unidos Venceremos", os Signatários detalham que há
disposições que tratam da possibilidade de saída de empresas do ajuste anticompetitivo e suas
respectivas condições de retirada (o que, efetivamente, nunca aconteceu com as 8 (oito) empresas
pertencentes ao grupo). O item 11.a) indica que, caso uma empresa optasse por sair do grupo, o
valor referente às obras por ela vencidas em decorrência do conluio ("despesas em débito com o
SPORT) deveria ser pago às demais concorrentes, acrescido de multa de 20% ("quitando
financeiramente os credores com remuneração calculada em uma rentabilidade de 20% do valor
atualizado do débito"). Além disso, no item 11.b) havia a obrigação de não concorrência desta
empresa com as demais concorrentes do Sport Club durante prazo de 2 ou 3 anos ("não atue
contra o SPORT emogosá programados nos próximos 24 (36) meses").
93.
No item 12 do "Sport Club Unidos Venceremos", estipula-se que, em caso de
divergência entre as empresas com relação àquela que seria vencedora do certame, seria realizado
um sorteio, consistente em um "sorteio de camisas", conforme explicação dos Signatários.
94.
Os Signatários relatam que, apesar do extensivo detalhamento contido neste "estatuto
social" do "Sport Club Unidos Venceremos", as regras estipuladas acabaram caindo em desuso,
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tendo em vista fatores como: (i) rotatividade dos indivíduos representantes das empresas24 ; (ii)
longa duração do acordo, entre 2001 e 2012; (iii) o fato de que, entre 2002 e 2008, foram
realizadas poucas obras; (iv) a entrada de outras empresas pontuais em licitações específicas,
como a Constremac e a Constran, que dificultaram a aplicação à risca das regras.
95.
Assim, segundo os Signatários, teria havido um lapso temporal entre a elaboração do
"Sport Club Unidos Venceremos" e a retomada dos contatos entre participantes permanentes em
2008. No período de 2002 a 2008, poucas obras de Portos Públicos teriam sido licitadas, de modo
que o "Sport Club Unidos Venceremos" ficou um longo período com reuniões apenas para
discussões de licitações pontuais. Exemplos disso foram as concorrências:
b)

120051 "EMAP - Porto de Itaqui": contratação pela Empresa Maranhense de Administração
Portuária de serviços de recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de ItaquitivíA (Concorrência
n° 76/2005);

c)

[2005] "EMAP - Porto de Itaqui": contratação pela Empresa Maranhense de Administração
Portuária de empresa para execução de obras civis de construção do berço 100 e alargamento
do cais sul do Porto do Itaqui/MA (Concorrência n° 78/2005)

VL2.2. Retomada dos Contatos dos Participantes Permanentes: novo fluxo de licitações (a partir
de fevereiro de 2008 até, pelo menos, 2012)

96.
Conforme relataram os Signatários, a expectativa de realização de diversas obras
marítimo-portuárias, no período iniciado em 2008, levou as 8 (oito) empresas
Andrade
Gutienez, Camargo Corrêa, Carioca, Mendes Júnior, OAS, Odebrecht, Serveng e Queiroz Galvão
a retomarem seus contatos com vistas a discutir os projetos que seriam alocados entre elas. As
pessoas físicas representantes das empresas nessa fase da conduta anticompetitiva estão indicadas
abaixo:
TABELA XIX. PARTICIPANTES DAS REUNIÕES EM 2908
Empresa
Andrade Gutienez

Pessoa Física Representant,
Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (Diretor Comercial)

Carioca

M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público) e Irineu Marcelo do
Nascimento (Gerente Comercial de Cliente Publico)

Camargo Corrêa

Eduardo Yoshikuni Missaka (Gerente de Projetos)

Mendes Júnior

José Arnaldo Rodrigues Alves (Gerente de Contratos)

Odebrecht

Mauro Sahade Dará (Diretor Comercial)

24

Segundo os Signatários, as únicas pessoas que pemanec eram na "Mesa" durante a maior parte do tempo foram o
M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca) e o Mano Sérgio Cabral de Melo (Superintendente
Comercial da Serveng). Em 2010, Irineu Marcelo do Nascimento (Gerente Comercial de Cliente Público da Carioca),
que era Gerente do escritório de Brasília, no período entre 2008 e 2010, passou a frequentar a "Mesa".
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OAS

Paulo Roberto Venuto (Diretor Comercial)

Queiroz Galvão

Carlos Augusto Barbosa Lima Oliveira (Gerente Comercial)

Serveng

Mário Sérgio Cabral de Meio (Superintendente Comercial)

97.
Os Signatários relatam que esses contatos se davam prioritariamente por meio de
reuniões presenciais, realizadas na sede das empresas Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa e,
posteriormente, em saias de reuniões de hotéis nas cidades de São Paulo (Hotel Blue Tree25) e do
Rio de Janeiro (Hotel Novo Mundo` e Hotel Windsor Flórida27). As despesas com os aluguéis de
salas eram pagas em rodízio pelos participantes da 'Mesa", segundo afirmam.
98.
Os ajustes anticompetitivos afetaram, pelo menos, 6 (seis) licitações públicas de prestação
de serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de portos e terminais aquaviários
públicos no Brasil, entre os anos de 2008 e 2012, quais sejam:
(a) [2008] "SUAPE - Píer Petroleiro": contratação pelo Complexo Industrial
Governador Eraldo Gueiros de serviços de execução de obras civis da construção
do Píer Petroleiro PGL 3A 313 do Porto de Suape (PE) (Concorrência n°
008/2008). Os Signatários sinalizam que outras licitações do Complexo SUAPE
podem ter sido objeto de discussões anticompetitivas, mas que, como não
participaram diretamente destas, não conseguem apresentar maiores detalhes;
(b) [2009] "CDP —Porto de Vila do Conde/PA": contratação pela Companhia das
Docas do Pará de serviços de ampliação do píer principal, alargamento do Berço
302 e duplicação da Ponte de acesso do Porto de Vila do Conde (Concorrência n°
1172008)28 ;
(c) [2009] "CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN": contratação
pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte de empresa para execução de
obras de ampliação da ilha artificial para estocagem de sal a granel, do cais de
Barcaças, instalação do descarregador de Barcaças, potenciação dos
25

