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Rio de Janeiro, 

Chairrran and CEO 
General Electric Company 
3135 Easton Turnpike 
Fairfleld, CT 06431・0001 

, 

Dear Mr. Welch, 

Last week we were visited by your Presi 	t fr outh America John T. McCarter, as 

well as number of other GE executivesrquesting my assistance on an rssue, wnicn 

べ  

r 
hke to displace equiprrient committed by'others, with Cjヒ  equrpment, UnTortuflately 

while your compan'Thas been ver supportive of us, there appears to oe no positive 
resolution to our iBぐuest to supUy three of these turbines tor commercial operation in 
2001. While we understand the sold out nature of your factories in this timeframe we 
are also impressed by your customer centered commitment and request your personal 
intercession to assist in arriving at a creative solution to our need. Should you be able 

to resolve this issue, we are prepared to commit to securing these units immediately. ノ , 
Gabinete do Diretor 0eicicio do AmarEi Gomez 
Av. Repiibiica do CM9. ら5 ・ saia 2202B 
Tel: (021)534・3992 	F己×】 (021)534・1793 
CEPl 2 O03 5・900 ・ Rio de Jan &ro ・ RJ ・ B「己sil 
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I am sure that this is riot normally an issue that would involve your offices but the 
immediacy and importance to my company and country' require that I not lose any time 
in escalating this to ensure the best answer in the shortest possible time. It is ais0 
necessary that I request that this solicitation be consider41Sensitive due to the nature 
of what we are triinq to do. it has both commercial anに pplItcaI implications. i woui 

further extend mv interest in meetinc vou at some tutUt, aate ana aiso expostng my 
team to GE management philosophies and practices、’包き  Petrobras re-engineers itself 

for the future. I am very hopeful that vou may be顔  Ie to assist in this matter. Tank 

your very mucn. 

With deepest regard and admiration, 

o' maral Gomez 
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RELATORIO SOBRE O PROCESSO DE COMPRA DE TURBINAS A GAS PARA O 
PROGRAMA EMERGENCIAL DE TERMELETRICAS 

1. INTRODU9AO 

Na decis言o da Diretoria Executiva de 06/09/2000 (Ata D.E. 4.271ら  pauta fl.2 667, 
item 9) foram aprovadas as compras das turbinas GE para o projeto Tr6s Lagoas 
e das turbinas ALSTOM para o projeto Piratininga, negociadas diretamente com 
os respectivos fabricantes, conforme autorizado pele decisao da U・ t. (AtS U.b. 

4.270. oauta n.2 649. item 13). Esta mesma decisao determinou que tosse ouviao 
o SERMAT com relaC言o ao processo de aquisi9ao destas turbinas. O SヒNMA i em 

resoosta 白  determinaC含o da DE encaminhou, atraves da UIF 
~ 	SFRMATISUPER-10.255100 de 10110/00. sua an自lise do processo. Nessa analise e 

ー 	recomendado que a Unidade de Energia produza um relat6rio especifico no qual 
todas as considera96es e avalia96es fossem consolidadas. Atendendo a esta 
recomenda9きo 6 que foi elaborado o presente relat6rio・  

2 HlsToRlco 
	 l  - i\

2. IIISTORICO 

No Brasil a demanda por energia eidtrica tem um hist6rico de crescimento 
continuo, mesmos nos anos de recessao, e sempre com taxas maiores que a taxa 
de crescimento do P1 B. Nos ロ  ltimos anos o Setor Eltrico vem percorrendo um 
momento de transi9白o entre o niod&o de planejamento centralizado e com 
investimentos estatais significativos para um modelo de planejamento indicativo 
e investimentos predominantement2 privados 

O Governo Federal tem realizado esforcos para suprir esta lacuna, tendo lan9ado 
no dia 24/0212000 o Programa Pr1すit白rio de Termeletricidade, constituiclo ae 49 
projetos de usinas tdrmicas, dos quais a PETHOtiHAS participa, 

___ 	rninoritariamente, em 29. ' r-.' 

' 	Pordm este esforCo ai貞da n自o 6 suficiente, pois a maioria destes projetos ira 

iniciar a opera95o cQ値るrcIal a partir do final de 2002, com grande concentra9ao 
no final de 2003. 

Para aue se tenha uma avaliac言o da importancia das termeltricas no perodo 

entre 2001 e 2003, s自o citadas a seguir as conclus6es de estudo realizado peio 
Ooerador Nacional do Sistema El6trico - ONS. "C自lculo da Oterta de energia 
2001/2002 - Considerando T'rmicas Emergencials' em julho ae 2UULJ, que 
apontou a necessidade de aumentar a oferta de energia em 2500 MW, a partir de 
2001, conforme visto no anexo I・  

"A o厄i-ta estrutural de energia considerando-se o parque atual, 
acrescido da expans自o relacionada no Anexo I e das fdrmicas 
emerqen dIais,'insuficiente para atender o mercado previsto 
tanto em 2001 como em 2002. Portanto, caso njo haja nenhuma 
expansjo a/dm da prevista nesta hip6tese, todo o bloco trmico ノィ、  
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emerqencial ' necessrio e ainda Insuficiente, para se obter o 
equil心rio estrutural nos dois anos analisados. 

Mesmo agregando-se 自  oferta de energia resultante da 
considera戸o do elenco de projetos citados no item precedente a 
oferta correspondente aos projetos citado em 4.2 (trmicas n加  
emergenclais, porm integrantes do Programa PriorItrio de 
Termeletricidade do MME e classificadas pela SEN como 
provdveis de se concretizar dentro do prazo as,ginalado), a oferta 
estru切ral total de ene勺治 ‘,ainda, 加ferior ao mercado previa切  
para 2001 e 2002. Igualmente neste caso todo o bloco trmico 
ernerqencial ' necessdrio para se buscar o equilbrio enケea 
oferta estrutural e demanda de enerq加  e厄trica, nos anos 

ー l叫、  ん．、  cita aos,ー 	 A 	y 】  

Diante deste quadro, o Ministerio de Minas e energia cnou urn grupo com a 
Darticioac豆o da ELETROBRAS e PETROBRAS， 臓b m a finalidade de elaborar um 
oroarama emeraencial. Das p roQostas do qrUpQSUrQtu o Programa tmergencrai 
de Termel自tricas, visando atender a lrstalaCao oa energia necessana, como 
、パ．，パつ一，凸 riハrmo,，十ロ 	 ‘'‘、7 visto anteriormente 	 A、「 ’ 一  

Em 26/05/00 a Diretoria Executiva aprovOli.a paruc;pa9ao ca itjtiviii.'b no 
Programa Emergencial de Termeltricas, conforme Ata D・E. 4・ 255, item 23, pauta 
n.9 402 de 26/05/00, no qual est言o iricluldos os projetos TERMOBAH【AI 
TERMORIO, CCBS, REGAP/Ibirit', FAFEN, Piratininga, Corumbd, REFAPI Tr6s 
Lagoas e RIOGEN/MERCHANT. 

