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RESUMO              
  
Trata-se de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS) - Ministério de Minas e
Energia,  no período compreendido entre 29/04/2009 e 03/07/2009. 
  
A presente auditoria teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras da Refinaria Abreu
e Lima ''RNEST'' (Programa de Trabalho 25.753.0288.1P65.0026). As razões que motivaram esta
auditoria foram a materialidade dos recursos envolvidos (R$ 15.725.433.252,00), aliada a indícios de
irregularidades apontados no âmbito do Fiscobras 2008 e no Acórdão nº 642/2008-TCU-Plenário. 
  
O escopo desta fiscalização abrangeu, essencialmente, às verificações de conformidade, legalidade,
legitimidade e economicidade. Tais dimensões da fiscalização foram analisadas por meio de aplicação
de técnicas/procedimentos de auditoria nos objetos selecionados, conforme relação abaixo: 
Contratos 
- nº 0800.0033808.07.2 - TERRAPLENAGEM: R$ 429.207.776,71 
- nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR: R$ 920.929.201,41; 
- nº 0800.0049741.09-2 - ETA: R$ 774.000.000,00; 
- nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES: R$ 591.324.228,09; 
- nº 0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I: R$ 527.500.000,00; 
- nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II: R$ 730.750.000,00; 
SUBTOTAL I ...................................................R$ 3.973.711.206,51 
  
Convites (melhores propostas das licitações em andamento- "REBID") 
- nº 0629064.09-8 - TUBOVIAS: R$  3.498.389.323,01; 
- nº 0629131.09-8 - UCR:  R$  3.487.149.572,61; 
- nº 0634316.09-8 - UHDT e UGH:  R$  3.260.394.026,95; 
- nº 0634314.09-8 - UDA: R$  1.505.789.122,90; 
  
SUBTOTAL II..........................R$  11.751.722.045,47 
Volume Total de Recursos Fiscalizados (VRF) = 15.725.433.252,00 
  
Os Convites acima consistem em 'relicitações' ('REBIDs') que foram iniciados em decorrência da
desclassificação de todas as propostas apresentadas nas licitações originais ('BIDs'). Essa
desclassificação se deu, pois as propostas de todas as empresas, em todos os convites, apresentaram
preços manifestamente superiores ao estimado pela Petrobras. 
  
Cabe ressaltar que o orçamento estimativo da Estatal para as quatro licitações no 'BID' importou o
montante de R$ 10.117.559.090,66, enquanto o somatório dos valores das melhores propostas para
essas mesmas licitações atingiu o valor de R$ 17.050.004.712,29 , ou seja, 68,52% superior ao valor
estimado pela Petrobras. Para o 'REBID' o total das melhores propostas alcançou o valor de R$ 
11.751.722.045,47. Entretanto, não se obteve o orçamento estimativo da Petrobras para as novas
licitações, a fim de confrontá-los com as respectivas propostas. 
  
Até o encerramento deste Relatório, a equipe de auditoria não recebeu informações acerca do resultado
do 'REBID'.
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Para atingir os objetivos da auditoria formularam-se as questões adiante indicadas: 
  
1- O procedimento licitatório foi regular? 
2- A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 
3- O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços
unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços? 
4- Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados
no projeto básico / executivo? 
5- Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de
mercado? 
6- O tipo de empreendimento exige licença ambiental e realizou todas as etapas para esse
licenciamento? 
7- A administração está tomando providencias com vistas a solucionar a situação de paralisação da
obra (incluída no quadro bloqueio da LOA deste ano). 
  
Para a realização deste trabalho, foram utilizadas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade.
Utilizou-se das seguintes técnicas de auditoria:      

  Análise documental; 
  Pesquisa em sistemas informatizados; 
  Confronto de informações e documentos; 
  Comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e doutrina; 
  Conferência de cálculos.       

As principais constatações deste trabalho foram:      
  Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU; 
  Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, embora técnica e
economicamente recomendável; 
  Descumprimento de determinação exarada pelo TCU; 
  Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado 
  Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido; 
  Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.       

  
O volume de recursos fiscalizados (VRF) alcançou o montante de R$ 15.725.433.252,00. O
investimento total previsto no Programa de Aceleração do Crescimento ''PAC'' destinado para
Construção da Refinaria Abreu e Lima alcança o montante de R$ 23 bilhões, conforme 7º Balanço do
PAC disponível no sítio da Presidência da República. As obras iniciaram em 2007 e a previsão de
término e entrada em operação é 2012. O estágio atual do empreendimento corresponde a 19,3% de
realização física. 
  
Parte dos documentos solicitados não foi disponibilizado à equipe de auditoria, o que acabou por
prejudicar a fiscalização. 
  
Entre os benefícios quantificáveis desta fiscalização destaca-se uma economia potencial de R$
121.600.807,54, em um montante de Volume de Recursos Fiscalizados de R$ 15.725.433.252,00. Com
relação aos benefícios estimados pode-se mencionar o fortalecimento de subsídios para a atuação do
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Congresso Nacional e fortalecimento da imagem do TCU perante a sociedade 
  
As propostas de encaminhamento deste trabalho foram determinações ao órgão ou entidade, audiência,
multa e envio do Acórdão acompanhado dos respectivos Relatório e Voto para a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos
Deputados, para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal.  
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1 - APRESENTAÇÃO 
 
A Refinaria do Nordeste - RNEST, ou Refinaria Abreu e Lima, será localizada no município de
Ipojuca-PE, ao sul da região metropolitana de Recife, e ocupará uma área de 6,30 Km² no complexo
industrial e portuário de SUAPE.  A RNEST terá uma capacidade de processamento de 200 mil barris
por dia de petróleo pesado nacional (Marlim-50%) e petróleo sintético venezuelano (Carabobo-50%)
visando suprir a demanda nacional, em especial das regiões do norte e nordeste, de derivados como
Nafta Petroquímica (2.300 m³/dia), Gás Liquefeito de Petróleo (1.600 m³/dia) ''GLP'', Diesel (22.000
m³/dia), 'Bunker' (950 toneladas/dia) e Coque de Petróleo (5.500 toneladas/dia).
 
Há também uma previsão de produção do biocombustível H-BIO, a partir de oleaginosas oriundas de
produção pela agricultura familiar local.
 
Trata-se de empreendimento incluído no 'PAC' Programa de Aceleração do Crescimento cujo
montante de recursos é da ordem de R$ 23 bilhões, conforme 7º Balanço do PAC. As obras iniciaram
em 2007 e a previsão de entrada em operação é  2012.
 
Ressalte-se, por fim, que a equipe de auditoria teve acesso apenas a uma parte da documentação
solicitada à Petrobras.

Importância socioeconômica

Decorridas três décadas da implantação da última refinaria de petróleo construída no país (REVAP em

São José dos Campos - SP), a instalação da Refinaria Abreu e Lima na região nordeste é um

empreendimento de grande porte e impacto, sendo prevista a criação de cerca de 1.600 empregos

diretos e indiretos na fase de operação, e geração de mais de 200 mil empregos na fase de implantação

no período de 2007 a 2012.

 

A geração de renda para a população local alavancará a economia de toda a região. Haverá demandas

por profissionalização e treinamento. Pela atividade direta e indireta, o crescimento da receita

tributária aumentará a capacidade de investimento do Estado de Pernambuco e especialmente a do

município de Ipojuca. O Complexo Industrial de SUAPE também terá incremento em sua atividade

portuária devido às operações de embarque e desembarque de matérias primas e produtos relacionados

à atividade da refinaria.

 

Além da produção de óleo diesel e outros produtos, prevê-se também a produção de cerca de 1.100

toneladas/mês de H-BIO (bio-combustível), a partir de insumos vegetais de oleaginosas, com o

objetivo de incrementar a sua utilização e a agricultura familiar local, o que também deve alavancar a

economia local.
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2 - INTRODUÇÃO 
 
2.1 - Deliberação
Em cumprimento ao Acórdão 345/2009 - TCU- Plenário, realizou-se auditoria na Petróleo Brasileiro
S.A. - MME, no período compreendido entre 29/04/2009 e 03/07/2009.
As razões que motivaram esta auditoria foram a materialidade dos recursos envolvidos (cerca de R$
15,73 bilhões), aliada a indícios de irregularidades apontados no âmbito do Fiscobras 2008 e no
Acórdão 642/2008-TCU- Plenário.
 
2.2 - Visão geral do objeto
A Refinaria Abreu e Lima (RNEST) será localizada no município de Ipojuca, estado de Pernambuco,
no Complexo Industrial e Portuário de SUAPE. A capacidade de processamento diário é de 200 mil
barris (31.800 m³) de petróleo pesado nacional (Marlim-50%) e petróleo sintético venezuelano
(Carabobo-50%). Os principais produtos derivados do petróleo serão: Diesel (22.000 m³/dia), GLP
(1.600 m³/dia), NAFTA (2.300 m³/dia), ''Buncker'' ( 950 toneladas/dia) e Coque (5.500 toneladas/dia).
 
O investimento total previsto para o empreendimento é da ordem de R$ 23 bilhões. As obras iniciaram
em 2007 e a previsão de término e entrada em operação é 2012.
 
A composição acionária prevista para o empreendimento é Petrobras 60% e PDVSA (Petróleos de
Venezuela) 40%. Entretanto, os países não chegaram a um acordo e os investimentos vêm sendo
executados exclusivamente pela Petrobras.
 
O estágio atual do empreendimento corresponde a 19,3% de realização física, sendo 6,3% em 2009,
conforme 7º Balanço do PAC. Os principais contratos em andamento são os seguintes:
 
1- Terraplanagem, valor inicial R$ 429.207.777,01, data-base 01/06/2007, (90% realizado);
2- Casa de Força (CAFOR), R$ 920.929.201,41, data-base 21/01/2009;
3- Estação de Tratamento de Água (ETA), R$ 774.000.000,00, data-base 10/12/2008;
4- Tanques Lote I, R$ 527.500.000, data-base 01/12/2008;
5- Tanques Lote II, R$ 730.750.000,00, data-base 01/12/2008.
6- Edificações, R$ 591.324.228,09, data-base 01/12/2008.
 
 
Encontram-se em andamento os processos licitatórios referentes às seguintes unidades (valores
correspondentes às melhores propostas das respectivas licitações):
 
1- Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), R$ 3.487.149.572,61;
2- Unidade de Hidrotratamento de Diesel (UHDT) e Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH), R$
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3.260.394.026,95;
3- Unidade de Destilação Atmosférica (UDA), R$ 1.505.789.122,90; e
4- Tubovias, R$ 3.498.389.323,01.
As licitações acima estão em processo de "relicitação" ('REBID), pois os preços ofertados pelos
licitantes na primeira licitação ficaram bastante acima dos estimados pela Petrobras, obrigando a
estatal a cancelar as primeiras licitações.
 
O somatório dos valores dos principais contratos celebrados e das melhores propostas referentes aos
processos licitatórios em andamento (REBID) atinge cerca de 68% do valor  total estimado do
empreendimento (R$ 23 bilhões).
 
2.3 - Objetivo e questões de auditoria
O presente trabalho teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras de construção da
Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que
medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as
questões adiante indicadas:
 
            1 - O procedimento licitatório foi regular?
            2 - A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada?
            3 - O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços
unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
            4 - Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos
apresentados no projeto básico / executivo?
            5 - Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de
mercado?
            6 - O tipo do empreendimento exige licença ambiental e realizou todas as etapas para esse
licenciamento?
            7 - A administração está tomando providências com vistas a solucionar a situação de
paralisação da obra (incluída no quadro de bloqueio da LOA deste ano)?

 
2.4 - Metodologia utilizada
Para a realização deste trabalho, foram seguidas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade,
sendo utilizadas as seguintes técnicas de auditoria:
 
- análise documental;
- pesquisa em sistemas informatizados;
- confronto de informações e documentos;
- comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e doutrina;
- conferência de cálculos.
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2.5 - VRF
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 15.725.433.252,00. Esse valor tem por
base os contratos e convites (licitações):
 
Contratos
 
- nº 0800.0033808.07.2 - TERRAPLENAGEM: R$ 429.207.776,71
- nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR: R$ 920.929.201,41;
- nº 0800.0049741.09-2 - ETA: R$ 774.000.000,00;
- nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES: R$ 591.324.228,09;
- nº 0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I: R$ 527.500.000,00;
- nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II: R$ 730.750.000,00;
 
 
SUBTOTAL I ........................................................R$ 3.973.711.206,51
 
Convites (melhores propostas das licitações em andamento- "REBID")
 
- nº 0629064.09-8 - TUBOVIAS: R$  3.498.389.323,01;
- nº 0629131.09-8 - UCR:  R$  3.487.149.572,61;
- nº 0634316.09-8 - UHDT e UGH:  R$  3.260.394.026,95;
- nº 0634314.09-8 - UDA: R$  1.505.789.122,90;
 
SUBTOTAL II..........................R$  11.751.722.045,47
 
VRF = SUBTOTTAL I + SUBTOTAL II = 15.725.433.252,00
 
2.6 - Benefícios estimados
Entre os benefícios quantificáveis desta fiscalização destaca-se uma economia potencial de R$
121.600.807,54, em um montante de Volume de Recursos Fiscalizados de R$ 15.725.433.252,00
 
Com relação aos benefícios estimados pode-se mencionar o fortalecimento de subsídios para a atuação
do Congresso Nacional e fortalecimento da imagem do TCU perante a sociedade.
 
3  - ACHADOS DE AUDITORIA 
 
3.1 - Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
3.1.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de continuidade
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Tipo - Obstrução ao livre exercício da fiscalização do TCU
Justificativa - Trata-se de irregularidade que não possui potencialidade de ocasionar prejuízos
significativos ao erário ou à terceiros e não enseja nulidade dos contratos, visto que não se refere aos
contratos fiscalizados, mas ao andamento dos trabalhos de auditoria do TCU. Assim, não acarreta a
paralisação da obra nos termos do inciso IV do § 1º do art. 96 da LDO 2009.
3.1.2 - Situação encontrada:
Dos Fatos
 
Em 30/4/2009 foi encaminhado o Ofício 422/2009 informando ao Presidente da Petrobras, José Sérgio
Gabrielli, acerca do Levantamento de Auditoria a ser realizado nas obras de implantação da Refinaria
Abreu e Lima, localizada em Pernambuco.
Em 5/5/2009 foi endereçado ao Presidente da Petrobras e recebido por ele, o Ofício 01-422/2009,
solicitando cópia de alguns documentos (preferencialmente em meio digital) e disponibilização de
demais documentos, processos e informações. Solicitou-se que tais cópias e documentos estivessem
disponíveis a partir do dia 11/5/2009, pela manhã (início da fase de Execução da auditoria).
 
No mesmo ofício informou-se que no caso de indisponibilidade ou inexistência dos referidos
documentos ou informações fosse registrado por escrito tal fato, no mesmo prazo estabelecido e que a
sonegação de processo, documento ou informação nos prazos fixados ensejaria a aplicação de multa
nos termos do art. 268 do Regimento Interno e art. 58 da Lei nº 8.443/92.
 
Houve o deslocamento da equipe de auditoria (quatro analistas de controle externo da Secob) da sede
do TCU ao local disponibilizado pela Petrobras para a execução dos trabalhos, no Rio de Janeiro. Ao
chegar ao local estabelecido, na data e horário previstos, dia 11/5/2009 pela manhã, constatou-se que
as cópias solicitadas não estavam presentes, assim como não estavam disponíveis diversos documentos
e informações requeridos antecipadamente.
 
O interlocutor designado pelo presidente da Petrobras, Sr. Gilberto Proença, informou que tais cópias
estavam sendo providenciadas, o que induziu a equipe a aguardar por mais alguns dias (até o dia
13/5/2009). Todavia, já no terceiro dia de execução, diante do não atendimento de parte relevante dos
itens solicitados, a equipe formulou o Ofício de reiteração 02-422/2009, relacionando os itens
pendentes de atendimento.
 
Mesmo com a expedição do ofício de reiteração, em mais um dia de execução, a única alteração de
situação foi a disponibilização de parte dos processos referentes às licitações canceladas. Com isso, no
dia 14/5/2009 foi encaminhado, por intermédio do interlocutor, novo Ofício de Reiteração 04-
422/2009.
 