Os Signatários não se recordam com precisão em qual das unidades de São Paulo da rede de hotéis Blue Tree ocorriam
as reuniões. Os Signatários se recordam apenas que o hotel era próximo à sede da Andrade Gutierrez. Com base em
informações públicas, estima-se que o Hotel Blue Tree esteja localizado na Av. Roque Petroni Junior, 1000
São Paulo, 04707-000.
26 Segundo os Signatários, o Hotel Novo Mundo que era local de reuniões está localizado Praia do Flamengo, 20 Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22210-030.
27 Segundo os Signatários, o Hotel Windsor Flórida que era local de reuniões está localizado Rua Ferreira Viana, 81 Flamengo Rio de Janeiro RJ 22210-040. De acordo com o Documento 23 no qual consta um e-mail enviado por
M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca) para João Eduardo Cerdeira de Santana (Presidente da
Constran), uma das reuniões ocorreu em 08/06/2010, às 11:00, na Sala Master do Hotel Windsor Florida. De acordo
com o Documento 25, no qual consta um e-mail enviado por M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da
Carioca) para José Carlos Tadeu Gago Lima (Diretor da Constran), outra reunião ocorreu em São Paulo, no dia
07/10/2010, às 15:00.
28
Conforme esclarecimentos dos Signatários, a Concorrência n° 11/2008 para o Porto de Vila do Conde/PA foi objeto
de conversas anticompetitivas entre os integrantes da Mesa, contudo o acordo não foi implementado, sendo a licitação
adjudicada pela empresa Triunfo, de forma independente ao cartel.
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transportadores de correia e utilidades do terminal salineiro de Areia Branca
(.Concorrência CODERN n° 23/2009);
(cl) [2009] "CODESA - Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de
Vitória/ES": contratação pela Companhia Docas do Espírito Santo de empresa
de engenharia especializada para execução dos serviços de reforma, alargamento
e ampliação dos berços 101 e 102 do cais comercial de vitória (Concorrência
CODESA n° 003/2009);
(e) [2010] "CDRJ - Píer de Atracação": contratação pela Companhia das Docas
do Rio de Janeiro de serviços de construção do Píer de Atracação, idealizado para
as Olimpíadas que ocorreriam no Rio de Janeiro em 2016. Contudo, essa
Concorrência foi cancelada; e
/) [2012] "CODESP - Alinhamento do Cais Outeirinhos": contratação de
empresa de engenharia especializada para execução de obras de construção e
adequação para alinhamento do Cais do Outeirinhos no Porto de Santos
(Concorrência n° 11/20 11), ocorrida em 2012.
99.
De acordo com os Signatários, as reuniões eram convocadas quando se tinha notícia sobre
o anúncio de algum plano de investimento de clientes de obras públicas do setor portuário,
passando os concorrentes interessados a expor suas preferências por determinada obra nas
referidas reuniões presenciais. A partir de então eram abertas as negociações para a divisão de
mercado entre os concorrentes, com o objetivo de frustrar o caráter competitivo da licitação,
por meio da apresentação de propostas de cobertura, da formação de consórcios e da
supressão de propostas.
100. Segundo os Signatários, a coordenação das propostas de cobertura era simples. Tendo
sido escolhida(s) pela "Mesa" a(s) empresa(s) designada(s) para vencer a licitação, outras duas
ou três empresas do "Sport Club Unidos Venceremos" deveriam então apresentar "propostas de
cobertura" com valores escalonados baseados no valor de referência. Assim, por exemplo, se
havia a previsão editalícia do valor de referência de R 80.000,00, a empresa alocada para
vencer indicava às concorrentes o percentual abaixo desse valor de referência a ser
apresentado como proposta de cobertura (ex. uma proposta de cobertura com 5% abaixo do
valor de referência e outra com 6% abaixo do valor de referência).
101. Ainda, segundo os Signatários, os custos da apresentação das propostas de cobertura
poderiam ser pagos de duas maneiras: (i) a vencedora arcava com os custos pela apresentação da
proposta de cobertura, compensando a concorrente com pagamentos em espécie, por exemplo`;
Segundo os Signatários, a primeira forma de custeamento das propostas de cobertura era mais comum entre as
empresas pequenas. No "Sport Clube Unidos Venceremos", porém, só havia empresas grandes e médias, razão pela

11
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(ii) a empresa responsável pela apresentação da proposta de cobertura arcava com os próprios
custos da elaboração das propostas, pois, como ocorria o rodízio da empresa que apresentaria a
cobertura, a relação era de reciprocidade. Assim, as empresas que tinham dado cobertura
poderiam pedir futuramente às outras concorrentes que a compensassem com a apresentação de
cobertura em outra obra.
102. No obstante tal arranjo para a apresentação de propostas de cobertura, os Signatários
relatam que as empresas evitavam ao máximo apresentar propostas de cobertura, pois o esforço
depreendido para apresentar a cobertura não gerava um ganho imediato. Na licitação 2009I
"CODERN - Terminal Salineiro de Areia Branca/RN", por exemplo, nenhuma empresa teria
apresentado proposta de cobertura, o que não foi impeditivo para a adjudicação do contrato.
103. Por sua vez, a form ação de consórcios era implementada de forma a garantir que diversas
empresas da "Mesa" fossem contempladas em uma mesma obra. A escolha das empresas que
fariam parte do consórcio era decorrente de fatores como afinidade com o projeto e posição na
"fila" (conforme itens do "Sport Club Unidos Venceremos", supramencionado). Isso aconteceu,
por exemplo, na licitação [2012] "CODESP Alinhamento do Cais Outeirinhos", em que,
segundo os Signatários, a Constran teria garantido seu lugar no consórcio por ter levado a obra à
"Mesa", ao mesmo tempo em que a Carioca não pôde participar do consórcio por ter ganhado
outra obra, em período próximo.
104. Adicionalmente, os Signatários explicam que, quando o Edital da licitação não
permitia a formação de consórcios, as empresas ainda assim se uniam em Sociedades em
Conta de Participação ("SCP"), de modo que o órgão licitante no tinha informação a respeito
do sócio oculto. Tal fato ocorreu, por exemplo, na licitação [2009] "CODESA - Ampliação dos
Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES", na qual a Carioca e a Mendes Júnior
formaram uma SCP por conta de um impedimento do edital de participarem consórcios. A
Carioca era sócia ostensiva, enquanto a Mendes Júnior era a sócia oculta/participante.
105. Por fim, a supressão de proposta acontecia quando a(s)empresa(s) retirava(m) ou
deixava(m) de apresentar proposta, pois respectiva licitação estava "reservada" para outra(s)
empresa(s), por conta do acordo realizado no bojo do "Sport Club Unidos Venceremos". Isso
aconteceu, por exemplo, na licitação [2008] "Píer Petroleiro", na qual a Carioca suprimiu a
proposta em favor do acordo da "Mesa".

qual se utilizava, sobretudo, a segunda forma de custeamento das propostas de cobertura. As empresas grandes seriam:
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS, Odebrecht e a Queiroz Galvão. As empresas médias seriam a Carioca, a
Mendes Júnior e a Serveng.

Página 57 de

81

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
GABINETE

VI.2.3. Contatos específicos com Empresas Pontuais
106. Segundo os Signatários, a composição de interesses e a acomodação de concorrentes
que não participavam da "Mesa" se dava em função de fatores como: (i) proximidade dessas
empresas locais com o órgão licitante; (ii) o fato de essa empresa ter tido acesso antecipado
à licitação e ter buscado o grupo para acomodar interesses; (iii) os valores das obras; (iv) a
possibilidade de formação de consórcio; (v) a existência de atestação específica, dentre
outros.
107. De acordo com os Signatários, no que se refere à Constran, por exemplo, sua participação
ocorreu nas licitações [20011 "Ministério dos Transportes - Porto de Alcântara/MA'; [2009]
"CODESA Ampliação dos Berços do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES" (Concorrência
CODESAn° 003/2009); [2012] "CODESP -Alinhamento do Cais de Outeirinhos" (Concorrência
n° 11/2011). Em relação à obra da CODESP, afirmam que interessada em vencer o referido
certame e ciente de que havia um acordo entre concorrentes, se aproximou da "Mesa" e ofereceu
dividir a vantagem competitiva que seria auferida, em troca de participação na obra em consórcio
com mais dois integrantes do grupo. Os Signatários notam que a composição de interesses e a
acomodação da Constran pela "Mesa" neste caso específico ocorreram por conta de seu profundo
conhecimento do projeto. O detalhamento da sua participação está descrito na seção VI.3.9. Já,
de acordo com os Signatários, a Constremac teve participação específica, de forma alinhada à
"Mesa", nas licitações da [2009] "CODERIN
Terminal Salineiro de Areia Branca/RN'
(.Concorrência CODERN n°23/2009) e [2012] "CODESP Alinhamento do Cais de Outeirinhos"
(Concorrência n° 11/2011), tendo sua aceitação se dado diante do fato de a Constremac ser uma
empresa local, por ter procurado os concorrentes com a informação prévia sobre o projeto, por
possuir estudo detalhado sobre o Terminal e atestação técnica, bem como por ter insistido com o
grupo para participar da composição, sob a ameaça de que se não fosse aceita, concorreria
separadamente. O detalhamento da sua participação está descrito nas Seções VI.3.6. e VI.3.9.