Destaque-se que a D.E. ao aprovar a participa9言o da Companhia neste programa, 
considerou tambdm a oportunidade empresarial da antecipa戸o de cerca de USS 
400 milh6es por ano, decorrmtes do consumo da ordem de 12 mlilh6es de m3/dia 

~ de c自s natural a ser uti1izadp celas usinas t6rmicas emergenclais. 

Na mesma ocasi言o foi tambem aprovada a revisao d o or9amento, acrescentanao 
USS 165 milh6es em.i2000 e US$ 245 milh6es em 2001, para atender a 
participa9白o da Compalihia nos proletos acima citados・月  m 3OiUb/UU O し  onseino 
de Administra9ao ratificou as decis6es da DE, ata CA 1.182, item 14, pauta n・。  73. 

Um dos pontos crticos dos projetos do programa emergencial 6 a 
disponibilidade de turbinas a g自s para entrega em 2001 e 2002. Nos ltimos anos 
a demanda a nvel mundial por turbinas a g言s de grande porte tem se mostrado 
extremamente aquecida. No caso do Brasil esta dificuldade de obten9白o de 
turbinas a g白s 6 agravada ainda mais pelo fato de, por operar em 60Hz, concorrer 
diretamente com o mercado dos Estados Unidos, maior mercado mundial, 
altamente demandado em fun9言o do seu crescimento e das restri96es ambientais 
para o uso do 6 leo e carv言o. Vale ainda citar que cada atraso de I m6s na 
compra de turbinas acarreta, normalmente, um atraso na entrega de 3 meses o 
que, dentro dos tramites normais elevaria o prazo d e entrega das turDlnas a - rnais

2 
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de 2 anos, comprometendo sigriificativamente os objetivos empresariais da 
Companhia e as metas do Governo Federal 

Desde meados de 1999 que a Petrobras vem contatando diretamente os 
fabricantes de turbinas de grande porte (GE, Siemens, ALSTOM e Mitsubishi) 
solicitando propostas para o fornecimento de turbinas com entrega prevista para 
o oeriodo 2001/2002. 0 mesmo tem sido feito pelos parceiros nos aiversos 

ロroietos. Esta ampla consulta teve como resultado apenas a oierra ae tres 
turbinas GT24 da ALSTOM que foram reservadas para os projetos I ermoDania, 
Termorio e CCBS, de maior prioridade para a Petrobras. 

Foram tamb6m recebidas, na ocasio, ofertas de turbinas de menor porte 
(ALgTOM GT8C. GE LM6000. RR Trent) equipamentos que embora possam ser 
utilizados em centrais t'rmicas de menor capacidade nao sao os mais inarcaaos 

一  
~ 	cara instalaCao em grances usirias. 	 、  ’y' 

Foram ainda ofertadas 	turbinas do mercado aecundario( intermeaiarios 
vendendo turbinas de projetos cancelados ou ficticios). Estas propostas 
continham sempre um pre9o mais elevado, em fun9白o do 白  gio e da comisso 

dos intermedi自rios e ainda pela necessidade do desembolsar 合  vista todos os 

pagamentos efetuados pelo compradorrigirml 

Em meados de maio de 2000, algumasurbinas novas modelo GT24 da ALSTOM, 
aoresentaram falhas graves logo ap6s as primeiras horas de opera9ao. estas 
falhas. que danificavam as paiheths da turbina, foram causadas por aeiiciencia 
no sistema de resfriamento das pa1hetas. Este tipo de problema em turDinas a 

a白s de proleto recente, como 6 o caso da GT24, 白  comum e mesmo os moaeios 
hoje considerados de tecnologia comprovada (GE7FA, Westtngflouse wbwl-, 
Mitsubishi M5O1F), apresentaram defeitos durante os primeiros anos ce 
ooerac豆o, Normalmente, este)problemaS v言o sendo resolvidos na evoiu9ao aos 
modelos e as solu96es adotdas para resolve-los sao repassadas a ioaas as 

一 	m白auinas instaladas. 	じ可  へ“ 

W 	Na avaliac言o dos t6cnicos da Petrobras e de alguns d.os . parceiros o' aiagnosiico 
do oroblema e a solu頭Qadotada pela ALSTOM eram inteiramente satisfat6rios e, 

portanto n自o haveriaー  restri9百o em receber as mquinas. Por outro lado, este 
Droblema, por afetar o item mais crtico do fornecimento da GT24, os primeiros 

e st自qios das paihetas das turbinas, obrigou a ALSTOM a cancelar ou adiar o 
fornecimento de turbinas GT24 para 35 (de um total de 61) contratos de EPC - 

Engineering, Procurement and Construction. 