Não obstante a entrega de 2 (dois) ofícios de reiteração solicitando praticamente os mesmos itens, até o
dia 18/5/2009, ou seja, na fase final da execução, parcela relevante dos itens solicitados ainda não
tinham sido entregues, sob a alegação verbal de que estavam sendo providenciados. Em resumo, os
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itens não atendidos foram: 1.3, 2, 3.1, 3.3, 4 e 5 do Ofício 04-422/2009 e itens 1, 2 e 3 do Ofício 03-
422/2009, a seguir descritos:
 
Ofícios 01, 02 e 04-422/2009:
- 1.3. Cronograma físico-financeiro previsto e realizado (por contrato);
- 2. Documentos relativos aos contratos vigentes com valores globais acima de R$ 50 milhões: só
foram entregues cópias referentes aos contratos de Edificações, Tanques, ETA e CAFOR, restando
pendentes os demais contratos;
- 3.1. Documentos relativos ao contrato de execução das obras de terraplanagem - Contrato n°
0800.0033808.07.2: Eventuais termos aditivos firmados após a inspeção da Secob realizada em
mar/09;
- 3.3. Documentos relativos ao contrato de execução das obras de terraplanagem - Contrato n°
0800.0033808.07.2: Medidas adotadas pela Petrobras para cumprimento dos Acórdãos n° 3044/2008-
TCU-Plenário e n° 642/2009-TCU-Plenário;
- 4. Procedimentos para contratação dos contratos com valores globais acima de R$ 50 milhões - para
os contratos vigentes (em especial para os contratos discriminados no item 2) e para os previstos,
inclusive para os procedimentos licitatórios que foram cancelados (em especial para os procedimentos
relativos à contratação de destilação atmosférica, da unidade de hidrotratamento, das unidades de
coqueamento e das interligações da refinaria). A documentação deve contemplar todos os
procedimentos para contratação, em especial o orçamento estimativo completo (em formato Excel),
projeto básico, projeto executivo, pareceres jurídicos, relatórios da comissão de licitação, editais,
propostas dos concorrentes etc.
      Foram disponibilizados apenas documentos relativos aos contratos: Edificações, Tanques, ETA e
CAFOR, e parte dos processos referentes aos contratos que ainda não foram assinados.
- 5. Auditoria Interna
     5.1. Todos os relatórios da auditoria interna referentes ao empreendimento.
 
Ofício 03-422/2009:
- 1. Documentos relativos aos contratos: Edificações, Tanques, ETA e Subestação: Folha de
Pagamento da empresa contratada referente ao último mês de medição;
- 2. Documentos relativos aos contratos assinados ou em processo de contratação com valor acima de
R$ 50 milhões e que contêm previsão para verba indenizatória para paralisações:
     2.1. Memória de cálculo da estimativa do valor da verba indenizatória;
     2.2. Critérios de medição da verba indenizatória;
- 3. Contrato n° 0800.0049742.09-2 (Edificações):
     3.1. Todos os arquivos constantes da pasta eletrônica referente à estimativa de custos da Petrobras,
conforme apresentado pela equipe da SL/ECP no dia 13/maio/09.
 
Em face do não atendimento de diversos itens, após as reiterações, a equipe solicitou a lista dos
responsáveis por cada item não atendido nos Ofícios 01 a 04-422/2009, não obtendo, também, o
respectivo atendimento.



Página 7

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

 
Ademais, foi solicitado, no Ofício 03-422/2009, item 3, todos os arquivos constantes da pasta
eletrônica referente à estimativa de custos da Petrobras, conforme apresentado pela equipe da SL/ECP
no dia 13/5/2009, os quais, mais uma vez, não foram entregues.
 
Cabe ressaltar que em todos os ofícios houve o alerta das sanções legais e regimentais caso qualquer
documento fosse sonegado.
 
Uma das informações sonegadas refere-se à memória de cálculo das quantidades estimadas pela
Petrobras para os insumos: equipamentos, materiais e mão-de-obra, representados em forma de
histogramas em suas estimativas.
 
Foi solicitada uma reunião com os responsáveis do empreendimento (RNEST) pelas memórias de
cálculo dos histogramas, o que não se concretizou sob a alegação de que estavam ausentes em viagem.
 
Cabe destaque a sonegação de informações das novas licitações decorrentes das anteriormente
canceladas (REBIDs), em que não foram entregues nem os orçamentos estimados nem os DFPs das
respectivas propostas selecionadas, que, com base nos orçamentos estimados das licitações canceladas,
somam R$ 10.117.559.090,59.
 
 
Análise dos Fatos
 
Verifica-se que a maioria dos itens solicitados e não entregues até o encerramento da fase de execução
referem-se a contratos, processos licitatórios, memórias de cálculo e processos de pagamento. São
documentos que já estão prontos, que não demandam qualquer trabalho de elaboração. Não há razões
para a demora em seu fornecimento.
 
Ademais, nenhum processo, documento ou informação pode ser sonegado, sob qualquer pretexto, aos
analistas deste Tribunal quando da realização de auditoria, consoante previsto no art. 42 da Lei nº
8.443/92.
 
Quanto a não entrega das planilhas estimativas da Petrobras em formato eletrônico do Excel (extensão
xls), conforme solicitado, constata-se obstrução e sonegação, pelo controle e limitação do trabalho de
auditoria, pois no formato requerido poderiam ser verificadas as fórmulas e vínculos de cada uma das
células (memórias de cálculo) que fundamentaram os custos unitários e totais constantes dessas
planilhas impressas e conhecer essas memórias de cálculo é fundamental para verificar a consistência e
a coerência dos custos informados nas estimativas de custos.
 
Outro fato que também se considera como sonegação é o da não entrega dos arquivos eletrônicos
existentes na pasta específica do empreendimento Abreu e Lima, sob a gestão da SL/ECP,
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apresentados à equipe em 13/5/2009. A princípio, não se vislumbra por que motivo a Petrobras não
entregaria tais arquivos. Mas acabou por não entregá-los.
 
Outra questão relevante é o da sonegação das memórias de cálculo das quantidades dos histogramas de
equipamentos, materiais e mão-de-obra, pois a partir deles é que são elaboradas as listagens de
insumos. Sem essas memórias não é possível verificar a destinação dos insumos para cada serviço
integrante das obras contratadas, o que torna inviável verificar a proporcionalidade entre as
quantidades estimadas com a magnitude dos serviços correspondentes. Por exemplo, no caso do
contrato de edificações, não há como aferir se a quantidade estimada de pedreiros está proporcional às
quantidades dos serviços a serem executados por eles.
 
Hipoteticamente, se houver uma estimativa distorcida que preveja o dobro da quantidade necessária de
algum insumo relevante, torna-se impraticável tal constatação, pois não há como saber para quais
serviços ele se destina muito menos a quantidade estimada para cada um deles. Os próprios escalões
superiores da Petrobras, caso também não tenham acesso a tais memórias, da mesma forma que os
representantes do controle externo, ficam impossibilitados de aferir os orçamentos de investimentos a
serem aprovados por eles. Isso indica gestão temerária dos recursos, pois tal fragilidade possibilita a
aprovação de orçamentos distorcidos, por não terem a devida transparência que permita a sua aferição
por profissionais externos ao respectivo empreendimento e ao setor de orçamentação responsável pela
elaboração dos orçamentos balizadores das licitações e pela análise dos orçamentos contratados.
 
Com relação à não entrega de documentos e informações cabe reproduzir trecho do Voto que
acompanhou o Acórdão n.º 1.262/2004-TCU-Plenário sobre questão semelhante, in verbis:
''19. Portanto, a não ser que se questione as competências constitucionais do TCU para fiscalizar os
administradores da Petrobras, há que se compreender que, se o objeto dos trabalhos desta Corte é a
realização de auditorias, inegavelmente os seus Analistas deverão, por dever funcional, ter acesso
irrestrito a todo e qualquer tipo de informação, documento ou processo, sob qualquer forma, cabendo
ao Tribunal, e tão-somente a ele, definir os meios que devem ser utilizados para obtê-los, consoante
expressamente determina o art. 87 da Lei nº 8.443/92, devendo ser guardado absoluto sigilo dos
trabalhos realizados.
20. Nesse sentido, cumpre relembrar que o art. 42 da Lei nº 8.443/92 determina que "nenhum
processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias,
sob qualquer pretexto", sob pena de aplicação de multa ou afastamento cautelar do responsável. Aliás,
outra não poderia ser a orientação da norma, pois se Constituição deferiu a esta Corte o poder de
fiscalizar, não poderia deixar de dar os meios para esse fim. Muito menos poderia permitir ao
fiscalizado definir os limites da fiscalização.''
 
No presente caso, a obstrução à fiscalização do TCU configura-se pelo não encaminhamento de
informações essenciais para a formação de opinião a respeito da regularidade das estimativas de custos
assim como dos orçamentos contratados, na medida em que as planilhas disponibilizadas em papel não
continham as memórias de cálculo dos valores previstos em cada um dos itens que compõem as
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aludidas estimativas.
 
Para se ter uma visão da magnitude da obstrução/sonegação imposta pela Petrobras, de um total R$
15.725.433.251,98, a equipe do TCU teve acesso às planilhas de apenas R$  3.973.711.206,51 do
empreendimento (ETA, Terraplanagem, Edificações, CAFOR e Tanques), ficando o restante R$
11.751.722.045,47 (com base nas propostas de menor valor apresentadas no REBID - UCR, UHDT,
UGH, UDA e Tubovias) sem possibilidade de análise, por não terem sido entregues os orçamentos
estimados das novas licitações, nem as respectivas DFPs das novas propostas selecionadas. Os
processos de REBID referem-s e a "relicitações" em andamento, em decorrência do cancelamento de
licitações devido a elevados preços ofertados.
 
Outra situação que também pode se enquadrar em sonegação diz respeito ao valor estimado para a
execução do empreendimento. A Petrobras informou que o valor estimado era de US$ 4,05 bilhões,
com base na cotação de R$ 2,50/US$, todavia, somente a soma dos valores das licitações realizadas até
o momento já é superior a isso, além de que consta no sítio da Presidência da República informação de
que o investimento estimado para o empreendimento em questão é de R$ 23 bilhões, ou seja, mais que
o dobro do valor informado à equipe de auditoria do TCU. Tal fato demonstra total descaso da estatal
para com esta Corte de Contas.
 
Cabe salientar que a obstrução à fiscalização não se caracteriza só pelo não atendimento, mas,
também, por um atendimento insuficiente que inviabilize a auditoria.



TABELA RESUMO DOS PRINCIPAIS INDÍCIOS DE OBSTRUÇÃO 

 

Documento Comentário 

Estimativa do valor atualizado do 

empreendimento. 

Solicitado por meio do Ofício de Requisição nº 05-422/2009, de 

18/05/2009 (“Qual o valor total estimado para a implantação da 

Refinaria Abreu e Lima (dados atuais, encaminhar documentação/ 

parecer que comprove a informação)?”). 

Em 25/5/2009 (GRDT 001 - têm 3 GRDTs com o número 001; fl. 

250 do Anexo 8; o prazo para entrega era 19/5/2009), foi informado 

o valor de USD 4,05 bilhões (vide fl. 38).  

Ocorre que no Relatório do 7º Balanço do PAC o valor do 

Empreendimento é de R$ 23 bilhões (vide fl. 43). Além disso, o 

somatório dos valores dos principais contratos celebrados e das 

melhores propostas referentes aos processos licitatórios em 

andamento (REBID) atinge cerca de R$ 15,6 bilhões. 

Na manifestação prévia a Petrobras não apresentou nenhuma 

manifestação com relação ao assunto. 

Orçamento estimativo detalhado 

completo (em formato Excel) dos 

contratos com valores acima de R$ 

50 milhões. O referido orçamento 

deve estar acompanhado das 

referências dos valores adotados e 

memória de cálculo dos 

quantitativos de equipamentos, mão 

de obra e insumos, inclusive com 

os coeficientes de produtividade 

adotados. 

Solicitado por meio do Ofício de Requisição nº 01-422/2009, de 

5/5/2009 (reiterado pelos ofícios n
os

 2, 4 e 5-422/2009).  

(i) Nenhum arquivo foi entregue em Excel (xls);  

(ii) Não foi entregue nenhuma memória de cálculo dos 

histogramas; e  

(iii) Não foram entregues as composições analíticas dos serviços. 

Na manifestação prévia a Petrobras alegou que a não entrega do 

documento em formato Excel não configura obstrução. Não foi 

comentado nada a respeito da justificativa para não 

disponibilização dos arquivos em formato Excel. A manifestante 

alegou que entregou a documentação completa, porém não 

comentou a respeito das memórias de cálculo dos histogramas, 

apenas que em reuniões realizadas a equipe Petrobras estava 

disponível aos questionamentos. 

DFPs das melhores propostas dos 

REBIDs 

Solicitado por meio do Ofício de Requisição nº 05-422/2009, de 

18/05/2009. 

Documentação não foi disponibilizada. 

Na manifestação prévia a Petrobras argumenta que as licitações 

ainda estão em andamento. 

Orçamento estimativo detalhado 

completo (em formato Excel) para 

os processos do REBID. O referido 

orçamento deve estar acompanhado 

das referências dos valores 

adotados e memória de cálculo dos 

quantitativos de equipamentos, mão 

de obra e insumos, inclusive com 

os coeficientes de produtividade 

adotados. 

Solicitado por meio do Ofício de Requisição nº 05-422/2009, de 

18/05/2009. 

Documentação não foi disponibilizada. 

Na manifestação prévia a Petrobras argumenta que as licitações 

ainda estão em andamento. 

 

Memórias de cálculo completas das 

estimativas das verbas 

indenizatórias dos contratos com 

Solicitado por meio do Ofício de Requisição nº 03-422/2009, de 

14/5/2009 e n
o
 5-422/2009, de 18/5/2009. 

Até o término do período de execução (20/5/9) não havia sido 
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valores acima de R$ 50 milhões e 

dos processos do REBID. 

entregue nenhuma memória de cálculo. 

Apenas após o período de execução, a Petrobras encaminhou as 

“memórias de cálculo” das verbas indenizatórias, ficando pendentes 

ainda as referentes ao contrato da CAFOR e da ETA, que só foram 

encaminhadas na manifestação prévia.  

As memórias de cálculo encaminhadas estão incompletas, foi 

disponibilizado apenas uma tabela resumo, contendo uma página, 

que não indica dados básicos, como o número de dias de chuva 

considerados.  

Na manifestação prévia a Petrobras argumenta que as memórias 

de cálculo foram encaminhadas no decorrer dos trabalhos de 

auditoria, e quanto aos processos ainda em andamento não foi 

possível a entrega das memórias de cálculo relativas a cada um 

deles. 

Cronograma físico-financeiro do 

empreendimento RNEST (previsto 

e realizado) 

Solicitado por meio do Ofício de Requisição nº 01-422/2009, de 

5/5/2009 (reiterado pelos ofícios n
os

 2, 4 e 5-422/2009). 

Não foi entregue o documento solicitado, mas apenas o cronograma 

de alguns contratos. Pelas informações disponibilizadas, não é 

possível prever o fluxo de caixa esperado para a conclusão da obra. 

Na manifestação prévia a Petrobras argumenta que “não é efetivo 

gerar o Cronograma financeiro, tendo em vista que este é 

associado à estratégia de condução das obras e é inerente a cada 

contrato”. 

Vários documentos foram 

entregues fora dos prazos 

estabelecidos (ex.: itens 1.3, 2, 3.1 

e 3.3, 4 e 5 do ofício 04-422/2009 e 

itens 1, 2 e 3 do ofício 03-

422/2009) 

Ressalta-se que a maioria dos itens solicitados são documentos já 

existentes, ou seja, que não demandam trabalho de elaboração. 

A comprovação do atraso na entrega dos documentos é 

comprovada pela necessidade de várias reiterações realizada pela 

equipe de auditoria (ofícios nº 2, 3, 4 e 5). 

Na manifestação prévia a Petrobras reconhece que houve atraso, 

mas entende que devidamente justificado.  
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3.1.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 08000045921082, 02/12/2008, Serviços relativos ao projeto executivo, suprimento,
construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação, para a implementação da Casa
de Força - CAFOR, para a Refinaria Abreu e Lima - RNEST, no município de Ipojuca-PE, para as
seguintes Unidades de Processo e Sistemas Complementares.
 