VI.3. LICITAÇÕES AFETADAS PELO CARTEL
VI.3.1. [20011 Ministério dos Transportes - Porto de Alcântara/MA - Edital de Licitação da
Concorrência n° 102/2001
108. Como forma de sintetizar as informações sobre o certame referente ao Porto de Alcântara,
os Signatários ofereceram as informações constantes do quadro a seguir:
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TABELA XX. - DETALHES SOBRE A CONCORRÊNCIA
N" 102/2001 (PORTO DE ALCÂNTARA/MA)
Ato
Preço de Referência
Edital de Licitação
Retirada do Edital
Constituição da Comissão Especial de
Licitação
Entrega dos envelopes
Decisão referente à pr&qualificaço
Recurso contra a inabilitação??
Comissão Especial de Licitação manteve
decisão inicial?
Abertura dos envelopes
Resultado do Julgamento da Proposta
Vencedora
Empresa alocada pelo conluio para
vencer a licitação
Contrato

Data/Resultado
R$ 38.873.200,96
Publicado em 08.11.2011
14.11.2001
Portaria n° 63 de 23.10.2001
18.12.2001
08.04.2002, até set-2002
Sim, por: Constran; Estacon; Mendes Junior; Queiroz Ga1vio; e
Consórcio Carioca/Camargo Corrêa
Nulo

- A Carioca foi reabilitada

16.12.2002
Consórcio Carioca/Camargo Corrêa, no valor de R$63.968.724,36
Consórcio Carioca/Camargo Corrêa
Contrato AQ-346/2005, firmado com Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes em 29.12.2005.

109. Os Signatários informam que, em novembro de 2001, houve a divulgação do Edital de
Licitação da Concorrência n° 102/2001 pelo Ministério dos Transportes, cujo objeto consistia na
construção do atracadouro de navios de Alcântara e seu acesso rodoviário.
110. Segundo informam, os ajustes realizados entre os concorrentes sobre a alocação
dessas obras concluíram pela alocação da licitação para o consórcio formado por Carioca e
Camargo Corrêa. No entanto, o processo licitatório mostrou-se bastante conturbado, com
diversas ações judiciais e recursos quanto à qualificação e classificação dos concorrentes por parte
do Ministério dos Transportes. Inicialmente, em 08.04.2002, qualificaram-se para esta licitação
os consórcios Odebrecht!Andrade Gutierrez, Carioca/Camargo Corrêa, e OAS/Serveng, tendo o
Ministério dos Transportes desqualificado os licitantes Estacon Engenharia, Mendes Junior,
Queiroz Galvão, Constran, e o Consorcio Guaiba/EIT. Contudo, em virtude de julgamento de
recursos e impugnações, em 02.05.2002, apenas os consórcios Odebrecht/Andrade Gutierrez e
OAS/Serveng permaneceram qualificados, com todos os demais licitantes sendo desqualificados.
Com essa nova decisão de desqualificação, inclusive o consórcio formado pela Carioca e pela
Camargo Corrêa, inicialmente alocado pelos concorrentes em conluio para ser o vencedor do
certame, estava inabilitado.
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111.

Por força de decisão judicial, em 05.07.2002, o Ministério dos Transportes qualificou

novamente a Queiroz Ga1vto e o consórcio entre a Carioca e a Camargo Corrêa. Em 06.09.2002,
a Constran foi também qualificada para prosseguir no certame, também por força de decisão
judicial. A tabela abaixo resume os incidentes do processo licitatório:
TABELA XXI - RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA CONCORRÊNCIA N° 102/2001 (PORTO DE
ALCÂNTARA/MA)
Licttantes/Consórct

Resultado Pré-

os
qualificação
Odebrecht/AG
Qualificada
Carioca/Camargo
Qualificada
Corrêa
OAS/Serveng
Qualificada
Estacon
Desqualificada
Queiroz Galvão
Desqualificada
Constran
Desqualificada
Guaiba/EIT
Desqualificada
Mendes Júnior
Desqualificada
Os Signatários não possuem essas informações.

112.

Recursos

Impugnações

-

*
*

Sim
-

Decisões
Judiciais

Resultado Final

*

Habilitada

Qualificada

Habilitada

*
*

Habilitada

Sim
Sim
Sim

*
*
*
*

Qualificada
Qualificada

Habilitada
Habilitada

Sim

*

*

Habilitada

Segundo os Signatários, em virtude desse processo licitatório conturbado, e com receio

de que a Constran não alinhada ao grupo vencesse a licitação, já que esta empresa possuía a
atestação necessária (apesar de não possuir certidões e índices para participar da licitação), a
"Mesa" fez um acordo com a Constran, na pessoa de Francisco Lourenço Rapuano
(Superintendente de Obras), para garantir o sucesso do acordo anticompetitivo da "Mesa". Para
tanto, a Constran deveria favorecer a Camargo Corrêa e a Carioca, de modo que o grupo
lhe ofereceria, em troca, o auxílio em obra futura (auxílio este que futuramente veio a ser
utilizado na licitação [2012] "CODESP Alinhamento do Cais Outeirmhos"). Os Signatários
informam que a Constran chegou a oferecer proposta de cobertura neste certame.
113.

Apenas em 16.12.2002 é que a Comissão Especial de Licitação publicou no Diário Oficial

da União o resultado do julgamento das propostas entregues pelas licitantes qualificadas,
declarando o Consórcio Carioca/Camargo Correa vencedor do certame, conforme
previamente combinado entre os concorrentes.
TABELA XXII. - RESULTADO DA CONCORRÊNCIA N0 102/2001 (PORTO DE
ALCÂNTARA/MA)
LICITANTES!
CONSÓRCIOS

STATUS

PROPOSTA (R$)

% DE AUMENTO EM
RELAÇÃO À MENOR
PROPOSTA

Carioca/Camargo Corrêa

Habilitado

63.968.724,36

-

Odebrecht/AG

Habilitado

65.701.183,48

3%
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OAS/Serveng

Habilitado

69.200.000,00

8%

Constran

Habilitado

70.533.045,52

9%

Queiroz Ga1vio

Habilitado

72.098.539,41

11%

Mandes Júnior

Habilitado

EIT!Estacon

Inabilitado

74.106.977,39
-

14%
-

114. Os Signatários esclarecem que, não obstante o êxito da conduta anticompetitiva em ver o
consórcio formado entre Carioca e Camargo Corrêa como vencedor do certame, a efetiva
adjudicação somente veio a ocorrer posteriormente, pois a obra deixou de ser realizada em função
da ausência de verbas governamentais e disputas entre os diferentes órgãos da União quanto à
melhor localização do terminal.
115. Segundo os Signatários, as controvérsias geradas durante o processo de licitação e
realização das obras culminaram, em uma maior necessidade de organizar a concorrência
e, como relatado anteriormente, em uma maior sistematização da conduta anticompetitiva.
Ainda de acordo com os Signatários, a licitação do Porto de Alcântara - cujas obras encontramse paradas até hoje - foi alvo de diversas medidas judiciais e críticas, tendo gerado diversas
disputas dentro do Governo e entre as empresas e por isso é que, no âmbito de obras de clientes
do setor publico, teria surgido o "Sport Club Unidos Venceremos", detalhado na Seção VI.2.1.
supra.
TABELA XXIII. PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 102/2001
Obra afetada
Cliente Afetado
Concorrência

