
DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

IDRCOR - Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
DELEFIN - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Sistema Financeiro e Desvio de Verbas Públicas 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 
que presta 

DALTON DOS SANTOS AVANCINI 

AO(s) 12 dia(s) dai mês de março de 2015, nesta Superintendência Regional do Departamento 
de Polícia Fede~al, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de 
Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nº 8.190, nos termos do Acordo de Colaboração 
Premiada firmad0 entre a POLÍCIA FEDERAL/MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e DALTON 
DOS SANTOS Jt,VANCINI, no bojo da investigação policial federal denominada Operação 
"Lava Jato", comparece DALTON DOS SANTOS AVANCINI , sexo masculino, nacionalidade 
brasileira, casadp(a), filho(a) de SIDNEY AVANCINI e MARIA CARMEN MONZONI DOS 
SANTOS AVANGINI, nascido(a) aos 07/11/1966, natural de São Paulo/SP, instrução terceiro 
grau completo, p~ofissão engenheiro, documento de identidade nº 17507332/SESP/SP, CPF 
094.948.488-1 O, !residente na(o) Rua Doutor Miranda de Azevedo, 752, apto 117, bairro Vila 
Anglo Brasileira, CEP 05027000, São Paulo/SP, celular (11 )96352553, email 
avancini@camargocorrea.com, devidamente assistido por seu Advogado constituído, 
PIERPAOLO CRiUZ BOTTINI, OAB/DF n. 25350, com escritório na Rua Bela Cintra, 756, 
conjunto 12, São Paulo/SP. Presente o Procurador Regional da República CARLOS 
FERNANDO DOS SANTOS LIMA e também a testemunha RICARDO GUIMARAES 
BOTELHO, Age?te de Policia Federal, matricula 16415, sob todas as cautelas de sigilo 
determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/201 3, notadamente quanto ao disposto 
nos artigos 4° a 7°, inquirido, RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o advogado ora 
presente é seu <defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme 
determina o art. 7° da Lei nº 12.850/2013; QUE o declarante afirma que pretende colaborar de 
forma efetiva e 
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voluntária com investigações policiais e processos criminais, nos termos 
firmados com o Ministério Público Federal e Policia Federal QUE o declarante renuncia, na 
presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do art. 4° da Lei nº 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor 
autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em !mídia digital (HD SAMSUNG 500 GB, serial number E2FWJJHF700002), 
além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §7 do art. 4° 
da Lei nº 12.850/2013; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de i 
colaboração dependerá da homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua 
regularidade, leg
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alidade e voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não 11'