O impacto desse evento nos projetos com envolvimento da Petrobr白s foi muito 

grande. Turbinas GT24 estavam sendo utilizadas nos seguintes projetos com a 

participa9含o da Petrobr白s: 

. Termobahia - com reserva paga e corn o contrato de EPC, na 白  poca, 

oronto oara assinatura e emissao aa urueiri uピ ‘コ  ervi rlJ 、 I'y'Iとc L'.J 

proceea ji 	 しけソ  
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Termorio - com reserva paga e com o contrato de EPC, na 白  poca, pronto 

para assinatura e emiss白o da H Notice to Proceed" (NTP); 

. CCBS - com reserva paga e com o contrato de EPC, na 6 poca, negociado e 
aguardando a licen9a ambiental para ser assinado; 

. Norte Fluminense - proposta firme com garantia atraves de "bid bond"; 

. Termoaaロcha - proposta em negociaCao; 	‘〕  

Sulminas - proposta em negocia9ao. 	 く〉マ  

Assim em 29 de junho, 白  s v6speras da assinatura do "Notice to Proceed"(NTP), 
foi recebida correspond6ncia da ALSTOM, para o projeto da TermoDaflia, 
comunicando que, face aos problemas t6cnicos tiicontrados nas tirDinas W24 

~ 	as alterac6es seguintes deveriam ser consideradas:a crescJmo ae pre9o ce bり  e; 

' 	reducao na pot6ncia garantida de 1 ,5/; a ALSTOM nao poderia aceitar o r iP em 
19 de iunho e que o prazo de entrega das turbinas seria maior. Finalmente, caso a 

ALSTOM n豆o conseguisse solucionar o probiernョ  o contrato estaria encerraco 

sem direito a indenizaCoes (AflUXO Iリ. 	一さ，J 

iniciou-se ent白o um processo direto de n6goc1a9白o entre as altas administra9oes 

da Petrobr白s e da ALSTOM com o objetivo de, em primeiro lugar, resguaraar co 

corte as turbinas necess白rias aos Projetos Emergenciais (Termobahia, Termorio 
e CCBS). Tamb'm nessa negocia9ao a Petrobr自s e os parceiros da Termorio e 
Termobahia se recusaram a aceitar as mudan9as nas garantias contratuais e 
adiamento nos prazos de entrega propoitos pela ALSTOM. 

Em pararelo, face ao grande risco de a ALSTOM n百o cumprir com os contratos 

assinados a Dire9白o da Petrobr白s enviou em 3 de julho de 2000 correspondencia 

ao Chairman & CEO da General Electric Company, Mr. Jack Welch (c6pia no 

anexo Ill) solicitando a sua interfer白ncia pessoal na resolu9白o do problema de 
falta de turbinas para os projetos Terrnobahia, Terniorio e CCbS・ヒ  m resposta o 

. 	oresidente da General Electric Company, Mr. O・  L. w,IiiansOn, enviou 
correspondencia em 17 de julho de 2000, disponibilizando 4 turDinas niocelo 
GE7FA. 2 delas com entrega em 2001 condicionadas a compra ae mais cuas 
turbinas GE7FA com entrega em 2003(anexo IV). lnicialmente estas turDinas 
foram alocadas para os projetos Termobahia e Termorio. 

Nesse interim a ALSTOM, temerosa de ser alijada definitivamente do mercado, 
aceitou receber a NTP para duas turbinas e corn isso foram garantidas as 
turbinas para os projetos Termobahia e Termorlo. A NTP da Termobahia foi 

emitida em 26/07/00 e a da Termorio em 10/08/00. 

Posteriormente a ALSTOM comunicou que a turbina da Termogaロcha s6 poderia 
operar no segundo trimestre de 2004 (dois anos de atraso) e que n白o haveria 
turbinas com prazos compativeis para a Norte Fluminense e Sulminas, o que 
levou ao cancelamento dos contratos destes projetos com a ui..D i ulvu ピ多・IミUc dさU 

da Norte Fluminense, 白  execu9白o do "Bid Bond" de USs 2 milrioeS. ,// ) 

4 
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Resolvido o problema de turbinas para a Termobahia e Termorio, e com o 
Droleto CCBS com boa perspectiva de soluc白o, a Petrobr白s resolveu ent言o alocar 

as 4 turbinas ofertadas pela General Electric Company para os projetos I oirite e 
REFAP, tamb6m incluldos entre os ernergenciais. 

A GE n白o aceitou inicialmente esta substitui9白o de projetos, pois claramente o 
seu interesse era deslocar turbinas de concorrentes, principalmente a ALSTOM 
que 6 no Brasil o seu maior competidor. Alm disso no projeto REFAP as 
turbinas que estavam sendo deslocadas tamb6m eram GE (compradas pela 
TEXACO). Ap6s exaustivas negocia96es a GE aceitou a troca considerando a 
situa9ao peculiar do Brasil e a import白ncia da Petrobras no mercado de 

terrneitricas (Anexo V). 

Estas turbinas foram negociadas diretamente pela Petrobras com a General 

~ 	Electric International Inc. com  a participaq白o da Fiat AVIO, parceira do projeto 
ー 	Ibirit'. do West L Bank,H financial advisor" do projeto Ibirite e 1-IA I ヒ  ngineering, 

fornecedora dO ヒPじ  para ioirite 	 , ノー ‘‘一い、  

Atendendo 白  orienta9白o da Diretoria Executiva, o SEJURIDICONT analisou o 
processo com rela9自o 白  possibilidade e a necessidade da contrata9白o atrav's de 

negocia9吾o direta, tendo sido emitido parecer favor白vel conforme visto no anexo 

VI. 

Em 26/07/00, a D.E., conforme Ata D.E. 4.265, pauta n.2 572, item 21, aprovou a 

aauisic白o de dois conjuntos de dias turbinas a g白s e geradores a serem 
utilizados no Programa EmerqenCIa'de TermeletrlcaS nos projetos IDIrue/HtUAI-' 
eHヒrAH. 

Em 27/07/00 foram assinados os contratos com a General Electric International 
Inc., para a aquisi9白o das turbinas a g白s e geradores a serem utilizados nos 
projetos Ibirit'/REGAP e REFAP, nas condi96es informadas previamente 白  D.E. 

No dia 10/08/00 foi recebida uma comunicac白o da ALSTOM de que o Contrato de 

~ 	Reserva da turbina a,g as para o projeto da じCBS nao seria nonraao, 
orontificando-se a devol4r a Taxa de Reserva efetuada. 