Casas de Força-CAFOR U-50 (inclusas SE-5000 e SE-5010)
SE-5000 (4TURBOGERADORES DE 62,5 MVA em 3,8 KV)
SE-5010 (69 KV-2X100 MVA)
Unidade de Ar Comprimido U-57
Subestação de Entrada de Externa U-5500 (230/69 KV-2X100MVA)
Subestações Ilha:
 
SE-5020 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5030 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5040 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5050 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
Interligação Elétrica da SE-5500 com a CAFOR., Alusa Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0049742.09-2, 04/05/2009, Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do
projeto executivo e construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações,
incluindo Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST,
no município de Ipojuca/PE., Consórcio Rnest O. C. Edificações (Engevix/Eit).
• Contrato 08000049741092, 30/03/2009, Fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, sob
o regime de preço global, pela CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto básico,
detalhamento de projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento,
testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos para a implantação
da Estação de Tratamento de Água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima  RNEST.
(Vigência 819 dias).
O CONTRATO FOI CELEBRADO COM O CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - 'RNEST'.
CONSTITUÍDO PELA EMPRESAS:
ENFIL S.A CONTROLE AMBIENTAL (CNPJ 00.286.550/0001-19
VEOLIA WATER SYSTEMS BRASIL LTA (CNPJ 96.591.128/0001-46.
, Enfil S.A. Controle Ambiental.
• Contrato 0800.0049716.09-2, 31/03/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote I -
RNEST, Consórcio Techint Confab Umsa.
• Contrato 0800.0049738.09-2, 30/04/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote II -
RNEST, Consórcio Tome Alusa Galvão.
• Edital 0629064.09-8, 19/03/2009, CONVITE, Serviços necessários à implantação das tubovias de
interligações da Refinaria do Nordeste.
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• Edital 0629131.09-8, 19/03/2009, CONVITE, Execução das Unidades de Coqueamento Retardado 
UCR (U-21 e U-22) e Unidades de Tratamento Cáustico Regenerativo (U-26 E U-27), para a Refinaria
do Nordeste Abreu e Lima  RNEST.
• Edital 0634314.09-8, 31/03/2009, CONVITE, Serviços necessários à implantação das Unidades de
Destilação Atmosférica (U-11 e U-12), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A. RNEST.
• Edital 0634316.09-8, 31/03/2009, CONVITE, Serviços de implantação das Unidade de
Hidrotratamento de Diesel (U-31 e U-32), de Hidrotratamento de Nafta (U-33 e U-34) e de Geração de
Hidrogênio - UGH (U-35 e U-36) para a Refinaria Abreu e Lima.
3.1.4 - Critérios: 
Lei 8443/1992, art. 42;  art. 87, inciso II
Lei 11768/2008, art. 96, § 1º, inciso IV, alínea c
3.1.5 - Evidências: 
Ofício de Requisição nº 02-422/2009. (folhas 8/11 do Volume Principal)
Oficio de Requisição nº 04-422/2009 (folhas 14/17 do Volume Principal)
Ofício ENGENHARIA/IERENEST/SIE/INTERLOCUTOR nº 001/2009 (folhas 20/34 do Volume
Principal)
Oficio ENGENHARIA/IERENEST/SIE/INTERLOCUTOR nº 002/2009 (folhas 35/36 do Volume
Principal)
Ofício de Requisição nº 01-422/2009 (folhas 4/7 do Volume Principal)
Ofício de Requisição nº 03-422/2009 (folhas 12/13 do Volume Principal)
Ofício de Requisição nº 05-422/2009 (folhas 18/19 do Volume Principal)
Ofício ENGENHARIA/IERENEST/SIE/INTERLOCUTOR nº 003/2009 (folhas 49/54 do Volume
Principal)
3.1.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Os representantes iniciam as suas alegações classificando as informações requeridas pela equipe como
extenso rol de documentos e defendem que houve esforço máximo para atendimento das necessidades
da fiscalização, tendo em vista a designação de interlocutor, a realização de uma reunião de abertura
com a apresentação do empreendimento e mais duas reuniões acerca do tema estimativa, com a
disponibilização de profissionais à disposição da equipe.
 
Argumentam que a necessidade de reiteração dos Ofícios de Requisição decorreu do breve prazo
estabelecido para o fornecimento das informações solicitadas considerando a dimensão da Companhia.
Complementam que a fixação dos prazos para entrega de documentos, no caso concreto, deve
considerar, entre outros fatores, a grandiosidade do empreendimento, as diversas disciplinas que
devem estar integradas para a devida condução do projeto e a distância física entre a obra e a sede da
Companhia.
Sustentam que tiveram apenas 3 dias úteis para providenciar a documentação solicitada e que a
companhia atendeu à maior parte das solicitações restando alguns itens pendentes, que foram sendo
atendidos prontamente ao longo do período da auditoria. Ademais, informam que os seus empregados,
ao mesmo tempo que auxiliam o trabalho dos auditores, têm a impostergável função de atender às
demandas afetas ao exercício da atividade-fim da empresa.
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Com relação aos documentos elencados como não entregues, os representantes argumentam acerca de
cada um deles, conforme a seguir:
Documentos solicitados pelo TCU através dos Ofícios 01, 02 e 04-442/2009, com a respectiva
numeração do item conforme solicitado:
1.3) Cronograma físico-financeiro previsto e realizado (por contrato):
 
Informam que para os contratos que não estão em fase de execução de obra não é efetivo gerar o
Cronograma financeiro, tendo em vista que este é associado à estratégia de condução das obras e é
inerente a cada contrato.
2) Documentos relativos aos contratos vigentes com valores globais acima de R$ 50 milhões:
Informam que a documentação atinente aos demais contratos foi entregue através da carta
ENGENHARIA/IERENEST/SIE/INTERLOCUTOR nº 003/2009, de 29.05.2009, na GRD 040, (CD
Anexo 8 dos autos)  na qual foram encaminhados todos os documentos dos processos licitatórios até a
fase de entrega das propostas das licitantes. Contudo, devido à necessidade da análise da Comissão de
Licitação e do trâmite dessa documentação para o fechamento de cada processo, não foi possível a
entrega dos demais documentos relativos a cada um desses processos.
Argumentam que o prazo estabelecido pela auditoria para apresentação dos documentos desconsiderou
a necessidade de tramitação interna dos processos para fechamento das licitações.
3.1. Documentos relativos ao contrato de execução das obras de terraplanagem  Contrato nº
0800.0033808.07.2: Eventuais termos aditivos firmados após a inspeção da Secob realizada em
mar/09:
Informam que na Carta nº 003, de 29.05.2009, foram fornecidos os dados dos aditivos 04 e 05, através
da GRD 038. (CD Anexo 8 dos autos)	 e esclarecem que foram enviados ao TCU a versão final dos
respectivos Aditivos com datas previstas, sem as assinaturas das partes, visto que encontram-se
tramitando nas áreas de competência dos órgãos envolvidos.
3.3. Documentos relativos ao contrato de execução das obras de terraplanagem - Contrato nº
0800.0033808.07.2: Medidas adotadas pela Petrobras para cumprimento dos Acórdãos nº 3044/2008-
TCU-Plenário e nº 642/2009-TCU-Plenário
Informam que entregaram as informações solicitadas no dia 20/05/2009.
4. Procedimentos para contratação dos contratos com valores globais acima de R$ 50 milhões  para os
contratos vigentes (em especial para os contratos discriminados no item 2) e para os previstos,
inclusive para os procedimentos licitatórios que foram cancelados (em especial para os procedimentos
relativos à contratação de destilação atmosférica, da unidade de hidrotratamento, das unidades de
coqueamento e das interligações da refinaria). A documentação deve contemplar todos os
procedimentos para contratação, em especial o orçamento estimativo completo (em formato Excel),
projeto básico, projeto executivo, pareceres jurídicos, relatórios da comissão de licitação, editais,
propostas dos concorrentes etc.:
Citam que dos processos em andamento foram disponibilizadas informações sobre licitações do CGE
(20/5 e 25/5), CGA (29/5) e do contrato CHEMTECH (20/5), e que foram apresentadas ainda, através
da carta ENGENHARIA/IERENEST/SIE/INTERLOCUTOR nº 003/2009, de 29/05/2009, cópias dos
processos das novas licitações para Tubovias, UCR, UDA e UHDT, contemplados nas GRDs 034 de
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22.05.2009 e 045 de 29/05/2009, respectivamente. (CD Anexo 8 dos autos)
Quanto à Licitação ETDI, argumentam que esta encontrava-se em fase preliminar durante o processo
de auditoria e até o momento não está concluída. Informa que se disponibilizam  os documentos
emitidos até a ata de recebimento de propostas (Doc. 02) e complementam que os demais documentos
deste certame serão devidamente encaminhados tão logo sejam concluídas as análises da propostas.
Argumentam que foram encaminhados ao Tribunal todos os documentos relativos aos processos
licitatórios cancelados, conforme as GRDs 017 (UCR), 034 (Tubovias e UHDT), com exceção do
processo licitatório cancelado da UDA, o qual se faz nessa juntada.  Com isso, concluem que não há
qualquer omissão na prestação de informação relativa ao atos administrativos consumados.
Com relação à não entrega dos documentos em formato Excel .xls, alegam que obstrução constitui o
ato ou efeito de obstruir, isto é, de não deixar realizar alguma coisa, e que, assim, não há como
considerar ter havido obstrução, a uma, porque a Companhia entregou à Equipe de Auditoria todos os
documentos solicitados, inclusive em meio eletrônico; a duas, porque a irresignação dos auditores se
refere à forma como a informação foi apresentada, e não quanto ao conteúdo apresentado.
Argumentam, com base nisso, que em nenhum momento a Companhia se negou a esclarecer ou prestar
qualquer informação solicitada pelos auditores, ao contrário, sempre se dispôs a esclarecer todas as
eventuais dúvidas acerca das planilhas, o que comprova a sua boa-fé e o seu espírito de cooperação.
Complementam que se a alegada obstrução à auditoria é embasada no fato de a Equipe de Auditoria,
supostamente, não ter tido acesso a todas as memórias de cálculos, com a devida vênia, é imperativo
apontar o item da planilha ao qual remanesça dúvida ou que não contenha a respectiva memória de
cálculo e solicitar o encaminhamento de tais informações à Companhia.
Reforçam que foram realizadas duas reuniões e, não obstante, a Equipe de Auditoria não formulou
qualquer consulta acerca de qualquer item da planilha, conforme se comprovou por meio das atas
juntadas ao presente documento no item anterior.
Destacam ainda a existência de precedentes dessa Corte de Contas no sentido de que não haverá
obstrução à fiscalização se as informações solicitadas foram devidamente prestadas, ainda que em
meio diverso daquele solicitado pela Equipe de Auditoria.
Concluem, assim, que não ocorreu obstrução à fiscalização, pois restou amplamente demonstrado que
a Companhia entregou as planilhas de estimativa de custos e as suas respectivas memórias de cálculo
em meio eletrônico. Adicionam que esse procedimento traz segurança à auditoria, em razão da
garantia da integralidade e autenticidade das informações prestadas, e que, assim procedendo,
permitiu-se o acesso através de interlocutor às referidas planilhas e dispôs-se a prestar informações ou
esclarecimentos adicionais.
Quanto aos procedimentos de contratação, argumentam que foram enviados através das GRDs anexas
à Carta ENGENHARIA/IERENEST/SIE/INTERLOCUTOR nº 001/2009, de 20/05/2009, (CD Anexo
8 dos autos), todas as informações disponíveis que constituíam em atos consumados, não sendo
possível o encaminhamento dos demais documentos ainda em constituição, vez que não se
consubstanciam atos aperfeiçoados, sob pena de configuração de auditoria a priori, procedimento não
previsto no ordenamento jurídico pátrio.
E finalizam, in verbis:
Os atos dos Tribunais de Contas destacam-se pela concretude, ou seja, têm por escopo incidir sobre
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uma situação concreta e nunca abstrata, sob pena de caracterização do denominado controle a priori.
Dessa forma, quanto aos contratos previstos, ou seja, ainda não firmados, não haveria que se falar em
ato de gestão, pois, sequer existe ato que possa ser, concretamente, aferido pela autoridade
administrativa; inexistindo documento final, juridicamente perfeito e acabado, passível de fiscalização.
5.1. Todos os relatórios da auditoria interna referentes ao empreendimento:
Alegam que não houve auditoria interna até o momento e que ela está prevista no Plano Anual de
Atividade de Auditoria Interna de 2009.
 
Documentos solicitados pelo TCU através dos Ofícios 03-442/2009, com a respectiva numeração do
item conforme solicitado:
1. Documentos relativos aos contratos: Edificações, Tanques, ETA e Subestação:
1.1. Folha de Pagamento da empresa contratada referente ao último mês de medição:
Informam que foi entregue a documentação de comprovação de folha de pagamento e medições da
Contratada Chemtech e da contratada Alusa, do Contrato CAFOR, em 20/5/2009, e que as folhas de
pagamento das empresas contratadas para execução dos serviços dos contratos Edificações, Tanques I,
Tanques II e ETA não foram entregues à Equipe de Auditoria porque estas são apresentadas à
PETROBRAS, conforme requisitos contratuais, a partir da segunda medição de serviços, que, naquela
ocasião não havia sido realizada nos aludidos contratos.
2. Documentos relativos aos contratos assinados ou em processo de contratação com valor acima de
R$ 50 milhões e que contém previsão para verba indenizatória para paralisações:
2.1. Memória de cálculo da estimativa do valor da verba indenizatória:
Informam que as Memórias de cálculo foram encaminhadas no decorrer dos trabalhos de auditoria,
conforme informado na Carta ENGENHARIA/IERENEST/SIE/INTERLOCUTOR nº 002/2009, de
25/05/2009, através da GRD 036 (contratos Interligações, Tanques I e II, UCR (1ª licitação), UDA (1ª
licitação) e UHDT (1ª licitação)), e que complementarmente, a memória de cálculo de chuva do
contrato Edificações foi encaminhada pela GRD 043, de 29/05/2009. (CD Anexo 8 dos autos).
E complementam que quanto aos processos ainda em andamento, devido à necessidade da análise da
Comissão de Licitação e do trâmite dessa documentação para o fechamento de cada processo, não foi
possível a entrega das memórias de cálculo relativas a cada um deles.
Neste documento, apresentado à Secob somente em 29/6/2009, é que os representantes descrevem a
memória de cálculo da CAFOR e da ETA.
2.2. Critérios de medição da verba indenizatória:
Alegam que os critérios de medição da verba indenizatória encontram-se explicitados nos Anexos XV
dos contratos, disponíveis na documentação fornecida.
3.1. Todos os arquivos constantes da pasta eletrônica referente à estimativa de custo da PETROBRAS,
conforme apresentado pela equipe da SL/ECP no dia 13.05.2009:
Informam que a equipe de estimativa da PETROBRAS realizou duas reuniões com a Equipe de
Auditoria, colocando-se à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. 	
Com relação ao não fornecimento dos arquivos digitais utilizados nas citadas reuniões, os
representantes argumentam que a informação solicitada foi encaminhada em meio físico, assim, não
houvendo qualquer sonegação de informação à auditoria, tanto que foram realizadas as reuniões e
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exibido o material pertinente.
Com isso concluem que de acordo com o já explicitado acima, o fato de a informação ter sido prestada
em meio diverso daquele pretendido pela auditoria, de forma alguma significa que não foi fornecida.
Sendo assim, não se pode considerar que a Companhia tenha obstruído a fiscalização.
Conclusão pela Ausência de Obstrução à Fiscalização:
A Petrobras reconhece que ocorreu um pequeno atraso, alegando ser absolutamente justificado, no
fornecimento de uma parte das informações requeridas pela Auditoria, todos os itens solicitados foram
respondidos.
Reforçam que o citado atraso foi plenamente justificado, tendo sido motivado pelo tempo natural para
encaminhamento de determinado documento numa empresa do gigantismo da PETROBRAS, ou
ainda, porque o documento estava indisponível à época, seguindo seus trâmites pela Companhia.
Alegam que a Companhia sempre deixou à disposição da Equipe de Auditoria todos os meios, tanto na
forma de estrutura física quanto na forma de acesso à documentação, tendo sido inclusive destacados
funcionários de suas atividades normais para o atendimento das demandas da Auditoria. (folhas
138/208 do Volume Principal)
3.1.7 - Conclusão da equipe:
Até o presente momento uma série de informações e documentos não foram entregues, tal como: as
memórias de cálculo das quantidades adotadas nos histogramas de insumos (mão-de-obra, materiais e
equipamentos), capazes de esclarecer as quantidades adotadas nos orçamentos; o valor total estimado
atualizado do empreendimento; o cronograma físico-financeiro do empreendimento;  atos praticados e
documentos existentes nos processos licitatórios ainda não finalizados (REBIDs), em especial os
orçamentos estimativos; assim como os arquivos eletrônicos existentes na pasta específica do
empreendimento. A Tabela em anexo apresenta a síntese dos principais indícios de
sonegação/obstrução das informações.
 
Quanto às memórias de cálculo das quantidades dos histogramas, os responsáveis alegam que não
foram formuladas consultas direcionadas para esse fim nas reuniões realizadas com os técnicos do
setor de orçamentação da SL/ECP. Contudo, ao contrário disso, esse questionamento foi feito e teve
resposta: de que eles não eram os responsáveis pelas quantidades adotadas nos histogramas, e sim, o
empreendimento que é responsável por tais quantidades. Contudo, em diversas tentativas de se reunir
com os responsáveis por tais quantitativos do empreendimento, o interlocutor nos respondia que eles
ou estavam em viagem ou em curso, não podendo atender à equipe nesse quesito.
 
As próprias Atas de 13/5/2009 e 14/5/2009 anexadas a esta Manifestação (fls. 211/212 do V. Principal)
demonstram divergência entre o que se alega como atendido e o que não se considerou atendido por
integrantes da equipe de auditoria.
 
