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ECO 1110/2019 Curitiba, 24 de setembro de 2019

Ao

Ministério Público Federal

Procuradoria da República no Estado do Paraná --

rOKÇA-TAKErAopEKAÇÃotAVAJATO

EXMO. DR. FELIPE D'ELIA CAMARGO - PROCUjiADOR DA REPÚBLICA

Ref.: Acordo de Leniência

CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A, pessoa jurídica de

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.' 02.221.155/0001-83,

sediada na Rodovia BR 277, km 60,5; São rosé dos Pinhais-PR, e RODOVIA DAS

CATARATAS -- ECOCATARATAS S/A, pessoa jurídica de direito privado,

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.' 02.228.721/0001-89, sediada na Rodovia

BR 277, km 582; Cascavel-PR vêm, respeitosamente, expor e ao final requerer ó

quantosegue.

As Concessionárias acima referenciadas firmaram, em data de 12 de agosto de

2019, Acordo de Leniência.perante o Ministério Público Federal no Paraná - MPF,

em decorrência dos procedimentos instaurados no âmbito da Operação

Integração e relacionados aos Contratos de Concessão 073/97 e 076/97

Referido Acordo foi levado à análise e apreciação da 5: Câmara de Coordenação

e Revisão Combate à Corrupção, na 29' Sessão Ordinária de Coordenação

ocorrida em data de 05 de setembro de 20]9, ocasião em que foi homologado.
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Diante de todos os fatos ora expendidos, as Colaboradoras, bem como a

Ecorodovias infraestrutura e Logística S/A -- EIL e Ecorodovias Concessões e

Serviços S/A-ECS, informam que darão início aos procedimentos para

cumprimento das obrigações consignadas no Acordo de Leniência fintado entre

as partes, nos termos das medidas e dos cronogramas a seguir apresentados:

(i) Obrigação constante da alínea. "n", cláusula 6', consistente no pedido

de 8 m2 (oito metros quadrados) em local de ampla visibilidade nas

praças de pedágio da concessionária durante o período remanescente

da concessão.

As Colaboradoras encaminham na presente oportunidade os "croquis'

contendo a alocação das placas explicativas, as quais serão instaladas

junto às praças de pedágio das .Concessionárias, as quais serão

implantadas nos referidos locais até a data de 01/10/2019.

(Ü) Obrigação constante da alínea "o", cláusula 6;, consistente no pedido

diárias em horários alternados (duas pela manhã, duas pela tarde e

duas à noite) em

do Paraná, ao longo de duas semanas;

Prazo a ser adorado: Obrigação prevista para até 30(trinta) dias após a

homologação do Acordo. Serão feitas inserções por duas semanas,

iniciando-se em data de 01/10/2019 e findando em 15/10/2019.
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Os veículos e a abrangência dos mesmos foram delimitados nos

seguintes termos:

Rádio FM Jovem Pan FM Cascavel

Rádio FM Jovem Pan FM Fozdolguaçu

Rádio FM Jovem Pan FM Curitiba

(iii) Obrigação constante da alínea "p", cláusula 6;, consistente nÉZ.pgdidQ

no site da Comoanhia:

a:) Inserção em jornais

Prazo a ser aditado: Obrigação prevista para até 30(trinta) dias após a

homologação do Acordo. O pedido de desculpas publicado nos jornais

em 01/10/2019.
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Os veículos e a abrangência(jamais de grande circulação) dos mesmos

foram delimitados nos seguintes termos:

Região

Metropolitana de aragem de 18 mi] exemplares
por semana

Curitiba e Litoral '

Maior jornal de Cascavel

abrangendo oeste e norte do

PR em circulação e número de

assinantes comprovado pelo

IBOPE.

Circula de segunda a

Foz do lguaçu domingo. A tiragem média é

de 8 a 12 mil

Jornal Gazeta do Povo

Jomal Gazeta do Paraná Cascavel

Jornal Gazeta Diário de Foz

b-) inserção no site da Companhia: Inserção de banner na página inicial

doi sites, a ser implementado em 01/10/2019.