Porto Alcântara/MA
Ministério dos Transportes
Concorrência O 102/2001

Andrade Gutierrez

(Proposta de cobertura)

Carioca

(Vencedor)

Cainargo Corrêa

(Vencedor! Lidar)

Mendes Júnior

(Proposta de cobertura)
EE
(Proposta de cobertura)

OAS
Odebrecht

(Proposta de cobertura)

Queiroz Galvilo

(Proposta de cobertura)
EE
(Proposta de cobertura)

Serveng
Constremac
Constran

(Proposta de cobertura)
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116. A tabela abaixo sumariza as empresas e indivíduos envolvidos na eliminaçio do caráter
competitivo do certame referente ao Edital de Licitação da Concorrência n° 102/2001 (Porto de
Alcântara/MA):
TABELA XXIV. - EMPRESAS PARTICIPANTES DO CARTEL E SEUS REPRESENTANTES
EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 102/2001 (PORTO DE ALCÂNTARA/MA)
Empresas
Andrade Gutienez
Camargo Corra
Carioca
Constran
Mendes Junior
OAS

Pessoa física participante da conduta
Mareio Magalhães Duarte Pinto (Diretor de Obras)
João Ricardo Auler (Diretor de Obras)
M.C.J.M. (Diretor Comercial Cliente Público)
Francisco Lourenço Rapuano (Superintendente de
Obras)
Aluizio Braga Cardoso da Silva (Diretor Comercial)
Roberto Zardi Ferreira (Diretor de Relações
Institucionais)

Odebrecht

Alessandro Cesar Dias Gomes (Gerente de Contratos)

Queiroz Galvio

OthonZanoide de Moraes Filho (Diretor Comercial)

Serveng

Pelerson Soares Penido (Acionista)
Mano Sergio Cabral de Melo (Superintendente
Comercial)

VL3.2. 120051 Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) - Porto de
ItaguiflVEA - Edital de Licitação da Concorrência n° 76/2005

117. Os Signatários informaram que não dip5em de informações detalhadas sobre a
Concorrência n°76/2005. Os Signatários informaram, ainda, que foi possível identificar apenas o
Acordão n° 2639 proferido pelo Tribunal de Contas da União, referente ao processo n°
014.937/2007-9, de relatoria de Augusto Sherman. Referido acórdão faz menção aos editais e
outros documentos referentes às Concorrências n° 76/2005 e 78/2005, no entanto, tais documentos
públicos não estariam facilmente disponíveis para consulta.
TABELA XXV. - DETALHES SOBRE A CONCORRÊNCIANO 76/2005
Ato
Preço de Referência
Edital de Licitação
Retirada do Edital

Data/Resultado
Os Signatários afirmam que não possuem essas informações.
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Constituição da Comissão Especial de
Licitação
Entrega dos envelopes
Decisão referente à pré-qualificação
Recurso contra a inabilitação?
Comissão Especial de Licitação manteve
decisão inicial?
Abertura dos envelopes
Resultado do Julgamento da Proposta
Vencedora
Empresa alocada pelo conluio para
vencer a licitação

Consorcio Odebrecht/Andrade Gutierrez

Contrato

Os Signatários afirmam que não possuem essa informação.

118. Conforme indicado anteriormente, os Signatários não dispõem de informações detalhadas
sobre esta licitação. Não obstante, informam que as empresas alocadas para a vencer o certame
foram Odebrecht e Andrade Gutierrez, o que de fato ocorreu.
TABELA XXVI. PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 7612005
Obra afetada
Cliente Afetado

Porto de Itaqui/MA
EMAP

Concorrência

76/2005

Andrade Gutierrez

(em consórcio com a Odebrecht)
(Vencedor)

wn

Carioca
Camargo Corrêa
Mendes Júnior
OAS
Odebrecht

(em consórcio com a Andrade Gutierrez)
(Vencedor)

Queiroz Galvão
Serven

(Proposta de Cobertura)

Constremac
Constran

VL3.3. 120051 Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) - Porto de
ItaquifMA - Edital de Licitação da Concorrência n° 78/2005
119. Os Signatários informam que não dipõem de informações detalhadas sobre a
Concorrência n°78/2005. Informam, ainda, que foi possível identificar apenas o Acordão n°2639
proferido pelo Tribunal de Contas da União, referente ao processo n°014.937/2007-9, de relatoria

Página 63

de 81

1'I

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
GABINETE

de Augusto Sherman. Referido acórdão faz menção aos editais e outros documentos referentes às
Concorrências n° 76/2005 e 78/2005, no entanto, tais documentos públicos não estariam
facilmente disponíveis para consulta.
TABELA XX VII. - DETALHES SOBRE A CONCORRÊNCIA N° 78/2005
Ato
Preço de Referência
Edital de Licitação
Retirada do Edital
Constituição da Comissão Especial de
Licitação
Entrega dos envelopes
Decisão referente à pré-qualificação
Recurso contra a inabilitação?
Comissão Especial de Licitação manteve
decisão inicial?
Abertura dos envelopes
Resultado do Julgamento da Proposta
Vencedora
Empresa alocada pelo conluio para
vencer a licitação
Contrato

Data/Resultado

Os Signatários afirmam que não possuem essas informações.

Serveng
Os Signatários afirmam que não possuem essa informação.

120. Conforme indicado anteriormente, os Signatários não dispõem de informações detalhadas
sobre esta licitação. Não obstante, podem afirmar que a empresa alocada para vencer o certame
foi a Serveng, o que de fato ocorreu.
TABELA XX VIII. PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 78/2005
Obra afetada
Cliente Afetado
Concorrência

Porto de Itaqui/MA
EMAP
78/2005

Andrade Gutierrez

(em consórcio com a Odebrecht)
(Proposta de Cobertura)

Carioca
Camargo Corrêa
Mendes Júnior
OAS
Odebrecht

(em consórcio com a Andrade Gutierrez)
(Proposta de Cobertura)

Queiroz Galvão
Serveng
Constremac
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Constran

em

1

VI.3.4. [20081 Complexo Industrial Governador Eraldo Gueiros (SUAM - Píer
Petroleiro/PE - Edital de Licitação da Concorrência n'08/2008
121. Os Signatários informam que no dipõem de informações detalhadas sobre a
Concorrência n° 08/2008, porque não há documentos públicos facilmente disponíveis para
consulta referentes a este processo licitatório.
TABELA XXIX. - DETALHES SOBRE A CONCORRÊNCIA N08/2008 (Píer Petroleiro/PE)
Ato
Preço de Referência
Edital de Licitação
Retirada do Edital
Constituição da Comissão Especial de
Licitação
Entrega dos envelopes
Decisão referente a pré-qualificação
Recurso contra a inabilitação?
Comissão Especial de Licitação manteve
decisão inicial?
Abertura dos envelopes
Resultado do Julgamento da Proposta
Vencedora
Empresa alocada pelo conluio para
vencer a licitação
Contrato

Data/Resultado
Os Signatários afirmam que não possuem essa informação.
21/08/2008

Os Signatários afirmam que não possuem essas informações.