Ademais, tal pedido foi feito formalmente desde o primeiro Ofício de Requisição nº 01-422-2009, o
qual não foi atendido até o presente momento.
 
Outro aspecto relevante foi o do não atendimento da entrega dos arquivos eletrônicos existentes na
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pasta específica do empreendimento. Isso de fato demonstra a tentativa de controle e limitação pela
estatal sobre o trabalho dos auditores, não permitindo que eles tenham acesso às informações julgadas
necessárias para a formação de juízo acerca do objeto de auditoria.
 
Com relação aos prazos solicitados para entrega das informações, cabe registrar que não houve
requisição de elaboração de documentos específicos que demandassem esforços adicionais por parte
dos auditados, mas apenas informações e documentos pré-existentes, de imediato conhecimento dos
responsáveis pelo empreendimento.
 
Adicionalmente, a morosidade apresentada se contradiz com o que a própria estatal afirma, à fl. 26 dos
Esclarecimentos Preliminares, de possuir os processos licitatórios em meio eletrônico. Tal fato já foi
confirmado pelas equipes de auditoria desse Tribunal em diversas fiscalizações, tal como a utilização
do sistema SAP R/3, objeto de relevantes investimentos, assim como outros meios de armazenamento,
tal como o verificado pela equipe na reunião com os técnicos da SL/ECP.
 
Esta situação também vai de encontro com as dificuldades alegadas de o empreendimento localizar-se
em região diversa do local onde se realizou a auditoria (local onde se realizam as licitações e se
armazenam os documentos dos respectivos processos).
 
Outro aspecto de suma importância não esclarecido nessa manifestação foi o do fornecimento de
informação desatualizada do valor total estimado para o empreendimento, em que foi passado para a
equipe de auditoria do TCU que o valor estimado era de US$ 4,05 bilhões, com base na cotação de R$
2,50/US$, todavia, somente a soma dos valores das licitações realizadas até o momento já é superior a
isso, além de que, consta no sítio da Presidência da República, com acesso público na internet,
informação de que o investimento estimado para o empreendimento em questão é de R$ 23 bilhões, ou
seja, mais que o dobro do valor informado à equipe de auditoria do TCU.
 
Cabe mencionar que em nenhum momento esta equipe de auditoria apontou qualquer observação
acerca da estrutura disponibilizada para a equipe de auditoria.
 
Com relação aos documentos e informações que os representantes alegam ter entregado e cuja
comprovação, segundo eles, estaria nas atas relacionadas, segue análise um a um:
 
Documentos solicitados pelo TCU através dos Ofícios 01, 02 e 04-442/2009, com a respectiva
numeração do item conforme solicitado:
1.3) Cronograma físico-financeiro previsto e realizado (por contrato):
 
Confirmou-se a não entrega sob a alegação de que para os contratos que não estão em fase de
execução de obra não é efetivo gerar o Cronograma financeiro, tendo em vista que este é associado à
estratégia de condução das obras e é inerente a cada contrato.
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É de se estranhar a ausência do cronograma financeiro de obras já licitadas ou em processo de
licitação, pois a inexistência de cronogramas pré-estabelecidos impossibilitaria a formulação dos
histogramas de mão-de-obra e equipamentos o que inviabilizaria a estimativa do orçamento da obra.
Da mesma forma há necessidade da Petrobras prever o seu fluxo de caixa com base no
empreendimento a ser construído.
 
Ademais, pelos histogramas presentes nos orçamentos estimativos constata-se a existência de tais
cronogramas estimados para cada objeto licitado, o que demonstra que a entrega formalizada de tais
informações foi sonegada.
 
2) Documentos relativos aos contratos vigentes com valores globais acima de R$ 50 milhões:
 
Até o presente momento não foram entregues as Planilha (em formato Excel) dos preços unitários dos
serviços contratados, constando apenas os preços dos insumos em forma de DFP. Isso porque a
Petrobras não exige dos licitantes a entrega de planilha nessa forma, mas apenas em DFP (listagens de
insumos) sem a demonstração de qualquer relação com os seus respectivos serviços, em detrimento ao
Princípio da Transparência e da Economicidade, pois que impossibilita o controle da pertinência dos
preços contratados até mesmo por escalões superiores da própria Petrobras, caso de fato não existam
tais planilhas de preços unitários dos serviços que integram o objeto pretendido ou contratado.
 
3.1) Documentos relativos ao contrato de execução das obras de terraplanagem  Contrato nº
0800.0033808.07.2: Eventuais termos aditivos firmados após a inspeção da Secob realizada em
mar/09:
Constata-se que não foram encaminhados os aditivos, mas minutas de aditivo, sem assinatura. É de se
estranhar as datas de tais minutas: 22/1/2009 (Aditivo nº 4), 28/1/2009 (Aditivo nº 5), 26/3/2009
(Aditivo nº 6), 15/5/2009 (Aditivo nº 7), sem que tenham sido assinadas até a data em que foram
entregues ao TCU, segundo informado pelos responsáveis.
 
3.3) Documentos relativos ao contrato de execução das obras de terraplanagem - Contrato nº
0800.0033808.07.2: Medidas adotadas pela Petrobras para cumprimento dos Acórdãos nº 3044/2008-
TCU-Plenário e nº 642/2009-TCU-Plenário.
 
Cabe ressaltar neste item que as informações solicitadas desde o primeiro ofício encaminhado foram
entregues somente ao final do último dia de execução da equipe de auditoria, o que impossibilitou a
análise dos documentos entregues in loco, dificultando a eficácia no saneamento de eventuais
questionamentos acerca das informações prestadas.
 
Da análise dos documentos entregues, verifica-se que tratam-se de simples DIPs datadas de 6/4/2009 e
7/5/2009, que já existiam no sistema SAP R/3, ou seja, não há como aceitar justificativa para a entrega
intempestiva de simples informações pré-existentes à data solicitada de atendimento, sem dificuldade
alguma de obtenção pelos responsáveis pela sua entrega.



Página 20

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

 
Portanto, a entrega desses documentos no final do último dia de execução, após 3 reiterações,
caracteriza-se como obstrução ao trabalho de auditoria do TCU.
 
4) Procedimentos para contratação dos contratos com valores globais acima de R$ 50 milhões  para os
contratos vigentes (em especial para os contratos discriminados no item 2) e para os previstos,
inclusive para os procedimentos licitatórios que foram cancelados (em especial para os procedimentos
relativos à contratação de destilação atmosférica, da unidade de hidrotratamento, das unidades de
coqueamento e das interligações da refinaria). A documentação deve contemplar todos os
procedimentos para contratação, em especial o orçamento estimativo completo (em formato Excel),
projeto básico, projeto executivo, pareceres jurídicos, relatórios da comissão de licitação, editais,
propostas dos concorrentes etc.:
 
Conforme os próprios responsáveis admitem, nenhum orçamento foi entregue na forma requerida, em
Excel, em que alegam que a entrega dos documentos solicitados em forma diversa da solicitada não se
considera como obstrução. Contudo, na forma entregue, em papel (orçamentos estimados), dificulta
sobremaneira as análises e não permite verificar as correlações existentes entre valores.
 
O agravante nesse caso é que a equipe constatou a pré-existência das planilhas solicitadas no formato
requerido (Excel  .xls) na pasta eletrônica específica do empreendimento, em reunião com os técnicos
da SL/ECP. Logo, a negação de entrega na forma solicitada constitui manipulação das informações,
pois os responsáveis têm o trabalho de alterar a forma (para .pdf) ou imprimir (gasto em papel) de
forma a não atender o TCU na forma requerida, o que, no mínimo, caracteriza-se como obstrução ao
livre exercício do controle.
 
Os representantes alegam que sempre se dispôs a esclarecer todas as eventuais dúvidas acerca das
planilhas, todavia não foi capaz de disponibilizar os responsáveis pelas quantidades dos histogramas
de mão-de-obra, materiais e equipamentos dos orçamentos estimados, sob a alegação verbal, por parte
do interlocutor, de que ou estavam viajando ou estavam em curso. Ressalte-se que até o presente
momento tais informações não foram entregues (item 2.7 do Ofício nº 01-422-2009, de 5/5/2009).
 
Ademais, para o entendimento exposto pelos representantes de que é imperativo à equipe apontar o
item da planilha ao qual remanesça dúvida ou que não contenha a respectiva memória de cálculo e
solicitar o encaminhamento de tais informações, cabe informar que isto foi feito desde antes da
execução da auditoria, conforme depreende-se da solicitação do item 2.7 do Ofício nº 01-422-2009, de
5/5/2009 (fls. 4/7 do V. Principal):
 
2.7.Orçamento estimativo detalhado completo adotado pela Petrobras (em formato Excel),
fundamentado em quantitativos dos serviços e fornecimentos, contemplando todo o detalhamento do
BDI e dos encargos sociais. O referido orçamento deve estar acompanhado das referências dos valores
adotados e memória de cálculo dos quantitativos de equipamentos, mão de obra e insumos. Incluir
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documentação que comprove a identificação dos responsáveis pela elaboração e pela aprovação do
orçamento; (grifou-se)
 
Além de que não cabe ao auditado querer regulamentar a forma como os representantes dessa Corte de
Contas devem fazer para exercer a sua atividade constitucional de controle externo em auxílio ao
Congresso Nacional. Tais entendimentos demonstram mais uma vez a indisposição dos responsáveis
em demonstrar a regularidade da execução orçamentária gerida por eles.
 
Com relação às duas reuniões realizadas com os técnicos da SL/ECP, mais uma vez esclarece-se que
tal questionamento foi feito e obteve resposta: de que eles não eram responsáveis pelas quantidades
previstas nos histogramas de mão-de-obra, materiais e equipamentos, e sim, de que tais informações
eram de responsabilidade de representantes do empreendimento, os quais não foram disponibilizados
para esclarecimentos à equipe sob a alegação de que ou estavam viajando ou estavam em curso.
Inclusive foi registrado na respectiva ata (13/5/2009) que não foram prestados todos os
esclarecimentos.
 
Os manifestantes afirmam que há precedentes do TCU no sentido de que não há obstrução à
fiscalização se as informações foram devidamente prestadas, ainda que em meio diverso. Contudo, não
citam qual seria o julgado ou a jurisprudência e ademais, a imposição de dificuldades adicionais ao
trabalho da equipe de auditoria, de forma propositada e com manipulação na forma pré-existente dos
dados não deixa dúvida quanto à prática da obstrução ao livre exercício do controle.
 
Ao afirmarem que a estatal entregou as memórias de cálculo em meio eletrônico, os autores acabam
por faltar com a verdade perante esta Corte de Contas, na parte das memórias de cálculo das
quantidades estimadas para a mão-de-obra, materiais e equipamentos, pois tais memórias, solicitadas
desde o primeiro ofício, no seu item 2.7, não foram entregues nem de forma eletrônica nem por
qualquer outro meio.
 
Outro fato a ser contestado refere-se ao entendimento de que as licitações não finalizadas não
apresentam atos consumados, pois que o ato de convidar as empresas já se configura como ato
consumado, assim como a entrega do orçamento estimado da estatal e das propostas das licitantes.
Portanto, os responsáveis ao não entregarem tais documentos correspondentes aos atos constituídos
nas licitações, mesmo que não finalizadas, estão sonegando-os do Tribunal de Contas da União. Se o
ato foi praticado e se o documento foi produzido e encaminhado entre pessoas físicas ou jurídicas
dentro do processo, a situação configura-se como concreta.
 
5.1. Todos os relatórios da auditoria interna referentes ao empreendimento:
Nesse quesito é de se estranhar que em um empreendimento do porte e importância da Refinaria Abreu
e Lima ainda não tenha sido objeto de nenhuma auditoria interna após mais de 1 ano do início e
mesmo após os indícios de irregularidades apontados anteriormente pelo TCU no contrato de
terraplenagem.



Página 22

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

 
Documentos solicitados pelo TCU através dos Ofícios 03-442/2009, com a respectiva numeração do
item conforme solicitado:
1. Documentos relativos aos contratos: Edificações, Tanques, ETA e Subestação:
1.1. Folha de Pagamento da empresa contratada referente ao último mês de medição:
 
Neste item observa-se que a data de medição a que se refere a folha de pagamento da CAFOR é de
março de 2009. Portanto, não há como aceitar justificativa para a entrega intempestiva de simples
informações pré-existentes à data solicitada de atendimento, sem dificuldade alguma de obtenção pelos
responsáveis pela sua entrega.
 
Portanto, a entrega desses documentos no final do último dia de execução caracteriza-se como
obstrução ao trabalho de auditoria do TCU.
 
2. Documentos relativos aos contratos assinados ou em processo de contratação com valor acima de
R$ 50 milhões e que contém previsão para verba indenizatória para paralisações:
2.1. Memória de cálculo da estimativa do valor da verba indenizatória:
As memórias de cálculo dos valores das verbas indenizatórias de chuvas foram encaminhadas somente
após o prazo de execução da equipe de auditoria, já na fase final do relatório preliminar, em 25/5/2009,
29/5/2009 e juntamente com esta manifestação em análise (ETA e CAFOR analisados no item 3.5 -
Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido deste relatório).
 
Cabe verificar que a estimativa das verbas indenizatórias de chuvas já deveria estar amparada por
memoriais de cálculo desde a sua previsão nos processos licitatórios dos contratos do empreendimento
RNEST. Logo, não se mostra razoável a demora na entrega de tais informações, pois que não
precisariam, em tese, serem formulados após a solicitação do TCU.
 
Ademais, as memórias de cálculo dos valores das verbas indenizatórias de chuvas encaminhadas estão
incompletas, tendo sido disponibilizados apenas uma tabela resumo que não indica dados básicos,
como a discriminação, quantidade e custo dos equipamentos considerados.
 
Quanto à não entrega dos memoriais dos processos em andamento, deve-se atentar para o fato de que
atos realizados durante o processo configuram atos consumados sujeitos ao controle.
 
Portanto, a entrega intempestiva de informações que já deveriam existir desde o processo licitatório
pode configurar-se como obstrução aos trabalhos de controle externo deste Tribunal.
 
2.2. Critérios de medição da verba indenizatória:
 
Cabe ressaltar neste item que a entrega do critério da verba indenizatória dos objetos UCR e UDA
foram entregues somente no dia 22/5/2009 e dos objetos Interligações e UHDT se deu em 29/5/2009, o
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que impossibilitou a análise dos documentos entregues in loco, dificultando a eficácia no saneamento
de eventuais questionamentos acerca das informações prestadas.
 
Da análise dos documentos entregues, verifica-se que tratam-se de anexo de minutas de contrato, não
há como aceitar justificativa para a entrega intempestiva de simples informações pré-existentes à data
solicitada de atendimento, sem dificuldade alguma de obtenção pelos responsáveis pela sua entrega.
 
Portanto, a entrega desses documentos no final do último dia de execução caracteriza-se como
obstrução ao trabalho de auditoria do TCU.
 
 
3.1. Todos os arquivos constantes da pasta eletrônica referente à estimativa de custo da PETROBRAS,
conforme apresentado pela equipe da SL/ECP no dia 13.05.2009:
 
A Petrobras sonegou a entrega dos arquivos eletrônicos existentes na pasta específica do
empreendimento, sob a alegação de que entregou documentos impressos objetos de solicitações
específicas. Isso de fato demonstra a tentativa de controle e limitação pela estatal sobre o trabalho dos
auditores, não permitindo que eles tenham amplo acesso às informações julgadas necessárias para a
formação de juízo acerca do objeto de auditoria. Não se pode aceitar tal negativa em afronta às
prerrogativas conferidas para o exercício do controle, tal como prevista no art. 42 da Lei nº 8.443/92
que determina:
Art. 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas
inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto.
Espera-se de gestores de boa-fé que seja dado amplo acesso a todas as informações solicitadas pelos
meios disponíveis.
 
 
Considerações Finais
 
Ante o exposto, e considerando que até o presente momento não foram entregues:
 
- as memórias de cálculo das quantidades estipuladas nos histogramas de mão-de-obra, materiais e
equipamentos dos orçamentos estimativos;
- o valor total estimado atualizado do empreendimento;
- o cronograma físico-financeiro do empreendimento;
- atos praticados e documentos existentes nos processos licitatórios ainda não finalizados (REBIDs),
em especial os orçamentos estimativos;
- assim como os arquivos eletrônicos existentes na pasta específica do empreendimento.
 
