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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES

que presta RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA LIMA

Ao(S)26 dia(s) do mês de julho de 2016, nesta Superintendência Regional de Polícia

Federal, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA RODRIGUES, Delegada de

Polícia Federal, 3a Classe, matrícula n° 19.317, comigo, Escrivão(ã) de Polícia Federal,

ao final assinado e declarado, presente RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA LIMA,

sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Calixto de Souza Lima

e Edith Grandini de Souza Lima, nascido(a) aos 19/06/1942, natural de Santo

Amaro/BA, instrução terceiro grau completo, profissão Arquiteto(a), documento de

identidade n° 745308/SSP/BA, CPF 190.498.627-72, residente na(o) Rua Jesuíno

Arruda, 445, apto 31, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, fone (11)32374555, celular

(11)985789719. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na

presença de seu(sua, s) advogado(a, s) EDUARDO EMANOEL DALUAGNOL DE

SOUZA, inscrito na OAB/PR sob n° 65122. Cientificado da garantia constitucional de

permanecer em silêncio, RESPONDEU: QUE perguntado qual sua atividade

profissional, afirma que ingressou na OAS em 1991, tendo se desligado em

fevereiro/2015; QUE não pôde retornar ao trabalho por problemas de saúde; QUE foi

Gerente de Propostas Técnicas, Gerente Técnico, Líder de Desenvolvimento na OAS;

QUE no âmbito do Consórcio Novo Cenpes, atuou como Gerente Técnico da OAS,

tendo auxiliado na proposta técnica a ser formulada à PETROBRAS, em aspectos

como dimensionamento da equipe, cronograma do empreedimento, etc; QUE portanto

era funcionário da OAS, mas trabalhou na proposta do Consórcio Novo Cenpes, assim

como trabalhou em diversas outras propostas formuladas pela OAS; QUE trabalhou

pontualmente para o Consórcio Novo Cenpes; QUE não se recorda exatamente

quando iniciou seu trabalho em relação à proposta do Consórcio Novo Cenpes; QUE

exerceu essa função de Gerente Técnico na OAS por volta de 2005, tendo encerrado

suas funções em 2013; QUE no exercício de sua função como Gerente Técnico no

Consórcio Novo Cenpes, respondia diretamente a AGENOR MEDEIROS; QUE

perguntado se tem conhecimento da existência de cartel de empresas que tenha

atuado em licitações da PETROBRAS, afirma que desconhece qualquer informação a

respeito; QUE perguntado se tem conhecimento se, no caso específico da obra

vencida pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES, houve alguma espécie de acordo não
competitivo ou fraudatório à licitação entre as empresas convidadas, QUE afirma que

não tem conhecimento; QUE conhece LEO PINHEIRO, Presidente da OAS; QUE sua

relação com ele era estritamente profissional; QUE não efetuou qualquer contato com

ele em relação à obra do CENPES; QUE conhece AGENOR MEDEIROS, Diretor da

OAS e seu superior direto; QUE sua relação com ele era estritamente profissional

também; QUE todas as discussões envolvendo propostas à PETROBRAS eram

submetidas a AGENOR e que, portanto, o mesmo ocorreu na atuação do declarante

na área técnica da proposta do Consórcio Novo Cenpes; QUE no caso específico da

obra do CENPES, foi AGENOR quem lhe orientou a buscar a PETROBRAS e

comunicar que iria ser ofertado um desconto no procedimento de contratação para a

obra do CENPES; QUE se encontrou com AGENOR em uma reuriião na própria OAS
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e que AGENOR lhe informou que a OAS iria oferecer um desconto na proposta; QUE

não se tratava propriamente de uma reunião, mas sim de uma conversa que fazia

parte de seu dia a dia profissional; QUE a finalização da proposta em tal espécie de

certame cabia à Diretoria, a qual era integrada por AGENOR MEDEIROS e outros

diretores; QUE o declarante atuava na parte documental da proposta, em aspectos

como dimensionamento da equipe, cronograma do empreedimento, etc, mas que a

formulação da proposta final era feita com apoio de uma equipe e com o aval final da

Diretoria; QUE então o declarante, de posse da proposta final, a levava até a

PETROBRAS, como representante da OAS; QUE o declarante desconhecia até o

momento de sua conversa com AGENOR que a equipe e a Diretoria haviam decidido

por oferecer um desconto em nova proposta a ser feita à PETROBRAS; QUE de posse

da informação provida por AGENOR, o declarante acredita que procurou o Gerente do

CENPES para informar da proposta com desconto; QUE não conhece RICARDO

PERNAMBUCO BACKHEUSER, RICARDO PERNAMBUCO BACKHEUSER JÚNIOR,
ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES, JOSÉ ANTÔNIO MARSILIO SCHUVARZ,

EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO, ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, CELSO

VERRI VILLAS BOAS, DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA; QUE quanto a LUIZ