26/09/2008
Os Signatários afirmam que não possuem essa informação.
Andrade Gutierrez/OAS/Odebrecht
Os Signatários afirmam que não possuem essa informação.

122. Os Signatários expõem que o Edital referente à Concorrência n° 08/2008 foi divulgado
pelo Complexo Industrial Governador Eraldo Gueiros em 22.08.2008, com o seguinte objeto:
"Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução de obras civis da construção
do Píer Petroleiro - PGL-3A13B do Porto de Suape" (Documento 8). Os Signatários sinalizam que
outras licitações do Complexo SUA-PE podem ter sido objeto de discussões anticompetitivas, mas
que, como não participaram diretamente destas, não conseguem apresentar maiores detalhes.
123. Conforme indicado anteriormente, os Signatários não dispõem de informações detalhadas
sobre esta licitação. Não obstante, afirmam que as empresa alocadas para vencê-la foram:
Andrade Gutierrez, OAS e Odebrecht, o que de fato ocorreu.
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TABELA XXX. PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 08/2008
Píer Petroleiro

Obra afetada
Cliente Afetado

SUAPE

Concorrência

Concorrência n'081200830

Andrade Gutierrez

(Vencedor)

Carioca

(Supressão de proposta)

Camargo Corrêa

(Informação não disponível)

Mendes Júnior

(Informação não disponível)

OAS

(Vencedor)

Odebrecht

(Vencedor)

Queiroz Galvão

(Informação não disponível)

Serveng

(Informação não disponível)

Constremac

em

Constran

VI.3.5320091 Companhia Docas do Pará—Porto de Vila do Conde/PA - Edital de Licitação
da Concorrência no 11/2008
124.
Os Signatários apresentaram as seguintes informações para sintetizar a Concorrência n°
11/2008:
TABELA XXXI. DETALHES SOBRE A CONCORRÊNCIA N° l1/2008

(Porto de Vila do

Conde/PA)
Ato
Preço de Referência

Data/Resultado

Edital de Licitação

R$ 104.466.104,25
13/02/2009

Retirada do Edital

Os Signatários afirmam que não possuem essa informação.

Constituição da Comissão Especial de
Licitação3'

N/A

Entrega dos envelopes
Decisão referente à pré-qualificação

10/03/2009
13/03/2009

Recurso contra a inabilitação?

Sim Paulitec (em 19/03/2009) e Consórcio Porto Novo (em
20/03/2009)

Comissão Especial de Licitação manteve
decisão inicial?

Sim.

Os Signatários ressaltam que não possuem informações complementares às ora apresentadas.
17 de fevereiro de 2009 foi constituída, por meio da Resolução nc 37/2009 da CDP, Comissão Permanente de Licitação.

31 Em
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Abertura dos envelopes
Resultado do Julgamento da Proposta
Vencedora
Empresa alocada pelo conluio para
vencer a licitação
Contrato

26/05/2009
16/06/2009
N/A
31/07/2009

125. O Edital referente à Concorrência no 11/2009 foi divulgado pela Companhia Docas do
Pará CDP em 13.02.2009, com o seguinte objeto: "ampliação do píer principal, alargamento do
berço 302 e duplicação da ponte de acesso do Porto de Vila do Conde, localizado no município
de Barcarena, no estado do Pará" (Documento 9).
126. Nessa licitação, somente se apresentaram para participar a Paulitec Construções Ltda.
("Paulitec"), o Consórcio Constremac CMT Engenharia, o Consórcio Porto Novo (formado por
Construbase Engenharia Ltda. e Probase Projetos e Engenharia Ltda.), a Triunfo e o Consórcio
ARG - Civilport (formado por ARG Ltda. e Civilport Engenharia Ltda.) (Documento 10).
Contudo, apenas o Consórcio Constremac - CMT Engenharia, o Consórcio ARG - Civilport e a
Triunfo foram habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação (Documento 11). Apesar de a
Paulitec e o Consórcio Porto Novo terem apresentado recursos contra a inabilitação, a decisão
inicial da Comissão Especial de Licitação foi mantida.
127. Os Signatários relatam que, apesar de ter havido conversas anticompetitivas entre os
integrantes da "Mesa" sobre a Concorrência n° 11/2008 da CDP, a Triunfo participou e venceu o
certame de forma legítima. A dificuldade de se obter um acordo anticompetitivo efetivo nessa
licitação possivelmente foi resultado da grande quantidade de empresas não alinhadas
interessadas no certame e, também, habilitadas pelo órgão licitante.
128. Em 26.05.2009, ocorreu a abertura das propostas de preços, sendo que a Triunfo
apresentou a menor proposta no valor global de R 99.896.8 80,37 (Documento 12).
TABELA XXXII. PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 11/2008
Obra afetada
Porto de Vila do Conde/PA
CDP
Cliente Afetado
Concorrência
Concorrência n'1112008
Andrade Gutierrez
Carioca
Camargo Corrêa
Mendes Júnior

(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)
(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)
(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)

EZ

(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)

ma

OAS

Página 67 de 81

1'I

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
GABINETE
(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)

em

Odebrecht

(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)

Queiroz Galvilo

(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)

Serveng

(Discussão sobre a obra, sem alocação implementada)

w32
em

Constremac
Constran

129. Em 31.07.2009, a Triunfo firmou Contrato de Execução de Obras n° 23/2009 com a
Companhia Docas do Pará (CDP).
VL3.6. 20091 Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte (CODERN) - Terminal
Salineiro de Areia Branca (RN) - Edital de Licitação da Concorrência n'23/2009)
130. Os Signatários apresentaram as seguintes informações para sintetizar a Concorrência n°
23/2009:
TABELA XXXIII. —DETALHES SOBRE CONCORRÊNCIA CODERN
TERMINAL SALINEIRO AREIA BRANCA (EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 23/2009)
Ato
Preço de Orçamento do Edital
Edital de Licitação
Retirada do Edital
Entrega dos envelopes
Decisão referente à pr&qualificaço
Recurso contra a inabilitação?
Comissão Especial de Licitação manteve decisão
inicial?
Empresa alocada pelo conluio para vencer a
licitação
Resultado do Julgamento da Proposta Vencedora
Contrato?

R$ 167.482.904
17.09.2009
28.09.2009
30.10.2009
05.11.2009
Não houve.
Nau se aplica.
Carioca e Queiroz Galvao
16.11.2009
Contrato if 012/2009, firmado entre CODERN e
Consórcio Carioca/Constremac/Queiroz Galvão
(R$ 174.855.198,38)

131. Os Signatários informam que, em 28.09.2009, a Carioca tomou conhecimento do Edital
de Concorrência no 23/2009 divulgado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN, o qual visava à contratação para "execução das obras de ampliação da ilha artificial