Assim como a entrega intempestiva de diversas informações simples, diretas e pré-existentes,
permanece o indício apontado inicialmente de obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU e



Página 24

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

sonegação de documentos e informações.
3.1.8 - Responsáveis: 
Nome: Gilberto de Carvalho Proença - CPF: 712.851.997-15 - Cargo: Técnico de Administração e
Controle Sênior
Conduta: O responsável, designado como interlocutor pela Petrobras a fim de encaminhar as
solicitações da equipe de Auditoria aos setores competentes, não atendeu ou atendeu de forma
intempestiva as solicitações da equipe de auditoria formalizada por meio de ofícios de requisição.
Também não apresentou, conforme solicitado pela equipe de auditoria por meio de ofício, os
responsáveis pelas informações ou documentos não encaminhados ou enviados à equipe fora do prazo
estabelecido pela equipe de auditoria.
Nexo de causalidade: A sonegação ou a entrega intempestiva dos documentos e informações
solicitadas pela equipe de auditoria limitou a fiscalização desta Corte de Contas, bem como contribuiu
para o atraso na elaboração do respectivo relatório.
Culpabilidade: Também se deve ressaltar que a equipe de auditoria fez constar dos ofícios que
encaminhou à Petrobras por meio de seu interlocutor, ora responsável, que a sonegação de processo,
documento ou informação nos prazos fixados ensejará a aplicação de multa nos termos do art. 268 do
RITCU c/c art. 58 da Lei nº 8.443/92
 
Nome: José Sérgio Gabrielli de Azevedo - CPF: 042.750.395-72 - Cargo: Presidente da Petrobras
Conduta: O responsável não agiu tempestivamente de forma a obrigar o interlocutor por ele nomeado
a atender as solicitações da equipe de auditoria nos prazos estabelecidos nos ofícios de requisição de
documentos. Tampouco substituiu o mesmo interlocutor, diante dos seguidos ofícios de reiteração de
requisição de documentos emitidos pela equipe de auditoria deste Tribunal de Contas.
Nexo de causalidade: A omissão em agir diante dos ofícios recebidos pelo responsável, que
reiteraram as solicitações de documentos por parte da equipe de auditoria, causou limitações à análise
dos contratos e licitações fiscalizados na presente auditoria.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
3.2 - Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, embora técnica e
economicamente recomendável.
3.2.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de continuidade
Tipo - Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, quando cabível
Justificativa - Trata-se de irregularidade que a paralisação da obra pode acarretar maior prejuízo do
que o risco apurado nesse indício de irregularidade, não acarretando a paralisação da obra nos termos
do inciso IV do § 1º do art. 96 da LDO 2009.
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3.2.2 - Situação encontrada:
Do conjunto de materiais e equipamentos previstos para serem entregues pelo Consórcio, alguns se
destacam por serem de natureza completamente diversa do objeto social do contratado e do próprio
objeto do contrato (Construção das Edificações). Tais itens contratuais são mero fornecimento, não
sendo necessário, nem recomendável que o Consórcio contratado para a realização das edificações
atue como intermediador. Os seguintes fornecimentos foram contratados diretamente com o consórcio
executor das obras de edificações:
 
- Fornecimento de equipamentos e materiais de laboratório: R$ 39.715.180,71;
- Fornecimento de Equipamentos de Cozinha: R$ 2.731.044,28
- Fornecimento de Equipamentos e Instrumental Cirúrgico: R$ 818.493,66
- Fornecimento de Mobiliário: R$ 23.424.189,69
 
Somente esses grupos somam R$ 66.688.908,34, ou seja, 11,28% do valor total contratado, de R$
591.324.228,09.
 
Nesse caso, a Petrobras está abrindo mão da potencial economicidade de realizar amplas competições
entre empresas especializadas em cada um desses objetos, que somam em torno de R$ 66 milhões,
distintos de obras de construção civil, aplicando-se o que determina a Súmula n° 247 do TCU:
 
''É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações
para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não
haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo
de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.''
 
Portanto, verifica-se que essa intermediação repassada para o Consórcio contratado trata-se de ato de
gestão antieconômica da Petrobras, além de indicar desvio de finalidade na contratação.
3.2.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 0800.0049742.09-2, 04/05/2009, Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do
projeto executivo e construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações,
incluindo Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST,
no município de Ipojuca/PE., Consórcio Rnest O. C. Edificações (Engevix/Eit).
3.2.4 - Critérios: 
Decreto 2745/1998, art. 1º, item 1.2
Súmula 247/2004, TCU
3.2.5 - Evidências: 
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (folhas 262/305 do Anexo 4 - Volume 1)
Planilha 'Construção das Edificações - Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - Listas (folhas 308/336 do
Anexo 4 - Volume 1)



Página 26

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

3.2.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Os representantes defendem que no caso concreto, além da responsabilidade e da garantia decorrente
da relação contratual estabelecida, a principal vantagem de incluir os equipamentos ora questionados
como parte do fornecimento de responsabilidade da contratada é garantir o desenvolvimento conjunto
entre o fornecedor dos referidos equipamentos e o executante das estruturas prediais, do planejamento
e detalhamento das facilidades, de forma que se garanta a efetiva operacionalidade das instalações.
Complementam que assim, pode-se assegurar que as estruturas necessárias para os itens de laboratório,
por exemplo, cabeamentos elétricos diferenciados, estarão disponíveis e operantes no momento da
entrega da obra.
Acrescentam que a localização, o número de pontos de energia elétrica, de transmissão de voz e dados,
de tubulações de ar comprimido etc., necessários à instalação dos equipamentos e instrumental
cirúrgicos e da cozinha industrial certamente serão adequados às necessidades da refinaria. E alegam
que com isto, evita-se uma série de retrabalhos e, conseqüentemente, de custos adicionais inerentes aos
mesmos, e, ao mesmo tempo, obtêm-se maior eficiência de tempo e recursos na execução do projeto.
Argumentam ainda que a adoção deste procedimento induz maior rapidez na elaboração do projeto, o
que por via de conseqüência, traz maior segurança para o cumprimento do prazo acordado, e evita a
divisão de responsabilidades entre o fornecedor dos equipamentos e o executante das instalações
necessárias ao seu funcionamento.
Por fim, concluem que a modalidade contratual adotada traz uma economia adicional, pois evita que a
PETROBRAS tenha uma equipe de coordenação especifica para supervisionar as interfaces entre as
diversas empresas que seriam necessárias para a construção e fornecimento em separado dos referidos
equipamentos mencionados pela Equipe de Auditoria.
Da regularidade jurídica da contratação:
Os responsáveis transcrevem o item 1.9 do Decreto n.º 2.745/98, em que consta a autorização que
possibilita a PETROBRAS utilizar a contratação integrada de bens e serviços sempre que houver uma
justificativa econômica para tal procedimento, in verbis:
 
´´1.9 Sempre que economicamente recomendável, a PETROBRAS poderá utilizar-se da contratação
integrada, compreendendo realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e
serviços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e
suficientes para a entrega final do objeto, com a solidez e segurança desejada.´´
 
Argumentam que nesta ordem de idéias o referido Consórcio não opera como mero intermediador. Na
realidade trata-se de uma modalidade específica de contratação estritamente pautada na legalidade, e
sendo uma opção discricionária da atuação do gestor na procura constante em satisfazer os interesses
da Companhia, encontrando-se tal opção sob o amparo da legalidade.
Informam que tal modalidade de contratação é ordinariamente chamada pela sigla em inglês EPC
(Engeneering, Procurement and Construction), e que os EPCs são contratos de origem anglo-saxã e
são utilizados normalmente para a construção de obras de grande porte. A modalidade contratual EPC
prevê o fornecimento pela contratante do projeto de engenharia, a aquisição de materiais e a execução
da obra.
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Esclarecem que um dos objetivos de se executar contratos na modalidade EPC é assegurar, por meio
da contratação de uma única empresa, que a contratada tenha expertise necessária para executar os
serviços e que possa ter lastro suficiente para, somado com as garantias, suportar demanda de
ressarcimento de prejuízos decorrentes de vício oculto eventualmente existente.
Argumentam que tal modalidade contratual guarda pontos em comum com os contratos de empreitada
global, sendo necessário consignar que algumas das cláusulas-padrão dos EPCs encontram tratamento
legal nas disposições dos contratos de empreitada contidas no art. 610 e seguintes do Código Civil
vigente.
Acrescentam que não se pode olvidar das disposições concernentes aos riscos e a relação de
subordinação entre as partes, presentes nos contratos de empreitada e prestação de serviços, sendo que
neste último (prestação de serviços), o dono da obra ou tomador do serviço assume os riscos do
negócio e o prestador lhe está diretamente subordinado, enquanto que no contrato de empreitada, o
empreiteiro assume os riscos da produção, pois na qualidade de empresário, não possui nenhum
vínculo de subordinação ao dono da obra.
E argúem que é exatamente nos termos desse discurso conceitual que o Manual de Procedimentos de
Contratação da PETROBRAS, em seu capitulo II, item 2.1, alínea, a1 define muito bem as
contratações na modalidade EPC ou empreitada integral:
 
"Empreitada integral  forma de execução contratual, quando o empreendimento é contratado em sua
integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviço e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação,
atendidos aos requisitos técnicos e legais para a sua utilização em condições de segurança estrutural e
operacional, bem como com as características adequadas às finalidades para que foi contratada;"
 
E concluem que aplicando-se tais conceitos ao caso em exame, tem-se que no planejamento do
processo de contratação do Consórcio Renest O. C. Edificações (Engevix/EIT) os gestores da
PETROBRAS procuraram estabelecer, dentro dos limites das normas legais aplicáveis à Companhia,
os benefícios com a contratação direta com os empreiteiros, transferindo-lhes os riscos da efetiva
produção da tarefa.
Argumentam que é exatamente com essa visão voltada para economicidade da escolha que o Contrato
alvejado prevê em seu escopo o fornecimento de alguns materiais e equipamentos pela Contratada,
transferindo-lhe o risco associado à operacionalidade destes mesmos insumos.
Defendem que a contratação global de todos os itens é motivada pelo fato de que, no caso de
fornecimento de equipamentos de laboratório, esse serviço engloba equipamentos de controle de
qualidade que necessitam de comissionamento e pré-operação conjunta à construção do prédio de
laboratório e que, dentro do mesmo laboratório, tem-se que o fornecimento de mobiliário envolve a
aquisição e montagem de bancadas, capelas e trompas de exaustão que possuem uma interface direta
com o sistema de exaustão do prédio. Portanto, a opção econômica e operacionalmente mais viável é o
seu fornecimento pelo empreiteiro construtor.
Alegam que o mesmo raciocínio encontra-se presente no fornecimento de equipamentos de cozinha,
pois estão inclusos diversos equipamentos críticos que são necessários e indispensáveis na construção
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e funcionamento do prédio, tais como, câmaras frias, balcões refrigerados (VAC), esteiras
transportadoras e Pass-Thru, que têm uma interconexão direta com a construção das estruturas de
concreto e alvenarias, assim como os captores (Coifas  Exaustão).
Analisam que no caso do fornecimento de mobiliário comercial, há, por exemplo, arquivos deslizantes
em diversos prédios da Refinaria, armários sob bancada de laboratórios e purificadores de água que
demandam uma customização relativa ao projeto e quanto aos equipamentos cirúrgicos, pode-se
apontar as interconexões disciplinares na operação de cabine áudio-métrica, focos fixos direcionais ao
paciente e cadeira para consultório odontológico com todos os equipamentos envolventes. Reside aí,
portanto, a vantagem de contratá-los concomitantemente à construção do prédio.
Concluem que  tendo em vista os exemplos acima explanados, a Súmula n.º 247 deste Egrégio
Tribunal de Contas não deve receber uma interpretação literal e estrita, sob pena se ferir os princípios
basilares da administração pública, quais sejam, o princípio do interesse público e o princípio da
economicidade e citam o Acórdão 3140/2006-1C-TCU, in verbis:
 
´´(...) 4. Por outro lado, embora as estimativas numéricas não mostrem consistência, não há nos autos
nenhuma evidência no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a
Administração. Ao contrário, os indícios são coincidentes em considerar a licitação global mais
econômica.
(...)
6. Por fim, cabem algumas considerações sobre o parcelamento do objeto contratual. O § 1º do art. 23
da Lei n.º 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade do parcelamento, em favor da competitividade das
licitações, desde que satisfeitas algumas condições. Primeiro, deve haver viabilidade técnica e
econômica para se proceder o parcelamento. Além disso, o benefício a competição deve se dar sem
que haja a perda da economia em escala. Não é razoável, admitir-se o parcelamento se dele resultar
acréscimo no valor a ser contratado.
7. Nesse sentido, cabe ao administrador público que desejar licitar um objeto, sem esse parcelamento,
de forma a adjudicá-lo por preço global, trazer aos autos do processo licitatório a comprovação de que
o parcelamento seria inviável sob aqueles aspectos (Licitações e Contratos  Orientações Básicas, 3ª
Edição, Tribunal de Contas da União, Brasília, 2006).
8. Dessa forma, a discussão acerca do parcelamento ou não do objeto deve sempre levar em
consideração o interesse público, representado pela escolha da proposta mais vantajosa para a
Administração. (...)
9. Voltando ao caso concreto e seguindo o raciocínio acima exposto, penso que o mais recomendável é
deixar que o gerente da GRA/BA decida, com base nos elementos já disponíveis e em outros que
entender convenientes, qual a melhor forma para contratar o serviço de manutenção predial. Penso que
emitir determinação visando ao não-parcelamento do objeto da licitação, como proposta pela unidade
Técnica, poderia ir de encontro ao poder discricionário do gestor.
Como visto, o parcelamento é a regra a ser seguida, mas possui alguns condicionantes que podem
levar a soluções diferentes, dependendo das situações vivenciadas pelo gestor. O parcelamento ou o
agrupamento de obras, serviços ou fornecimento exige sempre um exame cuidadoso, de acordo com as
particularidades de cada caso.´´
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Sobre o mesmo tema devem-se observar ainda outras decisões desta ilustre Corte de Contas, em que
foi estabelecido que a obrigatoriedade de parcelamento dos contratos firmados por entes da
Administração Pública encontra limitações quando a conjugação de várias tarefas for mais eficiente e
econômico.
Acórdão nº 306/2005 TCU Plenário
 
´´(...) o § 1º do art. 23 da Lei de Licitações estabelece a obrigatoriedade do parcelamento do objeto da
licitação, mas desde que preenchidas determinadas condições.
5. Primeiro, deve haver viabilidade técnica e econômica de se parcelar o bem ou serviço a ser
contratado, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação
da competitividade. Contudo, o favorecimento à competição deve ocorrer sem que haja perda da
economia de escala, de forma a propiciar efetiva vantagem para a Administração. Isso porque não é
razoável o parcelamento na hipótese de acarretar acréscimo no valor a ser contratado.
6. Releva notar que esse dispositivo permite certa discricionariedade ao gestor, pois, malgrado
determinar que as compras, obras e serviços sejam divididos em tantas parcelas quantas se mostrarem
técnica e economicamente viáveis, a lei não define o que se deva entender por tal expressão. Dessa
lacuna, surge campo para apreciação subjetiva da Administração, que, diante das situações peculiares
ao caso concreto e da experiência adquirida nas contratações, decidirá pelo cabimento ou não do
parcelamento do objeto e, em caso positivo, a forma como será feito.
7. Aliás, essa liberdade concedida pelo legislador provavelmente se deu em razão da impossibilidade
fática de se regulamentar, especificamente, a totalidade das situações de contratação vivenciadas no
dia-a-dia pela Administração, de acordo com as peculiaridades dos objetos licitados.
8. Nesse sentido, haverá casos em que se pode definir, objetivamente, se a situação é técnica ou
economicamente viável e outros não. Para esses últimos, não há como cobrar da Administração uma
providência específica, pois estará legitimada a agir dentro de seu poder discricionário.´´
 
Por fim, defendem que o objetivo perquirido pelos gestores da PETROBRAS na contratação em tela
foi a da máxima eficiência aliada à execução da opção contratual mais econômica, restando
demonstrado que a decisão de firmar o contrato com o Consórcio Renest O. C. Edificações
(Engevix/EIT) por meio do Contrato 0800.0049742.09-2, na modalidade EPC, observou estritamente
os parâmetros insculpidos nos princípios constitucionais da eficiência, da economicidade e do
atendimento ao interesse público, não havendo que se falar em qualquer irregularidade. (folhas
138/208 do Volume Principal)
3.2.7 - Conclusão da equipe:
Nas alegações de defesa não se constatou a demonstração de que a contratação das edificações em
conjunto com o fornecimento dos equipamentos de laboratório, mobiliário e equipamentos de cozinha
é mais econômica do que a realização de licitação em separado para a aquisição de tais materiais e
equipamentos, de natureza distinta da construção das edificações e obras de urbanização.
 
Cabe ressaltar a relevância econômica do conjunto desses itens que somam cerca de R$ 66 milhões.
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A citação da súmula não foi feita com o intuito de demonstrar ilegalidade, mas de apresentar o seu
conteúdo, no sentido de que se deve buscar ampliar a competitividade e obter-se maior economia nas
contratações.
 