Tendo em vista esses fatos novos, entrou・se, imediatamente, em contato com os 
fabricantes de turbinas a g言s industriais de grande porte para verificar a 
disponibilidade de turbinas a g白s para 2001. A partir desta consulta foi recebida 
uma proposta da GE internacional, novamente interessada em deslocar a 
ALSTOM, ofertando duas turbinas a g白s modelo GE7FA (170 MW ISO cada) com 
entrega "ExWorks" em outubro e novembro de 2001, para serem alocadas ao 
projeto CCBS. 

Iniciaram-se os entendimentos com a GE que vinculou esta compra 白  compra de 

outras duas turbinas a g白s modelo GE7FA (170 MW ISO cada) para a CCBS 9 om 

entrega em tins de 2003( copia no anexo Viリ. 

5 
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Para o projeto de repotencia9白o de Piratininga foi recebida uma oferta da 
ALSTOM de quatro turbinas a gds modelo GT11N2 (115 MW ISO cada) e uma 
oroDosta da GE de quatro turbinas GE6FA (70 MW ISO cada). A proposta da 
ALSTOM foi selecionada tendo em vista o seu prazo de entrega mais curto, alem 
de se mostrarem as turbinas mais adequadas ao projeto, segundo avalia9白o feita 
oela EMAE (Empresa Metropolitana de Aqua e tnergia S.R.- periencente ao 
Estado de S白o Paulo) propriet自ria da usina. 	AS turbinas LiヒW-A toram, 
costerlormente. aqreaadas き  neQociac百o das m白quinas do projeto CCBS, 
evoluindo-se para melhores condi96es de pre9o e sua uti!iza9ao no projeto ce 
TRES LAGOAS. 

Todas estas ofertas com prazos compativeis com o Programa Emergencial de 
Termel6tricas. 	 ハ又ノ  

~ 	A Siemens tamb6m ofertou quatro turbinas a gas o geradores moaeio wりuii- 

~ 	por巨m o prazo de entreqa das mesmas naojra I compativel com o Programa 
Emeraenciar de rermeletricas. 	 A ノ  

Em 31/08/00, a D.E., conforme Ata D.E. 4.270,p 3itan. Q 649, item 13, aprovou a 
instaurac白o de procedimento de neqocizicao direta da compra de turbinas a g白s 
oara os projetos de Piratininqa, Tr6s Lagoas e CGBS, esta aecisao teve como 
base o parecer SEJUR - 1544/2000 que com amparo no item 2.1, aiiriea "D'', cic o 
item 2.3 alinea "e" do Regulamento d e Procedimento Licitatorio 5 impnricaao aa 

PETROBRAS. concluiu ser passi velI acQ ntrata9白o atrav6s da negocia9白o direta 

com os fabricantes tcopaas em anexびj.,.ト.-' 

O oarecer recomendou ainda a obserQaCao do estabelecido rio item Z・り  ao 
Reaulamento de Procedimento Licitat6rio. Assim, autorizados pela UL, a uniaaae 
de Energia iniciou a negocia頭o direta com a General Electric international Inc・ , 

para a aquisi9白o de quatro tgrblnas a g白s modelo GE7FAe geradores a serem 
utilizadas no projeto CCB$lo Ptgrama Ernergenciai de Termeletricas' e quatro 

一 	turbinas a g自s modelo GE6F'para o projeto d e ires Lagoas. iamロem roram 

W 	negociadas com a ALSTOM 4turbinas GT11N2 para Piratininga 

Est白  apresentada, a eguir・  lima descri9ao dos procedimentos aaoiaaos peia 
Unidade de Ener

g
ia 	cada urn aos 

p
rocessos. 一  一  

3. DESCRIAO DCS PROCESSOS EM CADA PROJETO 

3.1.PROJETO IBIRITE 

O Proieto Ibirit6 prev6 a implantac白o de uma turbina a g白s e gerador operando 
numa primeira fase (final de 2001) em ciclo aberto, gerando 1 6UMW, e, no iinai ae 
2003. com  a instalac自o de mais uma turbina a gas, caldeira recuperacora e 
turbina a vapor em ciclo combinado, atingindo a capacidade ae 'りUMW ・  

Para atender ao projeto a FIAT ENGINEERING (fornecedor do EPC), atrav白s do 
seu departamento de compras, tinria ootiao apenas uma propusla、  ut 

fornecimento de turbina a g自s da Mitsubishi nas seguintes conai9oes: 4 , - 



Oferta Oferta 

Modelo Model° 

Pre9o Prep 

Prazo de entrega Prazo de entrega 

Mitsubishi 	 1 
~ 

MH一53lF 

USS 36 milh6es 

DezJ200l (FOB Jap言o 

Mitsubishi 

MH-531F 

US$ 36 milhões 

DezJ2001 (FOB Japão) 

J 
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Com um u nico fornecedor, a negociac白o entre子  IIAT ENGINEERING e a MIII 

~ 	encontrava dificuldades com relaC白o 白  s garantias'4de periormanCe e aemais 

1 	garantias contratuais. Al6m disso nao havia proposta para o lornecimento ae 
uma seaunda turbina para a complementaCaO ao projeto, navenuo portanto U 
risco de ser utilizada uma turbina a g白s deoutrdjabricante na segunda tase, o 

aue 6 altamente indesej白vel sob o porflQ)d武vista de custos de opera9ao e 

manutenc白o. 

Como os prazos oferecidos pela -Mill n自o estavam compatIveis com os 

compromissos da Petrobras junto ao MME com rela9ao a este projeto, a 

Petrobras resolveu alocar a este projeto dues das turbinas ofertadas pela Genera! 

Electric International Inc.. 

Com um Linico fornecedor, a negociação entre 1F+IAT ENGINEERING e a MHI 

• 
encontrava dificuldades com relação às garantias4de performance e demais 
garantias contratuais. Além disso não havia proposta para o fornecImento de 
uma segunda turbina para a complementação do projeto, havendo portanto o 
risco de ser utilizada uma turbina a gás de outiVabricante na segunda fase, o 
que é altamente indesejável sob o ponW)cleksvista de custos de operação e 
manutenção. 

Como os prazos oferecidos pela -411.1 não estavam compativeis com os 
compromissos da Petrobras junto ao IONIE com relação a este projeto, a 
Petrobras resolveu alocar a este projeto duas das turbinas ofertadas pela General 
Electric International Inc.. 