(iv) Obrigações constantes dos parágrafos 2' e 6', ambos da cláusula 6a,

consistente

!11€diê!!tgpagamento parcial de30% (trinta oor cento) das tarifas. em

Concessionárias;
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Prazo a ser adotado: Obrigação prevista para até 30 (trinta) dias após a

homologação do Acordo. As colaboradoras implementarão a redução

tarifária em todas as suas praças de pedágio a partir de 01/] 0/2019.

a-) Concessionária Ecovia Caminho do Mar S/A -- Quadro de tarifas

01(uma) Praça de Pedágío em São José dos Pinhais;
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b-) Rodovia das Cataratas Ecocataratas S/A de tarifas

05 (cinco) Praças de Pedágio:
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(v) Obrigação constante do parágrafo 10, cláusula 6:, consistente IB

apresentação ao MPF, em até 90 (noventa) dias da homoloaacão do

ÂçQldg.pg!&SICâHêra de Coordenação e Revisão do MPF. documento
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Prazo a ser adorado: até 90 (noventa) dias após a homologação do

Acordo.

(vi) Obrigação constante na alínea "r" da cláusula 6', consistente 11ê

Prazo: a ser aditado: até 30(ü'hta) dias da homologação do Acordo

pela 5: Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Ecorodovias Concessões e Servicos S.A.

(vii) Obrigações previstas na Cláusula 6:, alíneas "l" e "m" consistente em

adotar e implantar as demais ações, medidas, iniciativas especiais

descritas no Apêndice . l do Acordo -- Práfícízs Especiais de trica,
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rrztegrfdade e Tnz7zsparêtzcía nos prazos ali descritos, bem como sujeitar-

se s monitoramento independente, nos termos e condições descritos no

Apêndice 2 do Acordo, denominado À4o?zíforamerzto llzdqendelzfe.

As Colaboradoras, EIL e ECS iniciaram as providências necessárias e

apresentarão ao MPF, no prazo acordado, os procedimentos para implementação

dasobrigações.

(vivi) Obrigação prevista na Cláusula 6:, parágrafo 7', consistente na

apresentação bimestral ao MPF de relatório gerencial firmado por

auditores independentes de empresa reconhecida, comprovando e

detalhando a aplicação dos valores previstos no Parágrafo 2' na

concessão de desconto aos usuáriob.

Os relatórios gerenciais serão apresentados ao MPF nos prazos

estabelecidos, elaborados por empresa de auditoria independente

reconhecida, nos prazos previstos no acordo.

Destarte, serve a presente para comunicar este D. Orgão acerca do cronograma

de cumprimento das obrigações decorrentes do acordo de leniência

Por fim, o Acordo de Leniência.. na alínea "e" da cláusula 7:, previu o

compromisso do Ministério Público Federal de pleitear a desistência de pedido

de bloqueio de bens das COLABORADOliAS, da EIL/ECS e/ou empresas do

grupo económico das COLABORADOlZAS fotmu]ado na Ação Penal n' 5008589-

29.2019.4.04.7000.
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Diante.disso, se requer seja prontamente solicitado os desbloqueios dos valores

das COLABORADORAS, de modo que o bloqueio judicial não mais impacte

negativamente as finanças das (OLABORADORAS e não prejudique o regular

cumprimento do acordo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se

façam necessários:

Atenciosamente.

CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A

RODOVIA DAS CATAjiATAS - ECOCATARATAS S/A

Silvio Caldas Guiherme C. Gastal

Díretor Superintendente Procurador
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Ecovla BR 277-KM 60,5 CFIPJ:02221155000183

DÜCUHEBTÜ Fl$CÊL EQUlyâLENTE - IN t.768 RF8

Pl$TÊ: 03 - SÊa JOSÊ BOS PINHÊl$ - 'CURITIBR

DFE Nü:E46A62FF-8BAA-4B66-8AC8-032CE.A42AEA2
operador: c00100667 - 24/09/2019 ]0:1g:25
catagorie: 01 Tarifa: R8 20,90
DlllHEIRO= R$ 14,60

tlalor pago pela usual'ío: R$ 14,60
valor pago pela concessionária: R$ 6,30
0 valor do pedagia füi reduzida en 30ê porque recursos

provenientes de corrupção foram recuperados pelo

Hinisterio Publico Federal e aplicadas eR beneficio do
usuario

Trio.:t8,248(!BPT) . ?ara ínforRacaa de placa e CPF ace$s

e http://cupopfiscal .ecorodoviüs.cop,br eH õte ? dias
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