Cabe comentar que os Acórdãos 3140/2006-TCU-1C e 306/2005-TCU-P trataram de casos concretos
em que não se mostrou mais adequado a adoção do parcelamento, o que difere desse caso.
 
Também não se está a condenar a modalidade de contratação por EPC, porém, verifica-se que nesse
caso concreto, de obras de edificações e urbanismo, sem maiores complexidades técnicas, não é
razoável estender para o mesmo contratado, habilitado, nessa licitação, para a execução de obras de
construção civil, o fornecimento de equipamentos de laboratório e de cozinha, assim como de
mobiliário, de natureza distinta do objeto, de fato, contratado, em detrimento da economicidade.
 
A alegação de que haveria dificuldade em compatibilizar as novas instalações construídas com os
equipamentos a serem instalados não prospera, pois que o projeto básico já deveria prever as
instalações necessárias para o funcionamento dos laboratórios e cozinhas, para possibilitar o
orçamento destas por parte dos licitantes.
 
Ademais, não há dificuldade técnica em já se prever em projeto os locais dos pontos de ligação dos
futuros equipamentos, não podendo tal alegação servir de justificativa para a não realização de
licitações específicas com fornecedores especializados em tais itens, e a conseqüente busca da
desejada economicidade.
 
No caso do fornecimento de mobiliário, o argumento apresentado pela Estatal é ainda menos
convincente. Não se vislumbra nenhuma dificuldade de ordem técnica de se compatibilizar o
fornecimento de mobiliário com os projetos de edificações.
 
Por fim, verifica-se que outras entidades da administração pública parcelam objetos de maior
complexidade técnica sem maiores dificuldades, a exemplo de obras de construção de hidroelétricas,
as quais são normalmente construídas com a contratação das obras civis em separado do fornecimento
de equipamentos, não cabendo à Petrobras alegá-la nesse caso específico de obra de edificação e
urbanismo, e fornecimento de equipamentos de laboratório, cozinha e mobiliário.
 
Portanto, permanece o entendimento inicial de que essa intermediação repassada para o Consórcio
contratado trata-se de ato de gestão antieconômica da Petrobras.
3.2.8 - Responsáveis: 
Nome: Ivo Baer - CPF: 291.043.199-15 - Cargo: Gerente da Unidade de Implementação do
Empreendimento RNEST
Conduta: Aprovação da estimativa de custos do investimento referente ao Contrato nº
0800.0049742.09-2 (Edificações) que não contemplou a licitação autônoma para aquisição dos
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equipamentos abaixo, embora técnica e economicamente recomendável:
Equipamentos e Material de Laboratório;
Equipamentos de Cozinha;
Equipamentos e Instrumental Cirúrgico e
Fornecimento de Mobiliário.
Nexo de causalidade: O Sr. Ivo Baer exerce a função de Gerente da Unidade de Implementação do
Empreedimento (UIE) Refinaria Abreu e Lima 'RNEST'. Conforme Matriz de Atribuições e
Responsabilidade constante do documento PG-12-SL/ECP-001 - pág.5, a UIE denominada 'CLIENTE'
é responsável pelas seguintes etapas do processo de estimativa de custos de investimento da
PETROBRAS, na fase FEL 3:
a) Elaboração da Estimativa de Custos de Investimentos;
b) Recuperação de Informações. 
 
Ressalta-se que a estimativa de custos é a base para Contratação no âmbito da Estatal.
 
3.3 - Descumprimento de determinação exarada pelo TCU.
3.3.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades
Tipo - Descumprimento de deliberações do TCU
Justificativa - A irregularidade detectada não enseja a suspensão cautelar das execuções física,
orçamentária e financeira do contrato por não se enquadrar nas alíneas ("a", "b" e "c") do art. 96 da Lei
nº 11.768/2008.
Alterações de classificação
• Contrato 08000045921082, 02/12/2008, Serviços relativos ao projeto executivo, suprimento,
construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação, para a implementação da Casa
de Força - CAFOR, para a Refinaria Abreu e Lima - RNEST, no município de Ipojuca-PE, para as
seguintes Unidades de Processo e Sistemas Complementares.
 
Casas de Força-CAFOR U-50 (inclusas SE-5000 e SE-5010)
SE-5000 (4TURBOGERADORES DE 62,5 MVA em 3,8 KV)
SE-5010 (69 KV-2X100 MVA)
Unidade de Ar Comprimido U-57
Subestação de Entrada de Externa U-5500 (230/69 KV-2X100MVA)
Subestações Ilha:
 
SE-5020 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5030 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5040 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5050 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
Interligação Elétrica da SE-5500 com a CAFOR., Alusa Engenharia Ltda.
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Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
A partir da análise da manifestação preliminar da Petróleo Brasileiro S.A a equipe de auditoria propõe
ao invés de chamar em Audiência o Presidente da Estatal efetuar determinações, no sentido de que a
Companhia tendo em vista os princípios do julgamento objetivo, da economicidade e da publicidade
insculpidos no item 1.2 do Decreto nº 2.745/98, desenvolva e disponibilize nos editais de licitação
modelo/padrão para que as empresas licitantes demonstrem para cada item de contido nas Planilhas de
Preço Unitário  PPU as respectivas composições de custo unitário com a discriminação de todos os
insumos que o compõem, indicando para cada insumo, a unidade, o coeficiente de produtividade, o
consumo e o custo unitário; como também abstenha-se de utilizar nos Demonstrativos de Formação de
Preços  DFP unidades de medida genéricas como verba ou global, ressalvadas as hipóteses
excepcionais, as quais devem estar devidamente justificadas no respectivo Processo.
. 
• Contrato 0800.0049742.09-2, 04/05/2009, Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do
projeto executivo e construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações,
incluindo Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST,
no município de Ipojuca/PE., Consórcio Rnest O. C. Edificações (Engevix/Eit).
Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
A partir da análise da manifestação preliminar da Petróleo Brasileiro S.A a equipe de auditoria propõe
ao invés de chamar em Audiência o Presidente da Estatal efetuar determinações, no sentido de que a
Companhia tendo em vista os princípios do julgamento objetivo, da economicidade e da publicidade
insculpidos no item 1.2 do Decreto nº 2.745/98, desenvolva e disponibilize nos editais de licitação
modelo/padrão para que as empresas licitantes demonstrem para cada item de contido nas Planilhas de
Preço Unitário  PPU as respectivas composições de custo unitário com a discriminação de todos os
insumos que o compõem, indicando para cada insumo, a unidade, o coeficiente de produtividade, o
consumo e o custo unitário; como também abstenha-se de utilizar nos Demonstrativos de Formação de
Preços  DFP unidades de medida genéricas como verba ou global, ressalvadas as hipóteses
excepcionais, as quais devem estar devidamente justificadas no respectivo Processo.
. 
• Contrato 08000049741092, 30/03/2009, Fornecimento de materiais e equipamentos e a execução,
sob o regime de preço global, pela CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto básico,
detalhamento de projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento,
testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos para a implantação
da Estação de Tratamento de Água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima  RNEST.
(Vigência 819 dias).
O CONTRATO FOI CELEBRADO COM O CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - 'RNEST'.
CONSTITUÍDO PELA EMPRESAS:
ENFIL S.A CONTROLE AMBIENTAL (CNPJ 00.286.550/0001-19
VEOLIA WATER SYSTEMS BRASIL LTA (CNPJ 96.591.128/0001-46.
, Enfil S.A. Controle Ambiental.
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Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
A partir da análise da manifestação preliminar da Petróleo Brasileiro S.A a equipe de auditoria propõe
ao invés de chamar em Audiência o Presidente da Estatal efetuar determinações, no sentido de que a
Companhia tendo em vista os princípios do julgamento objetivo, da economicidade e da publicidade
insculpidos no item 1.2 do Decreto nº 2.745/98, desenvolva e disponibilize nos editais de licitação
modelo/padrão para que as empresas licitantes demonstrem para cada item de contido nas Planilhas de
Preço Unitário  PPU as respectivas composições de custo unitário com a discriminação de todos os
insumos que o compõem, indicando para cada insumo, a unidade, o coeficiente de produtividade, o
consumo e o custo unitário; como também abstenha-se de utilizar nos Demonstrativos de Formação de
Preços  DFP unidades de medida genéricas como verba ou global, ressalvadas as hipóteses
excepcionais, as quais devem estar devidamente justificadas no respectivo Processo.
. 
• Contrato 0800.0049716.09-2, 31/03/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote I -
RNEST, Consórcio Techint Confab Umsa.
Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
A partir da análise da manifestação preliminar da Petróleo Brasileiro S.A a equipe de auditoria propõe
ao invés de chamar em Audiência o Presidente da Estatal efetuar determinações, no sentido de que a
Companhia tendo em vista os princípios do julgamento objetivo, da economicidade e da publicidade
insculpidos no item 1.2 do Decreto nº 2.745/98, desenvolva e disponibilize nos editais de licitação
modelo/padrão para que as empresas licitantes demonstrem para cada item de contido nas Planilhas de
Preço Unitário  PPU as respectivas composições de custo unitário com a discriminação de todos os
insumos que o compõem, indicando para cada insumo, a unidade, o coeficiente de produtividade, o
consumo e o custo unitário; como também abstenha-se de utilizar nos Demonstrativos de Formação de
Preços  DFP unidades de medida genéricas como verba ou global, ressalvadas as hipóteses
excepcionais, as quais devem estar devidamente justificadas no respectivo Processo.
. 
• Contrato 0800.0049738.09-2, 30/04/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote II -
RNEST, Consórcio Tome Alusa Galvão.
Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
A partir da análise da manifestação preliminar da Petróleo Brasileiro S.A a equipe de auditoria propõe
ao invés de chamar em Audiência o Presidente da Estatal efetuar determinações, no sentido de que a
Companhia tendo em vista os princípios do julgamento objetivo, da economicidade e da publicidade
insculpidos no item 1.2 do Decreto nº 2.745/98, desenvolva e disponibilize nos editais de licitação
modelo/padrão para que as empresas licitantes demonstrem para cada item de contido nas Planilhas de
Preço Unitário  PPU as respectivas composições de custo unitário com a discriminação de todos os
insumos que o compõem, indicando para cada insumo, a unidade, o coeficiente de produtividade, o
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consumo e o custo unitário; como também abstenha-se de utilizar nos Demonstrativos de Formação de
Preços  DFP unidades de medida genéricas como verba ou global, ressalvadas as hipóteses
excepcionais, as quais devem estar devidamente justificadas no respectivo Processo.
. 
3.3.2 - Situação encontrada:
Verificou-se que diversas determinações exaradas por esta Corte de Contas vêm sendo descumpridas
reiteradamente pela Petrobras. Pode-se mencionar:
 
a) ausência de demonstrativos analíticos de custos unitários dos itens da Planilha de Preços Unitários
(PPU);
b) grande quantidade de serviços expressos sob a unidade verba;
c) ausência de normatização que defina procedimentos objetivos para condução das negociações
previstas no subitem 6.23 do Decreto nº 2745/98;
d) falta de numeração dos processos.
 
Agruparam-se neste tópico diversas irregularidades identificadas em campo, já relatadas em outros
trabalhos, e objeto de determinações. Saliente-se que a reincidência no descumprimento de
determinação do Tribunal, sujeita o responsável à multa, salvo se houver motivo justificado, conforme
preceitua a Lei nº 8.443/92 no seu art. 58, inciso VII.
 
No que se refere à alínea ''a'' (ausência de composição de custos unitários), pode-se verificar nos
parágrafos seguintes que há várias determinações deste tribunal, no sentido de que a Petrobras
apresente a composição dos custos unitários das Planilhas de Preços Unitários. Cita-se, por exemplo, o
Acórdão nº 1.324/2005-TCU - Plenário item 9.3.1 que determinou à Petrobras que apresentasse a
composição dos custos unitários, nos seguintes termos:
 
''9.3.1. apresente o Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) de todos os serviços previstos no
orçamento, com a composição analítica dos custos unitários com a discriminação de todos os insumos
(componentes) que os compõem, indicando para cada insumo, a unidade, o coeficiente de
produtividade, o consumo e o custo unitário, bem como a composição analítica em percentuais e
valores dos itens que compõem o Bônus e Despesas Indiretas (BDI).''
 
Vale transcrever, ainda, excerto do Acórdão nº 549/2006-TCU-Plenário em que são apresentadas
justificativas para que aquela Estatal apresente a composição detalhada dos seus preços unitários.
 
''20. (...) a exigência contida no art. 7º da Lei nº 8.666/93 de que o orçamento apresentado seja
detalhado com custos unitários, (enquanto pelo Decreto nº 2.745/98 bastaria uma estimativa de custos)
não frusta o desempenho ou adequação da Petrobras perante a concorrência, reduzindo a sua agilidade.
Uma orçamentação minuciosa é recomendável em qualquer obra da iniciativa privada, e com mais
razão quando se tratar de sociedade de economia mista.
(...)
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Portanto, um orçamento deficiente e impreciso geraria o desrespeito aos princípios da isonomia e
economicidade, pois como poderia a Administração se certificar da escolha da melhor proposta se os
custos apresentados são genéricos e não revelam sua verdadeira composição?
No que tange às determinações vergastadas, não vislumbro como as medidas exaradas pelo TCU
possam vir a comprometer a atividade negocial da Petrobras na situação em tela. Ao contrário do que
pretende fazer crer a recorrente, a exigência de estimativa de preço detalhado com a composição de
custos unitários, prevista no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, não frustra o desempenho da
Petrobras em ambiente concorrencial, uma vez que a avaliação orçamentária minuciosa é
recomendável em qualquer obra da iniciativa privada, com muito mais razão quando se trata de
sociedade de economia mista, onde é inafastável o interesse público.''
 
Cita-se, ainda, o Acórdão nº 2.354/2006-TCU - Plenário que determinou à Petrobras:
 
''9.1.5. tendo em vista o princípio do julgamento objetivo, insculpido no art. 3º da Lei 8.666/93,
desenvolva e disponibilize, nos editais de licitação, modelo/padrão para que as empresas licitantes
demonstrem suas composições de custo unitário dos itens contidos nas Planilhas de Preço Unitário -
PPU, tanto para os custos diretos quanto para os indiretos, exigindo das proponentes o devido
preenchimento"
 
Aponta-se, por fim, o Acórdão nº 2.385/2006-TCU - Plenário que determinou à Petrobras:
 
''9.2.1. somente licite obras e serviços de engenharia quando existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso II, da
Lei 8.666/1993, evitando o ocorrido nos presentes autos, cujos orçamentos relacionados ao EPCI da
PRA-1 não atendiam ao referido dispositivo legal.''
 
Diante do exposto, tornou-se evidente que a Petrobras vem descumprindo reiteradamente
determinações do TCU.
 
No que tange ao item ''b'' (serviços expressos sob a unidade verba). O quadro a seguir demonstra, em
termos percentuais, individualizado por contrato/convite, o montante de recursos expressos em ''verba-
vb''.
 
Do montante de recursos fiscalizados (R$ 3.544.503.429,50), referentes aos Contratos analisados,
valor este obtido a partir do somatório dos valores constantes das DFPs, cerca de 41,8% estão
expressos em verba ou unidade equivalente.
 
CONTRATOS
| Nº do Contrato...........Descrição...............|    Valor Total (R$)     |     Valor (verba)      |  % (verba)  |
| 0800.0045921.08-2....CAFOR..................|         920.929.201,41 |     406.512.461,53   |    44,1%      |
| 0800.0049741.09-2....ETA.......................|         774.000.000,00 |     470.871.558,22   |    60,8%     |
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| 0800.0049742.02-2....EDIFICAÇÕES........|         591.324.228,09 |     217.819.610,01  |    36,8%      |
| 0800.0049716.09-2....TANQUE LOTE I.....|        527.500.000,00 |     120.452.692,61   |    22,8%      |
| 0800.0049738.09-2....TANQUE LOTE II....|       730.750.000,00 |      381.886.944,26  |    52,3%      |
| TOTAL I....................................................|    3.544.503.429,50 |   1.597.543.266,63   |   45,1%       |
 
O uso excessivo da unidade ''verba'' nas planilhas orçamentárias da DFP, em detrimento da
quantificação dos preços unitários constitui uma limitação ao trabalho da auditoria, uma vez que
impossibilita a comparação destes preços com os de mercado.
 
A jurisprudência do TCU já se posicionou acerca do uso da unidade verba, conforme Acórdão nº
1.387/2006-TCU- Plenário, in verbis: ''A utilização da unidade verba, prejudica a cotação de preços e a
medição dos serviços e deve ser evitada.''
 
Acrescente-se que o uso ostensivo da unidade verba nas planilhas orçamentárias da estatal revela-se
contraditório com o seu próprio Manual de Procedimentos Contratuais que no Capítulo II das
Definições assim conceitua 'DFP'  Demonstrativo de Formação de Preços, in verbis.
 