Oferta GE 

Modelo 
11̀

 E 7PA 

Preço 	 ,„ US$ 35,6 milhões 

Prazo de entrega Turbiti • Julho/2001 (FOB EUA costa leste) ** 

Prazo de entrega Gerador Agosto/2001 	(FOB 	EUA 
leste/Japão/Coréia 

costa 

“ や/ negociadof 
ramoem incluiQo n堅g 

** Foi negociado 
também incluido no 

妙ontrato com a G皇で t脅翌eor望無ipa戸o na entrega, 
onク副os de Hti-AH1 Hと 5 LAじUAり e ししりo 

contrato com a GE um bónus por antecipaçao na entrega, 
ontratos de REFAP, TRES LAGOAS e CCBS 

As condi96es contratuais, inicialmente oferecidas pela General Electric 
International Inc. j se mostravam melhores que as da MHI com rela9含o a pre9o e 
prazo pordm algumas das garantias contratuais eram piores. Nas negocia96es 
com a GE, estas condi96es contratuais evolu(ram, tornando-se tamb'm mais 
favor自veis que as da oferta da MHI 白  FIAT ENGINEERING. 

As condições contratuais, inicialmente oferecidas pela General  Electric 
international Inc. já se mostravam melhores que as da MHI com relação a preço e 
prazo porém algumas das garantias contratuais eram piores. Nas negociações 
com a GE, estas condições contratuais evoluíram, tornando-se também  mals 
favoráveis que as da oferta da MHI A FIAT ENGINEERING. 

' h - 
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O resumo das condi96es contratuais negociadas esto resumidas rio o quadro 
seguinte:. 
0 resumo das condições contratuais negociadas estão resumidas no o quadro 
seguinte:. 

Item Proposta MHI Proposta GE 
Inicial 

Proposta GE 
Final 

Prep Equipamento 
US$ Milhões 

36,0 ,,.. 	35,6 
— r-4-17 

35,6 

Multa por atraso 
USS/dia 

Não aceita (I 6 250 

0^, 

60 000 (CTG#1) 
30 000 (CTG#2) 

Multa por potência US$/kW 450 t.,• 	353 800 

Multa 	por 	Heat 	Rate 
US$ / (BTU/kWh) 

22 	CV 
0) 

7 514 22 861 

Multa por redução da Energia 	120 000 US$/ 
Térmica na Saida 	 (kg/s) 

Não 	145 208 (US$/ 
MM BTU/h) 

Multa 	por 	redução 	da ,,..., 	, 4 .3d 
Temperatura na Saida (USS / 2F) 1‘...) 	... 

Não 
—1 

65 980 

ト  、  t4, 	\ 

Em 26/07/00, a D.E., conforme Ath D.E. 4.265, pauta n・ 2 572, item 21, aprovou a 
aquisi o de dois conjuntos de duas turbinas a g白s e geradores a serem 
utilizados no Programa Emergencial de Termeltricas nos projetos Ibirit/REGAP 
e REFAP. Em 27/07/00 fqt', assinado o contrato nロmero 92900 com a General 

__ 	Electric International lnc4 para a aquisi9ao das turbl nas a gas e geraaores a 
W 	serem utilizaaos no prOJeIofttrMr, 

O Proleto REFAP brev6 a ImplantaC言o de uma turbina a gas e geracor entranao 
em oDerac白o no final de 2001, numa primeira fase em ciclo aberto, gerando 
160MW. Posteriormente, com a instala9百o de mais uma turbina a gas e 

instala9白o do ciclo combinado, atingindo 450MW. 

Nesse projeto a TEXACO seria a respons白vel pelo fornecimento das turbinas j言  
reservadas diretamente junto き  GE. 

Por6m as condi96es exigidas pela TEXACO para cess合o das turbinas para o 
projeto foram consideradas inaceit白veis pela Petrobras (reembolso imediato das 
quantias pagas e b6nus). A TEXACO tamb,m tinha restri96es 白  iniciar a 

imolaritac自o do projeto sem garantia totai ce t-'i-.s.. pera Ietroords ・  

vしノ 	c 

Em 26/07/00, a D.E., conforme Ata D.E. 4.265, pauta n.2 572, item 21, aprovou a 
aquisigão de dois conjuntos de duas turbinas a gás e geradores a serem 
utilizados no Programa Emergencial de Termelétricas nos projetos lbirité/REGAP 
e REFAP. Em 27/07/00 ftassinado o contrato número 92900 com a General 

411 	
Electric International Inc. para a aquisigão das turbinas a gás e geradores a 
serem utilizados no projeto4rAP. 

Th• " 

PROJETO REFAP t(**'‘' 

0 Projeto REFAP prevê a implantagão de uma turbina a gás e gerador entrando 
em operação no final de 2001, numa primeira fase em ciclo aberto, gerando 
160MW. Posteriormente, com a instalação de mais uma turbina a Os e 
instalação do ciclo combinado, atingindo 450MW. 

Nesse projeto a TEXACO seria a responsável pelo fornecimento das turbinas já 
reservadas diretamente junto GE. 

Porém as condições exigidas pela TEXACO para cessão das turbinas para o 
projeto foram consideradas inaceitáveis pela Petrobras (reembolso imediato das 
quantias pagas e bônus). A TEXACO também tinha restrições 	iniciar a 
implantação do projeto sem garantia total de PPA pela Petrobras. 

8 8 



Proposta GE 	Proposta GE 
Inicial 	 Fina? 