FERNANDO DOS SANTOS REIS, que acredita que o viu apenas uma vez; QUE

quanto a GENÉSIO SCHIAVINATTO JÚNIOR, da CONSTRUBASE, e EDISON

FREIRE COUTINHO, afirma que esteve com eles apenas uma vez, em reunião onde

foi levado pelo Consórcio Novo Cenpes nova proposta; QUE quanto a ROBERTO

RIBEIRO CAPOBIANCO, esteve com ele apenas uma vez, em situação que não se

recorda; QUE nunca obteve qualquer informação de nenhuma das pessoas citadas no

sentido de existir um acordo de não competição entre as empresas concorrentes; QUE

perguntado sobre documento que registra que, na data de 14/09/07, o declarante

procurou a comissão de licitação do CENPES afirmando que a OAS tinha

conhecimento de que seria convidada para processo de negociação e que já havia

elaborado proposta nesse sentido, afirma que de fato buscou a comissão de licitação

do CENPES afirmando que a OAS estava elaborando proposta com desconto, mas

que não se recorda detalhes dessa visita; QUE portanto não informou que já havia

proposta elaborada, mas sim que se encontrava em elaboração; QUE não se recorda

com quem tratou sobre isso na comissão de licitação; QUE se de fato informou isso à

comissão, nos termos perguntados, afirma que foi uma informação passada ao

declarante por AGENOR; QUE o declarante não tinha conhecimento de que, de fato, a

OAS seria convidada para o processo de negociação, sendo comum que a primeira,

segunda e terceira colocadas fossem chamadas para negociação em certames

similares; QUE de qualquer forma, se de fato detinha essa informação, foi-lhe passada

por AGENOR MEDEIROS, seu superior; QUE perguntado de que forma o depoente

tomou conhecimento e estava certo de que o CONSÓRCIO NOVO CENPES seria
convidado para negociação se, como consta do mesmo documento, ainda não tinha

sido realizada a reunião para negociação com a WTORRE, primeira colocada do

certame, como exige o item 6.23 do Decreto 2.745, afirma que foi assim informado por

AGENOR MEDEIROS; QUE desconhece como AGENOR MEDEIROS obteve tal

informação; QUE perguntado se não questionou AGENOR acerca do chamamento da

OAS para o certame antes mesmo da negociação com a WTORRE, afirma que não, já

que apenas cumpre ordens; QUE perguntado o que justifica que o CONSÓRCIO
NOVO CENPES tenha efetuado reanálise da proposta, que, além de trabalhosa, se

pressupõe tenha considerável custo monetário, se, como informado pela comissão de

licitação, ela sequer seria aprovada se a WTORRE atingisse as metas da
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PETROBRAS, afirma que não sabe quem determinou a reanálise da proposta, mas

que acredita que a OAS provavelmente iniciou a reanálise com a expectativa de ser

chamada para negociação, já que é praxe em tais certames que a primeira, segunda e

até mesmo terceira colocada seja chamada para negociação; QUE acredita que, tendo

isso como provável, a OAS decidiu se antecipar; QUE perguntado se havia, de algum

modo, a certeza de que a WTORRE não ofereceria desconto ou não atingiria as metas

da PETROBRAS, afirma que não tinha qualquer informação sobre a negociação com a

WTORRE ou expectativa quanto ao seu encerramento; QUE não recebeu qualquer

informação nesse sentido, por parte de ninguém da OAS; QUE nunca conheceu

RENATO DUQUE ou PEDRO BARUSCO pessoalmente; QUE não manteve qualquer

contato com eles por conta da obra do CENPES; QUE não conhece MARIO GÓES e

nunca teve qualquer relação comercial/profissional com ele; QUE desconhece ADIR

ASSAD, SÔNIA MARIZA BRANCO, DARIO TEIXEIRA ALVES JÚNIOR e/ou a

empresa LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA; QUE desconhece negócios

por ventura celebrados entre tais pessoas físicas e jurídicas com a OAS ou o

Consórcio Novo Cenpes; QUE desconhece ROBERTO TROMBETA, RODRIGO

MORALES e/ou as empresas MRTR GESTÃO EMPRESARIAL e MORALES E DE

PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS; QUE desconhece negócios por ventura

celebrados entre tais pessoas físicas e jurídicas com a OAS ou o Consórcio Novo

Cenpes; QUE desconhece ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO e/ou as

empresas OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, LINK

CONSULTORIA EMPRESARIAL E AVANT PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA; QUE

desconhece negócios por ventura celebrados entre tais pessoas físicas e jurídicas com

a OAS ou o Consórcio Novo Cenpes; QUE desconhece PAULO ADALBERTO ALVES

FERREIRA; QUE desconhece negócios por ventura celebrados entre ele e a OAS e/ou

o Consórcio Novo Cenpes; QUtldada a palavra à defesa, nada quis consignar. Nada

mais havendo a ser consigr/ado, deterrninou a Autoridade que fosse encerrado o
presente termo que, lido e aohaao conforme vai por todos assinado.

AUTORIDADE

DECLARANTE :

ADVOGADO(A)

MUNDO GRANDIN1 DE SOUZA L
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