''Demonstrativo de Formação de Preços  documento hábil a demonstrar a formação dos preços a partir
do detalhamento de todas as parcelas monetárias (custos, insumos,...) que o compõe dentro de
parâmetros previamente exigidos pela Petrobras''
 
Registre-se, ainda, que o próprio Adendo 4 do processo licitatório, no item Instruções Gerais de
Preenchimento, (subitens 2 e 3) informa que a licitante deverá detalhar todos os insumos que compõe o
preço, conforme excerto a seguir:
 
''2. A empresa proponente deverá apresentar o DFP em conformidade com a itemização indicadas nos
quadros de custos. O demonstrativo deverá conter o detalhamento de todos os insumos que concorram
para a formação do preço.
 
3. O DFP apresentado sem o detalhamento nas partes requeridas e diferente do modelo fornecido não
será aceito e estará em desconformidade com o processo licitatório, podendo ocasionar a
desqualificação do proponente. Não serão aceitos itens com descrição genérica do tipo verba ou
serviços subempreitados, exceto onde indicados; nesta última hipótese, a Petrobras poderá solicitar a
composição de preços de tais itens.''
 
Cita-se, por fim, o Acórdão nº 2.354/2006-TCU - Plenário que determinou à Petrobras:
 
''9.1.2. em consonância com o disposto no artigo 7º, § 2º, inciso II, e § 4º, da Lei 8.666/93, aprimore a
metodologia de orçamentação utilizada para se chegar aos orçamentos estimativos, em especial nas
licitações para serviços de construção e montagem de gasodutos, atentando para a distribuição dos
custos diretos e indiretos nos itens das Planilhas de Custo Unitário PPU, de forma que expressem o
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custo dos serviços a serem executados, com Unidades quantificáveis por meio do projeto básico,
abstendo-se de utilizar a unidade "verba - vb", ressalvadas as hipóteses excepcionais, as quais devem
estar devidamente justificadas no respectivo Processo.''
 
Dessa forma, torna-se necessário que a estatal se manifeste acerca da utilização da unidade verba em
suas planilhas.
 
Quanto à alínea ''c'' (ausência de procedimentos objetivos para condução das negociações).
 
O Regulamento do Processo Licitatório Simplificado prevê em seu subitem 6.23 a possibilidade de
negociação durante o procedimento licitatório, nos seguintes termos:
 
''6.23 Qualquer que seja o tipo ou modalidade de licitação, poderá a Comissão, uma vez definido o
resultado do julgamento, negociar com a firma vencedora ou, sucessivamente, com as demais
licitantes, segundo a ordem de classificação, melhores e mais vantajosas condições para a Petrobras. A
negociação será feita, sempre, por escrito e as novas condições dela resultantes passarão a integrar a
proposta e o contrato subseqüente.''
 
O TCU já se pronunciou acerca da necessidade de a Petrobras elaborar procedimentos para condução
das negociações previstas no subitem 6.23 do seu Regulamento Licitatório, a fim de assegurar a
transparência dos certames realizados pela Estatal, como também evitar possíveis direcionamentos.
Segue excerto do Acórdão nº 1.324/2005-TCU-Plenário, in verbis.  
 
''9.3.3. normatize o procedimento de condução das negociações previstas no subitem 6.23 do seu
Regulamento Licitatório, prevendo critérios objetivos que tragam transparência às negociações,
permitam o controle dos atos das comissões de licitação e negociação e diminuam a possibilidade de
direcionamento nos seus certames e informe ao TCU, em 60 dias, as providências tomadas; (Vide
Acórdão 549/2006 Plenário - Ata 15. Negado provimento a pedido de reexame.)''
 
A análise do processo licitatório que resultou no Contrato da ETA, por exemplo, evidenciou que a
comissão de licitação efetuou negociações com a proponente que apresentou menor valor global,
conforme subitem 6.23 do Decreto nº 2.745/98.
 
As Reuniões de Negociações nº 01 a 05 (Anexo IX) e o Relatório da Comissão de Licitação no tópico
NEGOCIAÇÃO DE CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS evidenciam que as tratativas efetuadas pela
Estatal com a licitante foram pautadas, inicialmente, na análise que a Petrobras fez da DFP apresentada
pela licitante e após a correção de alguns itens da DFP a negociação avançou no sentido de obter uma
redução no valor final proposto.
 
Consta no Relatório da Comissão de Licitação (ETA) que as negociações com a 1ª colocada foram
finalizadas por não se vislumbrar possibilidades de melhorias adicionais significativas, caso se
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convidasse a 2ª colocada.
 
Verifica-se que a justificativa da Comissão de Licitação é vaga, pois não explicita os motivos para não
chamar sucessivamente as demais classificadas para negociação  conforme permissivo do item 6.23 do
Decreto nº 2.745/98.
 
Diante do exposto, evidenciou-se que a determinação do TCU (Acórdão nº 1.324/2005-TCU-Plenário)
visa a promover a transparência das negociações  e contratações mais vantajosas para a Estatal.
 
Quanto à alínea ''d'' (falta de numeração seqüencial das páginas dos processos). Essa falha já foi objeto
de determinação por parte do Tribunal por meio da Decisão nº 663/2002-TCU-Plenário e dos
Acórdãos nºs 1.359/2003-TCU  Plenário e 1.603/2004-TCU  Plenário. Caracterizando-se, assim, o
descumprimento de determinação feita por este Tribunal.
3.3.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 08000045921082, 02/12/2008, Serviços relativos ao projeto executivo, suprimento,
construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação, para a implementação da Casa
de Força - CAFOR, para a Refinaria Abreu e Lima - RNEST, no município de Ipojuca-PE, para as
seguintes Unidades de Processo e Sistemas Complementares.
 
Casas de Força-CAFOR U-50 (inclusas SE-5000 e SE-5010)
SE-5000 (4TURBOGERADORES DE 62,5 MVA em 3,8 KV)
SE-5010 (69 KV-2X100 MVA)
Unidade de Ar Comprimido U-57
Subestação de Entrada de Externa U-5500 (230/69 KV-2X100MVA)
Subestações Ilha:
 
SE-5020 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5030 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5040 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5050 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
Interligação Elétrica da SE-5500 com a CAFOR., Alusa Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0049742.09-2, 04/05/2009, Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do
projeto executivo e construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações,
incluindo Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST,
no município de Ipojuca/PE., Consórcio Rnest O. C. Edificações (Engevix/Eit).
• Contrato 08000049741092, 30/03/2009, Fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, sob
o regime de preço global, pela CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto básico,
detalhamento de projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento,
testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos para a implantação
da Estação de Tratamento de Água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima  RNEST.
(Vigência 819 dias).
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O CONTRATO FOI CELEBRADO COM O CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - 'RNEST'.
CONSTITUÍDO PELA EMPRESAS:
ENFIL S.A CONTROLE AMBIENTAL (CNPJ 00.286.550/0001-19
VEOLIA WATER SYSTEMS BRASIL LTA (CNPJ 96.591.128/0001-46.
, Enfil S.A. Controle Ambiental.
• Contrato 0800.0049716.09-2, 31/03/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote I -
RNEST, Consórcio Techint Confab Umsa.
• Contrato 0800.0049738.09-2, 30/04/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote II -
RNEST, Consórcio Tome Alusa Galvão.
3.3.4 - Critérios: 
Acórdão 1359/2003, item 9.1.2, TCU, Plenário
Acórdão 1136/2004, item 9.1.1, TCU, Plenário
Acórdão 1324/2005, item 9.3.1, TCU, Plenário
Acórdão 2354/2006, item 9.1.5, TCU, Plenário
Acórdão 2385/2006, item 9.2.1, TCU, Plenário
Constituição Federal, art. 37, caput , inciso XXI;  art. 173, § 1º, inciso III
Decisão 663/2002, item 8.4.3, TCU, Plenário
Decreto nº 2.745/98, inciso I, alínea 'c'.
3.3.5 - Evidências: 
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000045921082 - CAFOR) (folhas 109/275 do Anexo 2 - Volume
1)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000045921082 - CAFOR) (folhas
276/325 do Anexo 2 - Volume 1)
Relatório da Comissão de Licitação (Contrato nº 08000045921082 - CAFOR). Arquivo em mídia.
(folha 105 do Anexo 2 - Principal)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento de Água - 'ETA') (folhas
48/108 do Anexo 3 - Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento
de Água - 'ETA') (folhas 287/332 do Anexo 3 - Volume 1)
Relatório da Comissão de Licitação (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento de Água -
'ETA') (folhas 333/338 do Anexo 3 - Volume 1)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049716092 - Tanques Lote I) (folhas 60/99 do Anexo 5 -
Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços (Contrato nº 08000049716092 - Tanques Lote I) (folhas
181/266 do Anexo 5 - Volume 1)
Relatório da Comissão de Licitação (Contrato nº 08000049716092 - Tanques Lote I). Arquivo em
mídia. (folha 58 do Anexo 5 - Principal)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049738092 - Tanques Lote II) (folhas 61/172 do Anexo 6 -
Principal)
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Relatório da Comissão de Licitação (Contrato nº 08000049738092 - Tanques Lote II). Arquivo digital.
(folha 59 do Anexo 6 - Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000049738092 - Tanques Lote II) (folhas
176/213 do Anexo 6 - Volume 1)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049742092 - Edificações) (folhas 51/166 do Anexo 4 -
Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000049742092 - Edificações) (folhas
170/261 do Anexo 4 - Volume 1)
Relatório da Comissão de Licitação (Contrato nº 08000049742092 - Edificações) (folhas 262/307 do
Anexo 4 - Principal)
3.3.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Em seus esclarecimentos preliminares, a Petrobras tenta demonstrar que a irregularidade
'Descumprimento de Determinação exarada pelo TCU' apontada no Relatório Preliminar da Auditoria,
não prospera.
 
Em linhas gerais, a argumentação da Estatal centrou-se em dois pontos: a) a sujeição da PETROBRAS
ao Procedimento Licitatório Simplificado, aprovado pelo Decreto nº 2.745/98, por força do disposto no
artigo 173, parágrafo 1º, inciso III da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98,
combinado com o artigo 67 da Lei nº 9.748/98, e com base no Parecer vinculativo AC-15 da AGU b) a
apresentação de decisões em sede de Mandado de Segurança, todas em caráter liminar, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal-STF contra Acórdãos desta Corte de Contas. 
 
A seguir transcrevem-se trechos da manifestação da Estatal, segmentados por descumprimento, para
depois apresentar as conclusões da equipe da auditoria.
No que se refere à ausência de demonstrativos analíticos de custos unitários dos itens da planilha de
preços unitários (PPU) a estatal argumenta in verbis:
'(...) os contratos apurados nos presentes autos foram orçados a par do tipo eleito da empreitada por
preço global.
Desse modo, era o bastante para a Companhia a verificação do preço final dos objetos a serem
avençados e não de cada item integrante dos serviços indicados nos Demonstrativos de Formação de
Preços
(...) não há irregularidade na elaboração da estimativa sem a exposição do preço unitário ou sua
quantificação em verba, especialmente se considerarmos que o pagamento de tais serviços estão
atrelados a critérios de medição definidos na Estrutura Analítica de Projeto (EAP) de cada um dos
contratos.'
 
A estatal argumenta que os Acórdãos nº 2.354/2006-TCU-Plenário e nº 2.385/2006-TCU-Plenário
foram objeto de medida liminar proferida pelo STF em sede de Mandado de Segurança nº 27.232 e nº
26.808, respectivamente. Esclarece, ainda, que essas decisões foram no sentido de que o TCU, até a
decisão de mérito, apreciasse as Contas da PETROBRAS sob a ótica do Decreto nº 2.745/98. 
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Quanto a grande quantidade de serviços expressos sob a unidade verba a PETROBRAS centrou sua
argumentação na tentativa de demonstrar a inaplicabilidade do Acórdão nº 1.387/2006-TCU - Plenário
à Estatal. Abaixo trecho do esclarecimento da PETROBRAS quanto a esse ponto:
 
'O Acórdão nº 1.387/2006-Plenário, proferidos nos autos da TC nº 010.879/2006-7, direcionou
determinações ao Ministério Público do Trabalho e não à PETROBRAS, que sequer foi parte,
participou do contraditório mantido no processo ou foi intimada de seus termos. (...) Ademais, some-se
o fato de que a Companhia sequer foi intimada dos termos do mencionado Acórdão, não lhe sendo
exigível conhecer todas as decisões oriundas dessa Egrégia Corte de Contas.'
 
No que tange a ausência de normatização que defina procedimentos objetivos para a condução das
negociações previstas no subitem 6.23 do Decreto nº 2.745/98 a PETROBRAS informa que há dois
documentos, quais sejam, DIP JURÌDICO 178/2006 e o item 7.19 do PG-04-SL/CONT-003 que
disciplinam a matéria e deste modo, restaria atendido o item 9.3.3 do Acórdão nº 1.324/2005-TCU-
Plenário.
 
Quanto à falta de numeração dos processos licitatórios verificada pela equipe de auditoria em todos os
certames analisados, a estatal enfatiza que não lhe é aplicável o art. 22, parágrafo 4º da Lei Federal nº
9.784/99, como também o art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93. Faz alusão, ainda, aos Princípios da
Economicidade e Eficiência como justificadores para a não adoção de meio físico, pressuposto para a
numeração dos processos.
 
Por fim argumenta que o Regulamento Licitatório Simplificado da PETROBRAS, aprovado pelo
Decreto nº 2.745/98, e o Manual de Procedimetos Contratuais estabelecem regras próprias para a
realização de procedimentos licitatórios e celebração de contratos no âmbito da Petrobras, e não
exigem a formação de pasta física para o processo licitatório, tampouco a numeração de páginas.
(folhas 138/208 do Volume Principal)
3.3.7 - Conclusão da equipe:
Inicialmente, esclarece-se que a análise efetuada pela equipe de auditoria em todos os contratos e
certames auditados considerou os dispositivos do Decreto nº 2.745/98 que aprovou o Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da PETROBRAS, bem como as regras do Manual de
Procedimentos Contratuais da Estatal.
 
Foram sopesados, ainda, os princípios constantes do art.37, da Constituição Federal, notadamente,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e o princípio da motivação cuja
observância é obrigatória para toda a Administração Pública.
 
Essa posição da equipe de auditoria está na mesma linha de entendimento do recente julgado deste
Tribunal (Acórdão nº 866/2007-Plenário-TCU- Exmº Ministro Relator Benjamin Zymler), conforme
excerto a seguir.
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'(...)
 
A despeito disso, em face da situação posta, com o intuito de evitar que esta Corte profira decisões
conflitantes com a Suprema Corte, caso esta delibere em caráter definitivo no sentido de acolher a
pretensão da Petrobrás, inclino-me, como medida de prudência, a analisar os presentes embargos
também à luz dos dispositivos contidos no Decreto nº 2.745/98, que aprovou o Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado dessa entidade.
 
Nessa análise, contudo, não se perderá de vista a Lei nº 8.666/93 e seus dispositivos, em especial
aqueles que concretizam a realização de um procedimento licitatório em estrita conformidade com os
princípios basilares da legalidade, isonomia, impessoalidade, busca da proposta mais vantajosa, bem
como com os que estabelecem os preceitos básicos a serem observados nas contratações realizadas
pela entidade.'
 
Feito esses esclarecimentos preliminares, passa-se a analisar os argumentos da Estatal.
 
No que se refere à ausência de demonstrativos analíticos de custos unitários e grande quantidade de
serviços expressos sob a unidade verba a manifestação prévia da Petrobras não elidiu as
irregularidades apontadas pela equipe de auditoria, pelos motivos a seguir apresentados.
 
Ressalte-se que a composição de custos unitários de todos os serviços previstos no orçamento,
acompanhada de todos os insumos que o compõe, indicando para cada insumo, a unidade, o
coeficiente de produtividade, o consumo e o custo unitário constitui uma ferramenta que possibilita o
controle por parte da própria Estatal, como também pelo Controle Externo vez que esse instrumento
viabiliza a aferição dos seus componentes com parâmetros de mercado.
 
Em todos os Ofícios de Requisição de Documentos, a equipe de auditoria solicita à Estatal o
Orçamento estimativo detalhado completo referente aos Contratos e processos licitatórios em
andamento. A partir dos documentos disponibilizados infere-se que a Petrobras não elabora e não
exige das licitantes ou não disponibilizou a equipe de auditoria a composição de custos unitários.
 
A fim de afastar a irregularidade apontada, a Estatal aduz que todos os contratos apurados são do tipo
empreitada por preço global, logo era suficiente para a Companhia a verificação do preço final dos
objetos a serem avençados e não de cada item integrante dos serviços indicados.
 