Pre9o Equipamento 
USS Milh6es 
Multa por atraso 
US＄ノ dia 

Multa por pot6ncia USS/kW 

6250 e 60 000 (CTG#1) 
Dp 30 000 (CTG#2) 

3駿、、タ二 	800 

35 ・77 ,む 35.77 

Multa por Heat Rate 
US$ ノ  (BTU/kWh) 

Multa por redu9白o da 
Energia T6rmica na Saida 

Multa por red. Temp.Saida 
(US＄ノ 2F) ぎ  

22 861 

145 208 (US$1 
MM BTU/h) 

65 980 

Item 

n (51 

「 ．1,lIで7Po'EDG片AsにEu'kc)sA 
~ PET刀05RAs 

Como este projeto est白  entre os projetos emergenclais e havia grande risco 
(depois confirmado) de n自o se chegar a um acordo com a TEXACO, a Petrobras 
resolveu alocar a este projeto as outras duas turbinas ofertadas pela General 
Electric International Inc.. O resumo das condi96es contratuais negociadas est自o 
resumidas no quadro abaixo, 

Em 26/07/00, a D.E., conforme Ata D.E. 4.265, pauta n.2 572, item 21, aprovou a 
aquisi9白o de dois conjuntos de dues turbinas a g白s e geradores a serem 
utilizados no Programa Emergencial de Termel6tricas nos projetos Ibirit白/REGAP 
e REFAP. Em 27/07/00 foi aSinedo o contrato nロmero 92901 com a General 
Electric International Inc.,p aa ,a aauisic自o das turbinas a q白s e qeradores a 

篇dos no prRATINING欝P 

O Projeto Piratininga 6 um projeto de repotencia9白o de uma termeltrica 
convencional a 6 leo combustivel, a Usina Piratininga, no qual as caldeiras 
convencionais, que hoje utilizam 6 leo combustivel pesado, ser百o substituidas 
por turbinas a g自s com caldeiras recuperadoras. 

O Projeto Piratininga preve a implanta9言o, numa primeira fase, de duas turbinas a 
gs modelo ALSTOM GT11N2 em ciclo aberto, gerando 200MW. Posteriormente, 
com a instala9白o de mais duas turbinas a g自s(GT11N2) e passando para ciclo 
combinado, com o aproveitamento das turbinas a vapor j白  existentes na usina, 
chegar言  a capacidade de gerar 620 MW. 

Para este projeto foram recebidas propostas da GE  Power Systems de 4 turbinas 
6FA e da ALSTOM de 4 turbinas GT11N2, cujas principais caracteristicas 
encontram-se resumidas abaixo ・ 	 乙ffブ  

9 
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ALSYOM GE 

Modelo 

 

GillN2-1 PG61O1FA 

Quantidade 

  

4 

Cronograma 

Invest, especifico  

EMBARQUE EX-WORKS 

#11 4 meses ap6s NIP 

#2 1 4 meses ap6s NIP 

#31 31 mar9o 2002 

#4-31 mar9o2002 

CHF l74・ 300・ 000之  

Apenas supervis自o insta?. 
e comis. y'" 

(mncl) '\ ぐ  \ノ 
US$ 231 / kW instalado  

EMBARQUE EX-WORKS 

#1 1 31 marco 2001 

G-#2--31 lUiflO Z UU1 

'’ー津3 131 outubro 2001 

一 #4 1 30 novembro 2001 

EUROS 84,143,500 

US$4,277,800 (12.432 
horas) 

US$31 0,000 

US$ 300 / kW instalado 
ん  

A proposta da ALSTOM alm de ser economicamente mais favoravel, 

ap resentava equipamentos mais adequadQS ao projeto que tem resiri9oes ae 
espa9o, pois para cada uma das quatro turbinas a 一  vapor existentes em 
Piratininga seriam necess自rias tres a quatro turbinas Gヒ6トA ・  aTlflginao-se o 
mesmo desempenho com duas GT11N2. 

O consumo de combustivel eちcic!o aberto, 3,5% menor para a turbina GE no 

foi suficiente para modificar鳶  ta' scoIha. Atem disso com o recnamento ao cicio 
e consequente opera9aO em,ciclo combinado este consumo aa黒onai se reauz a- 	. 	I 	- - . 	. .1' 	I - - - - - - a a a Wd 4 fl I t 

● 器器器器綴こ零Q'1apor Ut川zar as turoinas !Lo io L.nvi ロ  iロ iロ i 

Inicialmente, este projeto foi desenvolvido, a partir da proposta de uma 
associac自o entre 3 Petrobras (30%) e a Honda rower( 1U'o) com oase na 

disponibilidade peli Florida Power de duas turbinas a G自s GE 7FA de um projeto 
nos EUA que havia sido postergado. Pelas bases do projeto, durante o perodo 
emergencial de 2001 a 2003 a usina operaria em ciclo aberto vendendo a energia 
no mercado aberto e, ap6s este periodo, seria fechado o ciclo com a Petrobras 
comprando parte da energia e o restante devendo ser negociado em contratos 
com concession白rias e grandes consumidores. 

Com rela9白o ao aporte de capital, a exemplo dos demais projetos emergenciais, 
os parceiros deveriam integralizar o investimento necesss白rio para a constru9o 

da usina ('full equity"), buscando o financiamento posteriormente. A Florida 
Power nao concordou, exigindo que al6m da garantia de compra de energi多pela 

Aフ lo 
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Petrobras, deveria ser feito um empr白stimo porite("bridge loan') a ser garantido 
integralmente pela Petrobras, para construir a usina. 	Foi informado pela 
Petrobras que esta condi9言o n自o seria aceita (anexo VIU) ocorrendo ent自o a 
desist6ncia por parte da Florida Power. 

O Projeto Tr6s Lagoas prev6 a implanta9ao de quatro turbinas a g自s operando, 
numa primeira fase, em ciclo aberto, gerando 240MW, e, posteriormerite com a 
passagem para ciclo combinado, passando a gerar 320MW. 

E importante ressaltar que nessa regio n言o6 recomendvel a instala9ao de 
centrais termel6tricas de grande porte devido 白  s restri96es de transmissao. 

Foram alocadas para este projeto quatro turbinas GE6FA (70 MW ISO cada) 

一 	similares き  s oferecidas em junho para o projeto Piratininga. A Petrobras 

' 	condicionou a aceita9白o desta proposta a redu9ao no pre9o peaioo para as 
turbinas GE6FA. Em 11/10/00 recebemos resposta do representante da GE no 
Brasil aceitando a reduc自o de preQo requerjca pela Petrobras. 