atenda aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre 
outros, conforme o art. 4° da Lei nº 12.850/2013: 1 - a identificação dos demais coautores e 
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; li - a revelação 
da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; Ili - a prevenção 
de infrações pen~is decorrentes das atividades da organização criminosa~ - a recuperação ~('\ 
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total ou parcial d0 produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato 
criminoso e a efitácia da colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colabo:rador previstos no art. 5° da Lei nº 12.850/2013: 1 - usufruir das medidas de 
proteção previstas na legislação específica; li - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações presirvados; Ili - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores 
e partícipes; IV -1 participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; V -
não ter sua idenfü:lade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, 
sem sua prévia alitorização por escrito; VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso 
dos demais corréus ou condenados; QUE, todos os presentes são cientificados neste 
momento da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou 
vídeo próprios d declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer 
equipamento, so~ as penas legais; QUE, a respeito do Anexo 07, intitulado "USINA ANGRA 3 
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E ELETROBRAS TERMOINUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR" declara que o processo 
licitatório referentb as obras de ANGRA 03 teria iniciado no mês de agosto de 2011, tendo o 
declarante assu1 ido a presidência da CAMARGO CORREA em outubro de 2011; QUE, o 
assunto vinha sendo tratado pelo Diretor de Energia LUIS CARLOS MARTINS; QUE, as 
empresas que eJtaria participando desse certame já teriam atuado em obras similares em 
Angra 01 e 02 SE:rndo informado por LUIS CARLOS MARTINS que mediante acordo junto a 
ELETRONUCLEAR havia um acordo de que o edital seria direcionado no sentido de que tais 
empresas fosser vencedoras, ou seja, CAMARGO, UTC, ODEBRECHT, ANDRADE 
GUTIERREZ, Ql!JEIROZ GALVAO, TECHINT e EBE; QUE, as seis empreiteiras antes 
mencionadas formaram dois consórcios (ANGRA03 e UNA03) para concorrer a esse certame; 
QUE, o filtro para o direcionamento da licitação seria aplicado quando da habilitação previa 
das empresas, de modo a excluir as que não estivessem nesse grupo de seis empresas; QUE, 
algumas das enipresas que não conseguiram habilitar-se chegaram a recorrer junto a 
comissão de licitação e outras teriam procurado a CAMARGO CORREA solicitando 
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participação na obra como subcontratadas a fim de que não se opusessem ou interferissem 
no processo licitatório, sendo que LUIS CARLOS MARTINS poderá apresentar mais 
informações a reJpeito disso; QUE, ao final do ano de 2012 foram habilitados apenas os dois 
consórcios anteriprmente referidos, sendo os demais concorrentes afastados do processo; 
QUE, assevera que dentro da concorrência havia dois lotes distintos, não recordando se o 
mesmo consorcid poderia ser contemplado com os ambas os lotes; QUE, acredita que isso se 
justificasse para evitar a concentração da obra em poucas empresas; QUE, acredita que s 
seguindo o sistelljla já adotado nas usinas nucleares de Angra 01 e 02 era previsto no edital a 
possibilidade de unificação dos dois grupos, evitando-se que a obra fosse dividida em pacotes, f 
QUE, a concentração em tese poderia conferir mais agilidade na execução da obra, todavia 
em contrapartida iria reduzir a concorrência; QUE, acredita que do ponto de vista econômico 
e de engenharia essa ideia de apresentar propostas distintas que seriam posteriormente 
unificadas poderia ser vantajoso, mas desde que a habilitação previa e o edital permitissem a 
participação de r,ais empresas, o que não ocorreu; QUE, questionado o porquê desse 
procedimento por parte da ELETRONUCLEAR observa que as reuniõey~es onde ç, 
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. d I t d . . , 1 1· - t menciona o o pagamen o e propinas senam uma passive exp 1caçao quan o a esse 
procedimento; QUJE, em maio de 2013 a ELETRONUCLEAR fez a chamada de preços as 
empresas habilita~as, sendo que nessa época havia dois lotes e dois consórcios habilitados, 
UNA3 (CAMARGO, UTC, ODEBRECHT e ANDRADE GUTIERREZ) e ANGRA 3 (QUEIROZ 
GALVAO, TECHl~T e EBE); QUE, a CAMARGO, mediante decisão do declarante, cogitou em 
abandonar essa lconcorrência, todavia foi alertado de que isso iria prejudicar as demais 
contempladas; QUE, essa iniciativa de abandonar o certame deveu-se ao fato de que os 