Os Signatários informam que a Constremac participou da Concorrência no 11/2008 da CDP em consórcio com a CMT
Engenharia Ltda., mas ela não estava alinhada à "Mesa".
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para estocagem de sal a granel, do cais de barcaças, instalação do descarregador de barcaças,
potenciação dos transportadores de correia e utilidades do Terminal Salineiro de Areia Branca'
(Documento 13).
132. Nessa licitação, somente foi habilitado pela Comissão Permanente de Licitação o
consórcio formado por Constremac, Queiroz Galvo e pela Carioca, no tendo havido qualquer
recurso por parte de terceiros, sendo este próprio consórcio declarado o vencedor da licitação,
tudo em um intervalo inferior a um mês (Documento 14).
133. Segundo os Signatários, a ausência de outros licitantes habilitados nesse certame
decorreu do ajuste feito pelo "Sport Club Unidos Venceremos" ("Mesa"). A aceitação da
Constremac ao grupo nessa licitação específica se deu diante do fato de a Constremac ser uma
empresa local, por ter procurado os concorrentes com a informação prévia sobre o projeto,
por possuir estudo detalhado sobre o Terminal e atestação técnica, bem como por ter
insistido com o grupo para participar da composição, sob a ameaça de que se não fosse aceita,
concorreria separadamente. Dessa forma, a Constremac foi alocada no bojo do consórcio já
previamente alocado para vencer a licitação (Carioca e Queiroz Galvão).
134. Para a Constremac seria interessante se unir à "Mesa", pois, mesmo que a participação
dela fosse ser menor do que seria se estivesse sozinha, não seria necessário disputar a obra contra
os demais concorrentes. A Carioca, por sua vez, teria sido alocada para a obra, pois ela possuía
atestação para o projeto e a Queiroz Galvo, apesar de não possuir atestação, se uniu em consórcio
com a Carioca e a Constremac porque a sede da empresa ficava no Ceará. Nesse certame, a
Carioca e a Constremac foram as líderes e negociaram uma participação menor da Queiroz Galvo
no consórcio.
135. Em 16.11.2009, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado da licitação, tendo
sido declarado como vencedor o consórcio chamado de Areia Branca, formado pela Carioca,
Constremac e Queiroz Galvio, com proposta no valor de R$ 174.855.198,38 (Documento 15),
conforme tabela abaixo:
TABELA XXXIV - RESULTADO DA CONCORRÊNCIA No 23/2009
% DE AUMENTO EM

LICITANTES!
CONSÓRCIOS

STATUS

PROPOSTA (R$)

RELAÇÃO À MENOR
PROPOSTA

Carioca/Queiroz Galvão/
Constremac

Habilitado

174.855.198,38

-

136. Em 23.11.2009, a Carioca firmou com a Constremac e com a Queiroz Galvto o
"Instrumento Particular de Constituição de Consórcio" (Documento 16) com o objetivo de
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executarem conjuntamente as obras civis descritas no contrato celebrado com a CODERN, o qual
compreende a execução das Obras de Ampliação da Ilha Artificial para Estocagem de Sal a
Granel, do Cais das Barcaças, Instalação do Descarregador de Barcaças, Potenciação dos
Transportadores de Correia e Utilidades do Terminal Salineiro de Areia Branca, conforme
descrito na Proposta Comercial das Consorciadas e de acordo com o edital da concorrência
023/2009. Em 24.11.2009, o Consórcio Areia Branca firmou, com a CODERN, contrato para a
execução dessas obras (Documento 17).
TABELA XXXV. PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 23/2009
Cliente Afetado

Obra Afetada

Terminal Salieneiro de Areia Branca/RN
CODERN

Concorrência

Concorrência n° 23/2009

Andrade Gutierrez

(Supressão de Proposta)

Carioca

(Vencedor! Líder)

Camargo Corrêa

(Supressão de Proposta)

Mendes Júnior

(Supressão de Proposta)

OAS

(Supressão de Proposta)

Odebrecht

(Supressão de Proposta)

Queiroz Galvio

(Vencedor)

Serveng

(Supressão de Proposta)

Constremac

(Vencedor! Líder)

Constran

VI.3.7. [20091 Companhia Docas do Estado do Espírito Santo (CODESA) - Cais Comercial
do Porto de Vitória - Edital de Licitação da Concorrência n'00312009)
137.
Os Signatários apresentaram as seguintes informações para sintetizar a Concorrência n°
003/2009:
TABELA XXXVI.

- DETALHES SOBRE CONCORRÊNCIA CODESA
003/2009)

CAIS COMERCIAL DO PORTO DE VITÓRIA (EDITAL DE CONCORRÊNCIA NO
Ato
Preço de Referência

Data/Resultado

Edital de Licitação

R$128.333.849,56
20.10.2009

Retirada do Edital

20.10.2009
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Constituição da Comissão Especial de Licitação
pela CODESA

Resolução n° 043/2009

Entrega dos envelopes

Os Signatários afirmam que não possuem essa
informação.

Decisão referente à pr&quallficaço

24.11.2009
Não houve inabilitados.

Recurso contra a inabilitação?
Comissão Especial de Licitação manteve decisão
inicial?

--

Abertura dos envelopes
Empresa alocada pelo conluio para vencer a
licitação
Resultado do Julgamento da Proposta Vencedora

24.11.2009
Carioca e Mendes Júnior

Contrato?

Contrato 077/2009 firmado com a Carioca (R$
125.902.307,88)

2 1.12.2009

138. Os Signatários informam que, em 20.10.2009, a Signatária tomou conhecimento do Edital
da Concorrência n° 003/2009, realizada pela Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA,
com o objetivo da "contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos
serviços de reforma, alargamento e ampliação dos berços 101 e 102 do Cais Comercial de Vitória"
(Documento 18).
139. Para essa licitação, os Signatários relatam que, depois de discussões a respeito do
interesse dos concorrentes e da possibilidade de realização da obra, a "Mesa" definiu que a
Carioca e a Mendes Júnior deveriam ser os vencedores deste certame. Como o Edital da
licitação não permitia a formação de consórcios, as empresas burlaram as regras editalicias
e se uniram na forma de uma Sociedade em Conta de Participação ("SCP"). A Carioca era a
sócia ostensiva, enquanto a Mendes Júnior era a sócia oculta/participante, sendo que o órgão
licitante não tinha informação a respeito do sócio oculto.
140. Os Signatários identificaram mensagem de correio eletrônico interno da Carioca enviada
em 09.09.2009, por M.C.J.M. (Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca), a R.P.J
(Acionista" da Carioca) e a seu subordinado, Irineu Marcelo do Nascimento (Gerente de Cliente
Público da Carioca), que iria assumir a posição de M.C.J.M., em futuro próximo. De acordo com
os Signatários, o documento atualizava os demais acerca das obras que estavam ocorrendo. Em
anexo ao referido e-mail, consta o seguinte relatório sobre os certames:

Segundo os Signatários, R.P.J., filho de Ricardo Pernambuco (principal acionista da Carioca), era acionista indireto
da Carioca e passou a supervisionar a Diretoria Comercial da empresa em 2008/2009 em conjunto com R.J.T.G.
(Diretor Executivo da Carioca).
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IMAGEM II- DOCUMENTO 19— E-MAIL INTERNO

[CONFIDENCIAL]

IMAGEM 111 DOCUMENTO 20— 'TRECHO DO ANEXO AO E-MAIL INTERNO 34

[CONFIDENCIAL]

141. [CONFIDENCIAL].
142. De acordo com os Signatários, apesar de a apresentação das propostas de cobertura
estar designada para a OAS e a Odebrecht, conforme consta no email, ao final apenas a
Odebrecht apresentou a cobertura. Como a Carioca estava designada para vencer o
certame, ela ficou responsável por repassar a proposta de cobertura aos representantes da
Odebrecht, que foi feito pessoalmente.
143. Em 19.11.2009, as propostas foram apresentadas à Comissão de Licitação da CODESA;
e, em 18.12.2009, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado dessa licitação, a Carioca
foi declarada vencedora com proposta no valor de R 125.902.307,88 (Documento 21),
conforme tabela abaixo:
'I'ABELA XXX VIL RESULTADOS DA CONCORRÊNCIA N,003/2009 - CAIS COMERCIAL DE
VITÓRIA
% DE AUMENTO EM
LICITANTES

STATUS

PROPOSTA (R$)

Carioca

Habilitada
Habilitada

125.902.307.88-

RELAÇÃO À MENOR
PROPOSTA

Odebrecht

127.800.736,09

1

144. Em que pese apenas a Carioca estar declarada como vencedora, tratava-se de licitação
alocada à Carioca e à Mendes Júnior, que formaram Sociedade em Conta de Participação
formada pela Carioca e pela Mendes Júnior para burlar a regra cio edital que proibia a
formação de consórcios.
145. Em 18.12.2009, a Carioca firmou, com a CODESA. o Contrato de Execução de Serviços
de Reforma. Alargamento e Ampliação dos Berços 101 e 102 cio Cais de Vitória (Documento 22).