「  

O Projeto 

Item Ite「1l Pioposta iE 
Inicial 

Proposta GE PropostaUヒ  
FinaI Final 

cimo 

Pre9o Equipamento 	 84,14 	 72,25 
Milh6es de Euros 
Multa por atraso 
us＄ノ dia 

1-15 dias 0,0 
16-30 dias 5 000 

mais de 30 10 000 

30 440 (CTG#1/2) 
15 220 (CTG#3/4) 

Multa por pot6ncia USS/kW ' 	322 874 

9 687 

W蕗  
CCBS pr寒la implantaao de urna turbina a gas operanao em . 

aberto com uma pQ nc1a de 160 MW a partir dO tinal de 2Uu1 e com.a rnstaiaao 
de gerador, caldeir recuperadora e turbina a vapor crieganao aやu. ivivv e iu un 
de vapor em setJ2002. Posteriormente一  este projeto cnega a り  uu iviw, coniorme 
sua concep9豆o original, com a lnstala9ao das aemais iurounas a gas. 

Este oroieto 6 da mais alta prioridade para a Petrobras por trazer al6m dos 
beneficios usuais de antecipa9白o da venda de gas natural e a rentaDuiaaae ao 
neg6cio, uma redu9百o nos custos operacionais e aumento na confiabilidade da 
RPBC. 

A Marubeni. s6cio majorit言rio deste projeto, recebeu em meados de 1999 uma 
ロr000sta da Raytheon, para o EPC da fase 1, com previsac ae utillza9ao ae 

turbina a gas MH5O1F (170MW ISO) da Mitsubishi, porem o prazo requerido ae

11 
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cerca de 10 dias para o pagamento da taxa de reserva dos equipamentos (USS 4 
milh6es) n吾o foi suficiente para que a Marubeni e a Petrobras recebessem da 
Raytheon os esclarecimentos sobre o escopo da proposta do EPC. Como a 
reserva era para o EPC completo, foi feito pela Marubeni do Jap白o um contato 
direto com a Mitsubishi com o objetivo de conseguirmos mais prazo para o 
pagamento da reserva ou que a reserva fosse apenas para a turbina e n白o para o 
EPC completo. 

Paralelo a esta oferta da Raytheon a Petrobras recebeu uma oferta de uma 
turbina GT24 da ALSTOM possivel de ser alocada na CC8S. 

Ambas as propostas apresentaram niveis de pre9o semelhantes, por6m a 
proposta da Raytheon era muito menos detalhada nao possibilitando analisar se 
o esc000 e a especificac白o dos equipamentos atendia aos requisitos do projeto. 

. 	Com a recusa da Mitsubishi de aceitar a propcsta'q.fletrObraS, o uomite iestor 
daCじBS ciecicitu aceitar a proposta ロa P1Lb i uin・  ：・J 

Foram iniciadas as negocia96es com a ALSTOM para o fornecimento do EPC 
estas negocia96es de pre9o, escopo e condi96es contratuais se estenderam at6 
fins de 1999, com a assinatura de um contrato preliminar para fornecimento do 
EPC. No Inicio deste ano foi negociado o contrato de reserva tendo sido a 
reserva paga em fevereiro. Estes instrumentos de contrato assinados davam as 
garantias necess言rias de pre9o, prazo, limites de fornecimento, especifica96es, 
limites de responsabilidade, multas e penalidades. 

No caso da CCBS n言o era possiv& a、emissao do" Notice to Proceed" devido 白  
falta de licen9a arnbiental. Porem continuamos a negociar com a ALb I UM os 
termos do contrato final oara o fornecimento do EPC. 

No dia 10/08/00 houve a surpresade uma comunica9ao da ALSIUM, iniormando 
aue o Contrato de Reserva da tuthina a g白s para o projeto da CCBS nao seria 
honrado, prontlficando-sea『mesma a devolver a Taxa cie Heserva eretuaaa. 

W 	Tendo em vista esse ifatds novos, tanto a Petrobras como a Marubeni 
orocuraram os demais fbricantes de turbinas a gas industrials cie grance porte 
(GE, MHI e Siemens) para verificar a disponibilidade cie turoinaS a gas para 
entreaa em 2001. .. 

A Petrobras recebeu em 10/08/00 uma proposta da CiE internacional, cie auas 
turbinas a g白s modelo GE7FA (170 MW ISO cada) com entrega ExWorks em 
outubro e novembro de 2001, para serem alocadas ao projeto CCBS. 

A Petrobras iniciou imediatamente entendimentos com a GE que vinculou esta 
comDra 白  compra de outras duas turbinas a g自s modelo GE7FA (170 MW ISO 
cada) para a CCBS com entrega em fins de 2003. 

12 
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CONSIDERA96ES SOPRE OS PRE9OS OBTIDOS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PREÇOS OBTIDOS 

Em todos os casos os valores obtidos nas negocia96es est百o dentro dos limites 
previstos nos or9am entos e considerados nos modelos financeiros 

TURBINAS INDUSTRIAIS SEMELHANTES A S DE PIRATININGA 

Em todos os casos os valores obtidos nas negociações estão dentro dos limites 
previstos nos orçamentos e considerados nos modelos financeiros. 

TURBINAS INDUSTRIAIS SEMELHANTES As DE PIRATINNGA 

Modelo Potência 
(kW) 

1 	Prep 
1 (mil US$) 

Preço 
(US$/kW) 

Referência 

1 
251,23 www.nyethermodynamics.co  ALSTOM GT11N 81.600 	20.500 

m 

ALSTOM GT11N 83.8801 	20.500 244,40 WNV w.ny eth e r m o cl vna m ics.co  

\‘: m 

ALSTOM GT11N2 114.000, 	22.800 A1li)0,00 Gas Turbine World Handbook 

ALSTOM GT11N2 109.200 	24.500 in‘'.-. 2.416 www.nvethermodynamics.co  

10 
•-•,.., 	1.,,, m 

ALSTOM GT13D2 102.000 	22.504) 221,00 www.nyethermodynamics.co  
m 

GE 7EA 84.9201 	19.300 

,..._ 

it," 	227,27 www.nyethermodynamics.co  
m 

GE 7EA 	 86.000 19.471 226,00 Gas Turbine World Handbook 

Siemens V84.2 103.200023 do 227,71 www.nvetherm0dvflamiCs.co  
m 

Siemens V84.2 106.200 .„ . M.300 
. r_CO _(("•,  

219,40 www.nyethermodynamics.co  
m 

s'd 41/ Média 226,82 

0bserva9白
。 	r ' 

Foram selecionadas turbinas industriais da mesma gera9ao e oriunaas ae projetos 
construtivos semelhantes (os quais tern  custo especifico similar). 
Foram sefecionadas -turbinas industriais da mesma geração e oriundas de projetos 
construtivos semefhantes (os quais tem custo especifico similar). 