preços orçados éram muito baixos e havia um risco elevado do negócio, considerando 
inclusive os pro~lemas que a ANDRADE GUTIERREZ estava enfrentando na parte de 
construção civil/e~trutural a qual foi precedida de uma licitação feita há décadas, segundo sabe, 
sendo executada inicialmente pela ODEBRECHT e depois pela ANDRADE GUTIERREZ; QUE, 
a nova licitação d~ qual está tratando objetivava a instalação e montagem dos equipamentos; 
QUE, os consórcibs então passaram a questionar os critérios de formação de preços do edital, 
os quais continhah, dados defasados, sendo acatadas algumas revisões de preços do edital, 
as quais foram posteriormente referendadas pelo TCU; QUE, em novembro de 2013 os 
consórcios apresentaram as suas propostas comerciais para os dois pacotes, sendo que tanto 
o consorcio UNA03 como o ANGRA03 ofereceram propostas para ambos os pacotes, 
observando que essas propostas comerciais faziam parte da concorrência ; QUE, tais 
propostas devem ter ficado próximas ao teto limite previsto no orçamento da 
ELETRONUCLEAR, acreditando que o mesmo teria sido divulgado no próprio edital; QUE, 
assevera que já havia um acerto entre os consórcios com a previa definição de quem ganharia 
cada pacote, sen(lo as propostas adequadas a essas tratativas; QUE, em janeiro de 2014 foi 
divulgado o resultado do certame, sendo o consorcio ANGRA 03 contemplado com um pacote 
no valor de 1,3 bilhão de reais e o UNA 03 ganhou o segundo lote no valor aproximado de 1,7 
bilhão de reais; QIUE, em julho de 2014 o resultado da licitação foi homologado pelo conselho 
de administração
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da ELETRONUCLEAR, sendo os contratos assinados pelos consórcios 
ANGRA03 e UNA03; QUE, houve então a fusão dos consórcios, acreditando que antes da 
assinatura dos contratos, sendo aplicado um desconto de seis por cento sobre o valor global 
da obra; QUE, acredita não tenha havido nenhuma direcionamento a fim de beneficiar 
determinadas concorrentes a não ser as especificidades técnicas da habilitação, a qual 
permitia que apenas as empresas que já tinham participado de obras junto a usinas nucleares 
ou de complexidade similar anteriormente pudessem participar; QUE, foi reportado por LUIS/ 
CARLOS MARTl~S de que havia um acerto futuro do pagamento de propina a funcionários 
da ELETRONUCLEAR, sendo citada nominalmente a pessoa de OTHON LUIZ PINHEIRO DA 
SILVA; QUE, recorda-se de uma reunião ocorrida em agosto de 2014, as vésperas da 
assinatura do con~rato, houve uma reunião na empresa UTC em que teria sido convocada pela 
última, não sabendo se por iniciativa de RICARDO PESSOA ou de ANTONIO CARLOS f 
MIRANDA sendo tratados alguma aspectos técnicos desse contrato, bem como o cronograma 
de execução, haja vista que a própria ANDRADE GUTIERREZ já havia reportado que atrasos 
na área civil iria repercutir no descumprimento de prazos do novo contrato; QUE, Nessa 
reunião também foi comentado que havia certos compromissos do pagamento de propinas ao 
PMDB no montante de um por cento (1 %) e a dirigentes da ELETRONUCLEAR, ficando 
acertado que cada empresa iria buscar os seus respectivos contatos a fi~ omover o ) 
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acerto junto aos ~gentes políticos, competindo a LUIS CARLOS MARTINS, pela CAMARGO 
CORREA e ANTONIO CARLOS MIRANDA, pela UTC iriam reunir-se posteriormente para 
acertar os detalties desse pagamento a pessoas ligadas ao PMDB e aos dirigentes da 
ELETRONUCLEJ}R; QUE, cogitou-se da necessidade de contratação de uma empresa para 
dar cobertura legal ao pagamento da propina, sendo definido que caso isso fosse feito ficaria 
a cargo de LUIS <CARLOS e de MIRANDA tratar desse assunto; QUE, nessa reunião estavam 

1 presentes pela f,NDRADE GUTIRERREZ, FLAVIO BARRA, pela TECHINT RICARDO 
OURICH (ou OUiflQUE), pela CAMARGO o declarante, pela UTC, RICARDO PESSOA, pela 
ODEBRECHT, F1BIO GANDOLFO, o qual segundo sabe estaria tratando pela primeira vez 
acerca do assunto) pela EBE um executivo de nome RENATO, segundo recorda e pela 
QUEIROZ GALVAO o seu presidente de nome PETRONIO; QUE, observa que na sua caixa 
de e-mails do endereço avancini@camargocorrea.com existe uma mensagem eletrônica 
datada de 26/08/2014 enviada pela UTC onde consta a convocação para a mencionada 
reunião, ocorrida lna sede da última empresa; QUE, não sabe se efetivamente houve algum 
pagamento de pr~pina ou a promessa de pagamento a alguém em especial, eis que no mês 
de setembro de 2014 acabou sendo detido e se encon a desde então na custodia desta 
SR/PR. Nada mais havendo a ser consignado, determino -se que fosse encerrado o presente 
termo que, lido e kchado conforme vai por todos assina e lacrado em envelopes com lacres 

número 10716 e 10717, p7 Pederal. 
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