34

[CONFIDENCIAL]
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Após ter sido declarada vencedora do certame, a Carioca celebrou com a Mendes Junior Trading
Engenharia S.A., em 02.09.2011, Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação para a execução da obra do Porto de Vitória (Documento 23).
CONTRATO DL CONSTITI içÃo
DE SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO
CARIOCA CHRISTIANI—NIELSEN ENGENHARIA S.A.", com sede na Raia do
Parque. 31. Bairro São Cristóvão, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.°
40,450.76910001-26, neste aio representada por Ricardo Peraamboco Backheuser Júnior,
brasileiro, caado, engenheiro civil, portador da carteira de i4cntidade no 145024 CREA Ri,
portador do CPF n° 002.219M87-22 e por Alvaro Jose Monnerat Cortes, brasileiro, casado.
engenheiro civiL portador da ~eira de identidade fl 41841fD CREA-RJ e do CPF n"
119579161-04, adiante denominada CARIOCA ou SÓC1A OSTENSIVA"; e
"MNDES JITNJOR TRADJNG E ENGENHARIA S.A.", com sede na Rua Pedroso
Alvarenga, 1046, Conjunto 113 a 116, Bairro Itaim, em São Paulo inscrita no CNPJ sob o n.°
19394.808/0001-29, neste ato representada por seus diretores Ângelo Alves Mendes,
brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Cartera de identidade n° M 524840 SSPMG e do CPF/MF n° 257J98.246-72 e Victório Duque Semionato, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Carteira de identidade n' MG 378-276 SSP/MCi e do CPFÍMF
n° 194.957.146-72 adiante denominada MENDES JÚNIOR ou "SÓCIA
PARTICEPANTE";

TABELA XXXVIIL PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 003a009
Obra Afetada
Cliente Afetado
Concorrência

Cais Comercial do Porto de Vitória/ES
CODE SA
CONCORRÊNCIA N° 003/2009

Andrade Gutierrez

de Proposta.

Carioca

(\TeIcecTor. Líder)

Camargo Corria

de Proposta.)

Mendes Júnior

(Vencedor)

OAS

(Supressão de Proposta)

EE

Odebrechí

(Proposta de cobertura)

Queiroz GaIvio

(Supressão de Proposta)
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Serveng

(Supressão de Proposta)

Constremac
Constran

em

VL3.8. 120101 "Companhia de Docas do Rio de Janeiro —Pier de Atracação"
146. O projeto do Píer de Atracação foi idealizado pela Companhia das Docas do Rio de
Janeiro, para as Olimpíadas que ocorreriam no Rio de Janeiro, em 2016. Os Signatários relatam
que as empresas discutiram a existência de interesses para essa futura obra, tendo a Carioca, a
Odebrecht e a Mendes Júnior demonstrado bastante interesse pela obra. A licitação foi, contudo,
cancelada, razão pela qual os ajustes anticompetitivos no foram implementados.

VI.3.9. [20121 Companhia Docas do Estado de Saio Paulo (CODESP) -Cais de Outeirinhos
do Porto de Santos - Edital de Licitação da Concorrência no 11/2011)
147. Os Signatários apresentaram as seguintes informações para sintetizar os principais
elementos da Concorrência n° 11/2011:
TABELA XXXIX. -DETALHES SOBRE CONCORRÊNCIA CODESP
CONSTRUÇÃO DO CAIS DE OUTERINHOS (CONCORRÊNCIA N°11/2011)
Data/Resultado
Preço de Referência
Edital de Licitação

R$312.349.308,17
21.11.2011

Entrega dos envelopes

25.01.2012
13.02.2012

Decisão referente à pré-quallficaçio
Recurso contra a inabilitação?
Comissão Especial de Licitação manteve decisão
inicial?

18.04.2012

Abertura dos envelopes
Empresa alocada pelo conluio para vencer a
licitação

Serveng/Constremac/Constran

Resultado do Julgamento da Proposta Vencedora
Contrato

Cejen Engenharia Ltda; Consórcio Equipav/Onix,
Consórcio EMSAJArteleste; Cetenco Engenharia (esta
revertida via ação judicial)
10.4.2012: manteve a inabilitação Cejen Engenharia Ltda;
Consórcio Equipav/Onix, Consórcio EMSAlArteleste

Consórcio Serveng/Constremac/Constran
(R$287.270.100,18)
19.07.2012

Os Signatários explicam que, apesar de a Constran não ter apresentado proposta nesse certame pela ausência de
condições técnicas para habilitação, representantes da empresa participaram das tratativas destinadas à alocação
dessa obra dentre os integrantes do "Sport Club Unidos Venceremos": João Eduardo Cerdeira de Santana
(Presidente) e José Carlos Tadeu Gago Lima (Diretor).
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148. Os Signatários informam que já havia rumores de mercado sobre esta potencial licitação
a ser realizada pela CODESP desde pelo menos início de 2010, razão pela qual muitas empresas
tinham interesse em vencer o projeto. Esses rumores também alcançaram empresas de fora do
"Sport Club Unidos Venceremos", como a Constran`, que procurou alguns concorrentes da
"Mesa" para participar, em conluio, do certame. A Constrem ac também teria procurado a "Mesa"
para negociar sua participação da licitação, e teria sido aceita no grupo nessa licitação específica.
149. Segundo os Signatários, M.C.J.M. (Diretor Comercial Cliente Público da Carioca)
encarregou-se de convidar os concorrentes do "Sport Club Unidos Venceremos" para uma reunião
da "Mesa". À época, o convite foi realizado por meio de mensagens eletrônicas (e-mails). O
objetivo da reunião era acomodar os interesses da Constran com os dos demais participantes do
grupo. Inicialmente, a Carioca possuía interesse em participar do certame, contudo, por já
ter ganhado outra obra num período próximo (CODESA vide Seção VI.3.7, supra), a
empresa não poderia ser alocada para essa obra, conforme as regras previstas pelo "estatuto
social" do grupo.
150. As mensagens eletrônicas abaixo reproduzidas tratam dos convites feitos por M.C.J.M.
(Diretor Comercial de Cliente Público da Carioca) aos executivos da Constran, Joio Eduardo
Cerdeira de Santana (Presidente da Constran) e José Carlos Tadeu Gago Lima (Diretor da
Constran). Os e-mails reproduzidos fazem referência a duas reuniões agendadas para 08.06.20 10
e 07. 10.2010.