Como iode ser visto o pre9o obtido em negocia9言o direta para as turbinas de 
PiratininQa (cerca de USS 25 milh6es, 216,5 USS/kW) est白o abaixo dos pre9os ae 
mercado. Alm disso no pre9o de Piratininga est合o incluidos os itens abarxo que 

geralmente n白o fazem parte do escopo basico do fornecedor. 

Sistema de lavagem on-line do compressor 
Queimadores de baixo Nox 
Disjuntores de saida 	 A/ 

Como pode ser visto o preço obtido em negociação direta para as turbinas de 
Piratininga (cerca de US$ 25 milhões, 216,5 US$/kW) estão abaixo dos preços de 
mercado. Além disso no preço de Piratininga estão incluidos os itens abaixo que 
geralmente não fazem par-te do escopo básico do fornecedor. 

• Sistema de favagem on-line do compressor 
• Queimadores de baixo Nox 
• Disjuntores de saida 

Observa9白o: Observação: 
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. Treinamento 
Jogo de ferramentas especiais 

• Treinamento 
• Jogo de ferramentas especiais 

TURBINAS INDUSTRIAIS SEMELHANTES A S DA CCBS, IBIRITE e REFAP TURBINAS INDUSTRIAIS SEMELHANTES As DA CCBS, IBIRITE e REFAP 
! 

Modelo 	[ 	Potência 	Prep 
(kW) 	(mil US$) 

Preço 
(US$/kW) 

Referencia 

ABB GT13E2 	 164.300,0 36.000 	219,11 www.nyethermodynamics.com  

WESTINGHOUSE 501F I 	163.530,0 	34.500 210,97 www.nyethermodynamics.com  
l GE 7221FA 	 161.650,0 34.000 210,33 www.nyethermodynamics.com  

KWU V84,3 152.700,0 34.500 225,93 www.nyethermodynamics.com  

GE 7191F 151.300,0 30.400 200,93 www.nyethermodynamics.com  

KWU V94,2 148.800,0 30.200 202,96 www.nyethermodynamics.com  

ABB GT13E 148.000,0 31.000 	209,46 www.nyethermodynamics.com  

KWU V84,3 139.000,0 	33.000
.
.. 	237,41 www.nyethermodynamics.com  

."..) 
Média 	 * 	214,64 

Observa9o Observação: 

Foram selecionadas turbinas industriais'da mesma gera戸o e oriundas de projetos 
construtivos semelhantes (os quais teir custo especifico similar)・ 

鷺鷺驚蕪鷲繊驚鷺薫 

● 戸  9 

Foram selecionadas turbines industrials da mesma geração e oriundas de projetos 
construtivos semelhantes (os quals tem custo especifico similar). 

v 

Como pode ser visto o preço oblido em negociação direta para as turbines da 
CCBS/IBIRITE/REFAP (cerca de US$ 35,7 milhaes, 223,5 USS/kW) ficou cerca de 
53/0 acima dos preços históricos de mercado para equipamentos similares, 
condição aceitável, levando-se 	conta o momento extremamente favorável aos 
fornecedores e o exiguo prazo de negociação. 

• 
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18.500 18.500 60.650 60.650 305,03 305,03 Siemens V64,3 Siemens V64.3 www.nyethermodvnamics.co  
m 
+.vww.nyethermodynamics.co 

Modelo Modelo Potencia 
(kW) 

Potencia 
(kW) 

Pre9o 
(mit US$) 

Preço 
(mil US$) 

Pre9o 
(US$/kW) 

Preço Refer己ncia Referência 

	

52.600~ 	10.750 

	

52.600i 	10.750 vvi ny et he rm o dv na rn i Cs .c o 

皿― J 
wwkn_yethermodvnamics.co 
mrh 

ALSTOM GT8C ALSTOM GT8C 304,18 304,18 

www.nvethermodvnamics.co  
m 
www.nvethermodynamics.co  GE 6FA GE 6FA 71.750 71.750 18.500 18.500 257,84 257,84 

Siemens V64.3 Siemens V64.3 63.000 63.000 16.500 16.500 262,00 262,00 Gas Turbine World Handbook Gas Turbine World Handbook 

可  
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~ PETI?08月貞s 
PETPO , EC &RA 
PETROSPAS 

TURBiNAS INDUSTRIAIS SEMELHANTES A S DE TRES LAGOAS TURBINAS INDUSTRIAIS SEMELHANTES As DE TRES LAGOAS 

Siemens V64.3A 68.000 19.100 281,00 Gas Turbine World Handbook 

Média 282,01 

Observa9ao: 

Foram selecionadas turbinas industriais da rncsma gera9言o e oriundas de projetos 
construtivos seme!hantes (os quais tem.custo especulico similar). 

，・  ー 	”l”し・・  I 	 一  

Como pode ser visto o pre9o obtido em negocia9ao direta para as turDtnas ae 
Tr6s Lagoas (cerca de US$ 17,3 milhoes, 230,5 US$/kW) est言o abaixo dos pre9os 

de mercado para equipamento3 similares. 

Observação: 

Foram selecionadas turbinas industriais da miasma geracão e oriundas de projetos 
construtivos semelhantes (os quais tern.cus.to  especifico similar). 

Como pode ser visto o prep obtido em negociação direta para as turbinas de 
Três Lagoas (cerca de US$ 17,3 milhões, 230,5 US$/kW) estão abaixo dos preços 

de mercado para equipamentos similares. 
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