11 Conforme

explicado anteriormente pelos Signatários, na época da constituição da mesa, a Constran se encontrava
em delicada situação financeira e, por não possuir certidões, ela não poderia participar da "Mesa". Isso não teria sido
impeditivo, porém, para ter sido alocada parte da licitação de Porto de Alcântara, supramencionado na Seção VI.3.1. A
empresa somente conseguiu participar da licitação [2012] CODESP - Alinhamento do Cais de Outeirinhos, por conta
da pressão que o José Carlos Tadeu Gago Lima (Diretor da Constran) fez sobre a mesa.
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IMAGEM IV - DOCUMENTO 24— E-MAIL [CONFIDENCIAL]

[CONFIDENCIAL]

IMAGEM V DOCUMENTO 25— E-MAIL [CONFIDENCIAL]

[CONFIDENCIAL]

151.
Segundo os Signatários, no contexto dessa necessidade de composição de interesses para
a licitação da CODESP, a "Mesa" definiu que os concorrentes Constran, Constremac e
Serveng seriam os vencedores dessa licitação, com os demais participantes da "Mesa" sendo
responsáveis pela oferta de "propostas de cobertura". De acordo com os Signatários, o arranjo
para a apresentação das propostas de cobertura foi organizado pela Serveng, participante do
"Sport Club Unidos Venceremos" que liderava o consórcio. Conforme relatam, a Carioca, nessa
oportunidade, apresentou propostas de cobertura.
152. Após a publicação do Edital (Documento 26), os Signatários informam que o processo de
qualificação e recursos de tal licitação correu sem sobressaltos, sendo o resultado do certame
aquele previsto pelo "Sport Club Unidos Venceremos" ("Mesa"):

TABELA XL. - RESULTADO DA CONCORRÊNCIA CODESP
CAIS DE OUTEIRINHOS
% DE AUMENTO EM
LICITANTES

PROPOSTA (RS)

STATUS

RELAÇÃO À MENOR
PROPOSTA

Consórcio
Serveng/ConstrarifConstremac

Habilitado

287.270.100,18

-

Construbase/Egesa/Probase

Habilitado

293.340.892,46

2%

Consórcio Andrade Gutierrez /
Mendes Junior

Habilitado

295.791.895,00

3%

Odebrecht

Habilitado

306.135.393,61

6%

Carioca

Habilitado

307.457.528,82

7%

Cejen Engenharia

Inabilitada

260.000.000,00

-

Cetenco Engenharia

Inabilitada

279.521.395,88

-
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153. Em 06.07.2012, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado de julgamento da
concorrência referente ao Cais de Outeirinhos (Documento 27) e, em 19.07.2012, foi firmado o
contrato de adjudicação da obra do Cais de Outeirinhos pela CODESP com o consórcio vencedor
(Serveng, Constran e Constremac), pelo valor de R 287.270.100,18.
TABELA XLI. PARTICIPAÇÃO POR EMPRESA NA CONCORRÊNCIA N° 11/2011
Obra Afetada
Caís de Outerínhos
Cliente Afetado
CODESP
Concorrência
CONCORRÊNCIA N° 11/2011
Andrade Gutierrez

(Proposta de cobertura)

Carioca

(Proposta de cobertura)

Carnargo Corrêa

(Supressão de Proposta)

Mendes Júnior

(Proposta de cobertura)

OAS

(Supressão de Proposta)

Odebrecht

(Proposta de cobertura)

Queiroz Ga1vio

(Supressão de Proposta)

Serveng

(Vencedor)

Constremac

(Vencedor)

C onstran

(Vencedor)

VII. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCADO AFETADO
VII. 1 DIMENSÃO DO PRODUTO
154. Segundo os Signatários, a dimensão produto do mercado afetado pela conduta é a
nrestacão de servicos de engenharia rara a construcão. amDliacão37 e reforma de nortos e
terminais afluaviários públicos no Brasil, que correspondem a obras marítimo-portuárias,
eminentemente de engenharia civil portuária. Para tais obras, há equipamentos específicos para
este tipo de construção, utilizados principalmente em fundações, tais como ramlft e perfuratrizes
wirth, para perfurações de rocha, balsas com guindastes, rebocadores e barcos de apoio, etc.
37

Segundo os Signatários ampliação e prolongamento sio sinônimos.
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155. Os Signatários esclarecem que o equipmaneto ramhft38 é formado por "bate-estaca'
localizada sobre plataforma flutuante e é utilizado, especificamente: (i) na cravação de estacas,
por meio de martelo acoplado à torre do ramltft (munida de guia de cravação), conforme ilustrado
na imagem abaixo; e (ii) como cábrea (guindaste) para o içamento de cargas, tais como vigas prémoldadas de concreto armado. A plataforma flutuante contém diversos dispositivos de fundeio,
tais como 8 (oito) âncoras e seus cabos de aço ligados a guinchos de convés.

IMAGEM VI— CRAVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS TUBULARES COM O RAMLIFT V

156. Por sua vez, os Signatários esclarecem que a perfuratriz wirth é um equipamento, cujo
nome faz referência à sua própria marca (Wirth), utilizado para a perfuração de poços em rochas
localizadas em camadas inferiores à de camisas metálicas tubulares, conforme ilustração abaixo.
A perfuratriz wirth é composta basicamente por: (i) plataforma de operação, que é o corpo do
equipamento; (ii), broca e suas tubulações, utilizadas para atingir a profundidade de perfuração
desejada; (iii), acoplador (clamp), que é responsável pela fixação da plataforma e da guia na
"cabeça" da estaca; (iv), unidade hidráulica (power-pack) e mangueiras hidráulicas, que acionam
o cabeçote para girar a broca durante a perfuração; e (v) compressor que injeta ar no interior da

38

Segundo os Signatáros, a denominação ram!ft é adotada apenas pela Carioca, sendo que muitos de seus concorrentes
se referem ao mesmo equipamento apenas como "bate-estaca sobre flutuante".
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tubulação de perfuração e, consequentemente, liberar mistura d'água com fragmentos de rocha
perfurados.

IMAGEM VII— PERFURAÇÃO NO INTERIOR DE CAMISAS METÁLICAS TUBULARES COM
WIRTH

VIL2 DIMENSÃO GEOGRÁFICA
157. Segundo os Signatários, foram afetados pela conduta anticompetitiva clientes do setor
público localizados em diversos estados cio país, tais como Niaranho. Pernambuco, Pará, Rio
Grande do Norte. Espírito Santo. Rio de Janeiro e São Paulo.

Uli. PROVA DOCUMENTAL DA CONDUTA
158.

Vide "Apêndice de Prova Documental da Conduta".

IX. LISTA DE TERMOS E SIGLAS
159.

Vide "Apêndice de Lista de Siglas".
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X. CONCLUSÂO
160.

Os Signatários cio Acordo de Leniência 112016 identificados na Seção II apresentaram

todos os fatos aqui narrados conforme os artigos 86 e 87 cia Lei n. 12.529.2011 e o Regimento
Interno cio CADE (Resolução n. 1 e alterações posteriores), sendo este Histórico cia Conduta parte
do Acordo de Leniência celebrado com a Superintendência-Geral, relacionado às condutas
anticompetitivas no mercado de prestação de serviços de engenharia para construção,
ampliação e reforma de portos e terminais aouaviários públicos"' no Brasil.

LÍVIA DIAS DE MELO

N1ÔNTCA TIE.N1Y FUJII\.1OTO

Coordenadora do Gabinete da

Assistente da Superintendência-

Superintendência-Geral

Geral

BRUNA MOTTA PLZERA

EMNIANUEL ALI NOVAES FARIA
Chefe de Divisão

Assistente da SuperintendênciaGeral

39 Segundo os Signatanos, as obras em terminais e poios aqua.viarios de empresas privarias não eram objeto da
Mesa.".
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AMANDA ATHAYDE UNHARES MARTINS
Chefe de Gabinete da Superintendência-Geral

Superintendente-Geral
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