Esse argumento mostra que a estatal além de não elaborar e não exigir das licitantes as composições de
custos unitários, ferramenta essencial para comparar os custos com parâmetros de mercado, não inclui
cláusula em seus instrumentos convocatórios e respectivos contratos que estabeleça critério de
aceitabilidade de preço unitário, o que afronta jurisprudência desta Corte.
 
Ademais, o preço global do contrato é composto pelos preços unitários que o compõe. Não há outra
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forma de avaliar o Preço Global se não pela análise dos respectivos preços unitários.
A Petrobras argumenta, ainda, que os Acórdãos nºs 2.354/2006, 2.345/2006, 2.385/2006 todos do
Plenário, citados por esta equipe de auditoria, foram objeto de liminar em sede de mandado de
segurança, que em síntese orienta ao TCU, até a decisão de mérito, apreciar as Contas da Estatal sob a
ótica do Decreto nº 2.745/98. 
 
De fato, os Acórdãos nº 2.354/2006-TCU - Plenário e 2.385/2006-TCU  Plenário foram objeto de
liminar em sede dos mandados de segurança de nºs 27.232 e 26.808, respectivamente.
Embora exista decisão liminar do STF (Mandado de Segurança 27.232), é necessário compreender-se
o seu exato alcance. A medida liminar suspendeu os efeitos do Acórdão 2.442/2007 - Plenário em
determinados pontos (nos pontos em que determina a aplicação dos preceitos da Lei n.º 8.666/93). Os
Embargos de Declaração que resultaram no Acórdão 2.442/2007 foram opostos contra o Acórdão n.º
1.678/2007, que decidiu do Pedido de Reexame contra o Acórdão 2.354/2006 do Plenário. No Pedido
de Reexame foram contestadas unicamente as determinações constantes dos subitens 9.1.4, 9.1.5 e
9.1.6. do Acórdão 2.354/2006.
 
Entendemos que, a rigor, os efeitos do Acórdão 2.442/2007 - Plenário alcançam apenas essas
determinações, não havendo qualquer efeito, seja do Acórdão 2.442/2007, seja do Acórdão
1.678/2007, em relação às determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.3, que estão vigendo
desde a prolação do Acórdão n.º 2.354/2006 e não foi contestada em momento algum até o presente
momento, nem mesmo no mandado de segurança 27.232.
 
Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de Contas da União possui jurisdição e competência próprias,
estabelecidas pela Constituição Federal e por sua Lei Orgânica, não obstando sua atuação o fato de
tramitar, no âmbito do Poder Judiciário, ação que se discute a aplicação do Estatuto de Licitações e
Contratos, no âmbito da Petrobras.
 
Ademais, o fato de a Estatal ter obtido medida liminar proferida pelo STF que ordenou a suspensão
dos efeitos de decisão prolatada por esta Corte não vincula a atuação do TCU, em face do princípio da
independência das instâncias, como também em função dos efeitos de uma  liminar proferida em
mandado de segurança, quais sejam, inter partes e para aquele caso concreto.
 
Diante do exposto, ao invés de propor a audiência do Presidente da PETROBRAS pelo
descumprimento de determinação, propõe-se reiterar as determinações que foram objeto de cautelar
nos mandados de segurança.
 
No que tange a grande quantidade de serviços expressos sob a unidade verba a Petrobras ao invés de
explicar por que descumpriu seu próprio Manual de Procedimentos Contratuais e o Adendo 4 do
processo licitatório, excertos abaixo transcritos, como também justificar a adoção de percentuais
elevados de itens expressos em verba em seus DFPs, limitou-se a tentar demonstrar a inaplicabilidade
do Acórdão nº 1.387/2006-TCU - Plenário à Estatal.
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O Manual de Procedimentos Contratuais da PETROBRAS no Capítulo II das Definições assim
conceitua DFP Demonstrativo de Formação de Preços, in verbis:
'Demonstrativo de Formação de Preços é documento hábil a demonstrar a formação dos preços a partir
do detalhamento de todas as parcelas monetárias (custos, insumos,...) que o compõe dentro de
parâmetros previamente exigidos pela Petrobras'
O Adendo 4 do processo licitatório, no item Instruções Gerais de Preenchimento, (subitens 2 e 3)
informa que a licitante deverá detalhar todos os insumos que compõe o preço, conforme excerto a
seguir:

'2. A empresa proponente deverá apresentar o DFP em conformidade com a itemização indicadas nos
quadros de custos. O demonstrativo deverá conter o detalhamento de todos os insumos que concorram
para a formação do preço.
 
3. O DFP apresentado sem o detalhamento nas partes requeridas e diferente do modelo fornecido não
será aceito e estará em desconformidade com o processo licitatório, podendo ocasionar a
desqualificação do proponente. Não serão aceitos itens com descrição genérica do tipo verba ou
serviços subempreitados, exceto onde indicados; nesta última hipótese, a Petrobras poderá solicitar a
composição de preços de tais itens.'
Quanto ao Acórdão nº 1.387/2006-TCU- Plenário citado no corpo do Relatório de Auditoria a
PRETROBRAS fez uso de extensa argumentação para demonstrar a sua não aplicação no âmbito da
Estatal.
 
Esclarece-se, inicialmente, que em nenhum momento a equipe de auditoria afirmou que o Acórdão nº
1.387/2006-TCU- Plenário fazia determinação à PETROBRAS. O citado Acórdão foi utilizado em
tese para demonstrar jurisprudência desta Corte de Contas sobre o tema (utilização excessiva de
verba). Transcreve-se trecho do Relatório de Auditoria para elucidar a questão.
A jurisprudência do TCU já se posicionou acerca do uso da unidade verba, conforme Acórdão nº
1.387/2006-TCU- Plenário, in verbis: A utilização da unidade verba, prejudica a cotação de preços e a
medição dos serviços e deve ser evitada. '
 
Ressalta-se que em todos os Acórdãos mencionados no corpo deste Relatório de Auditoria que faz
alusão à PETROBRAS utilizou-se a locução 'determinou à Petrobras', dessa forma verificou-se que a
menção ao Acórdão nº 1.387/2006-TCU- Plenário foi no intuito de exemplificar jurisprudência do
TCU.
 
Por fim, restou evidenciado que ausência ou não disponibilização da composição de custos unitários
combinada com a grande quantidade de itens expressos na unidade 'verba' nas 'Demonstrações de
Formação de Preços - DFP' prejudicou sensivelmente a análise por parte da equipe de auditoria,
principalmente, no que se refere à adequação dos preços contratados com parâmetros de mercado.
 
A fim de elidir as irregularidades ausência de composição de custos unitários e grande quantidade de
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itens expressos sob a unidade verba verificadas nos Contratos nº 0800.0045921082  CAFOR, nº
0800.0049742092  EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716092  Tanques Lote I e nº 0800.0049738092 
Tanques Lote II propõe-se reiterar à PETROBRAS que apresente a composição dos custos unitários
referentes aos Contratos citados, discriminado a unidade, coeficiente de produtividade adotado,
consumo e custos unitário, além das memórias de cálculo dos histogramas de mão-de-obra e
equipamentos, como também abstenha-se de utilizar excessivamente a unidade 'verba' nas DFPs,
exceto em situações excepcionais justificadas.
 
No que tange a ausência de normatização que defina procedimentos objetivos para condução das
negociações previstas no subitem 6.23 do Decreto nº 2.745/98 a PETROBRAS apresentou em sua
manifestação preliminar dois documentos, quais sejam, DIP JURÍDICO 178/2006 e o item 7.19 do
PG-04-SL-/CONT-003 que disciplinariam a matéria.
 
Em função da celeridade dessa fase processual (análise das manifestações preliminares), não é possível
analisar a pertinência e a adequação do conteúdo dos documentos apresentados.
Quanto à falta de numeração de processos licitatórios verificada em todos os certames auditados, a
estatal enfatiza que não lhe é aplicável o art. 22, parágrafo 4º da Lei Federal nº 9.784/99, como
também o art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93. Faz alusão, ainda, aos Princípios da Economicidade e
Eficiência com justificadores para a não adoção de meio físico, pressuposto para a numeração dos
processos.
Ressalte-se que não cabe a equipe de auditoria discutir o mérito de decisão prolatada pelo plenário do
TCU, logo as justificativas apresentadas não elidiram a irregularidade verificada nos processos
licitatórios.
3.3.8 - Responsáveis: 
Nome: José Sérgio Gabrielli de Azevedo - CPF: 042.750.395-72 - Cargo: Presidente da Petrobras
Conduta: Descumprimento reiterado de determinações desta Corte de Contas, por exemplo:
a) ausência de demonstrativos analíticos dos custos unitários da Planilha de Preços Unitários (PPU);
b) grande quantidade de serviõs expressos sob a unidade verba;
c) ausência de normatização que defina procedimentos objetivos para condução das negociações
previstas no subitem 6.23 do Decreto nº 2.745/98
Nexo de causalidade: O Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo exerce a função de Presidente da
Petrobras cabendo-lhe tomar conhecimento e providenciar o cumprimento das determinações exaradas
pelo Tribunal de Contas da União.
 
3.4 - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
3.4.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação
Tipo - Sobrepreço
Justificativa - Os indícios de sobrepreço constatados apresentam potencial de ocasionar prejuízos
significativos à Petrobras. Em 4 (quatro) contratos (CAFOR, Edificações, Tanques Lotes I e II) que
somam cerca de R$ 2,77 bilhões, em torno de R$ 1,13 bilhões não apresentam detalhamento (verba), e
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de uma amostra analisada de aproximadamente R$ 347 milhões, constatou-se indício de sobrepreço de
R$ 121,6 milhões (53,9% de sobrepreço).
3.4.2 - Situação encontrada:
1) CONTRATO Nº 0800.0049742.09-2 - Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do
projeto executivo e construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações,
incluindo Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST,
no município de Ipojuca/PE.
 
Para análise do preço contratado, de R$ 591.324.228,09, adotou-se como referencial principal o
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), e subsidiariamente o
Sicro2 e a Revista Construção da PINI.
 
Cabe alertar que a LDO/2009 estabeleceu que as obras e serviços executados com recursos do
Orçamento da União não podem ser obtidos a partir de custos unitários de insumos ou serviços acima
da mediana do SINAPI.
 
Os itens analisados foram os apresentados no Demonstrativo de Formação dos Preços (DFP) do
Consórcio contratado, Rnest O. C. Edificações (Engevix/EIT), conforme as planilhas do contrato de
Edificações - Anexos I a V.
 
A amostra de itens analisados somou R$ 139.733.829,31, da qual resultou o sobrepreço global
estimado, preliminar, de R$ 34.641.876,13.
 
Cabe ressaltar que R$  217.819.610,01 do total do DFP representam itens cotados em forma de verba
(VB), ou seja, sem as quantidades que amparam os respectivos valores globais.
 
Ademais, a forma de apresentação da planilha orçamentária contratada pela Petrobras (DFP) consiste,
em grande parte, de listagens de insumos (mão-de-obra, materiais e equipamentos), o que não permite
a particularização dos serviços que integram o objeto contratado, com os seus respectivos preços
unitários e quantidades.
 
O fato relatado no parágrafo anterior representa grave fragilidade na demonstração da adequação dos
preços contratados pela Petrobras, conforme relatado no Indício de Irregularidade Obstrução ao Livre
Exercício da Fiscalização do TCU desse relatório.
 
Pelos motivos acima apresentados, considera-se que o sobrepreço estimado de R$ 34.641.876,13 é
apenas preliminar, pois restam mais de R$ 200 milhões em verba, a serem objeto de análise, além do
fato de que para o restante do orçamento não é possível a análise da adequação das quantidades
adotadas para os insumos, por não ser possível particularizar o quanto de cada insumo será utilizado
em cada serviço.
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Por exemplo, pode-se estar duplicando ou triplicando a quantidade necessária de pedreiros, serventes,
guindastes etc., sem que seja possível, de forma objetiva, verificar tais superestimativas hipotéticas.
 
 
2) CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2 - Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote II - RNEST.
 
Para análise do preço contratado, de R$ 730.750.000,00, adotou-se como referencial principal o
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), e subsidiariamente a
Revista Construção da PINI.
 
Cabe alertar que a LDO/2009 estabeleceu que as obras e serviços executados com recursos do
Orçamento da União não podem ser obtidos a partir de custos unitários de insumos ou serviços acima
da mediana do SINAPI.
 
Os itens analisados foram os apresentados no Demonstrativo de Formação dos Preços (DFP) do
Consórcio contratado, CONSÓRCIO TOME ALUSA GALVÃO, conforme as planilhas dos Anexos
TANQUES LOTE II - I a VII.
 
A amostra de itens analisados somou R$ 75.750.687,54, da qual resultou o sobrepreço global
estimado, preliminar, de R$ 37.265.967,40.
 
Cabe ressaltar que R$  381.886.944,26 do total do DFP representam itens cotados em forma de verba
(VB), ou seja, sem as quantidades que amparam os respectivos valores globais, conforme quadro do
item 3.3.
 
Ademais, a forma de apresentação da planilha orçamentária contratada pela Petrobras (DFP) consiste,
em grande parte, de listagens de insumos (mão-de-obra, materiais e equipamentos), o que não permite
a particularização dos serviços que integram o objeto contratado, com os seus respectivos preços
unitários e quantidades.
 
O fato relatado no parágrafo anterior representa grave fragilidade na demonstração da adequação dos
preços contratados pela Petrobras, conforme relatado no Indício de Irregularidade Obstrução ao Livre
Exercício da Fiscalização do TCU desse relatório.
 
Pelos motivos acima apresentados, considera-se que o sobrepreço estimado de R$ 37.265.967,40 é
apenas preliminar, pois restam mais de R$ 380 milhões em verba, a serem analisados, além do fato de
que para o restante do orçamento não é possível a análise da adequação das quantidades adotadas para
os insumos, por não ser possível particularizar o quanto de cada insumo será utilizado em cada serviço.
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3) CONTRATO Nº 0800.0045921.08-2  Serviços relativos ao projeto executivo, suprimento,
construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação para a implementação da Casa
de Força (CAFOR).
 
A Casa de Força (CAFOR) corresponde a uma Usina Termelétrica (UTE) capaz de gerar energia tanto
a partir da queima de óleo combustível quanto de coque, sendo previstas, em seu projeto, quatro
caldeiras: duas aptas a funcionar a partir da queima de óleo e outras duas por meio da queima de
carvão. O valor orçado atualizado para a construção da Casa de Força (CAFOR) é de R$
920.929.201,41 e a capacidade instalada corresponde a 200 MW (4 turbo geradores de 50 MW).
Portanto, a partir dos dados de capacidade de geração e previsão de investimento, é possível calcular o
valor a investir de R$ 4.604,65 por kW de potência instalada. Comparado a outros investimentos
recentes em Usinas Termelétricas, percebe-se que o investimento por kW está acima da média de R$
2.828,45 obtida a partir das informações dos empreendimentos constantes do Anexo I (contrato
CAFOR). Ressalte-se que há investimentos localizados na mesma região da UTE em análise, como a
Termelétrica SUAPE II, que prevê investimento de R$ 1.968,06/kW. Apenas a UTE a carvão Pecém I,
entre os nove empreendimentos pesquisados, apresenta investimento por kW compatível com o da
Casa de Força (CAFOR). Portanto, numa análise preliminar percebe-se que o investimento previsto
por kW está acima da média relativa à amostra de nove empreendimentos similares listados no
Contrato CAFOR - Anexo I.
 
Outro indício de irregularidade é o montante de R$ 242.093.054,19 em verbas, o que equivale a
26,29% do orçamento atualizado da obra (R$ 920.929.201,41, de acordo com o 2º termo aditivo). Esse
percentual é atingido considerando-se apenas os valores reconhecidos no próprio Demonstrativo de
Formação de Preços (DFP) como verba, embora haja cotação de outros itens que se caracterizam como
verba ainda que estejam expressos em termos de quantidade, como, por exemplo, ''Dispositivos
auxiliares de Construção e Montagem'', orçados em R$ 7.254.871,04 e quantificado como uma
unidade, quando o próprio termo empregado no orçamento se refere a ''Dispositivos'', sem qualquer
identificação ou individualização de tais dispositivos. Na planilha do DFP referente aos preços dos
insumos da Montagem Eletromecânica, há o item ''Serviços adicionais de 'procurement', auditorias
externas de terceira parte, inspeção em fornecedor, diligenciamento, transportes especiais e
convencionais, armazenagem e preservação'', cujo valor orçado corresponde a R$ 30.306.521,96 e é
apresentado no DFP sob a forma de um custo parcial de R$ 861.024,54, associado a uma quantidade
de 26, sem menção a nenhuma unidade de medida para tais serviços. Há ainda os itens Equipamentos
de comunicação, painéis de proteção de barras das ilhas e painéis de barras da CAFOR e Redes
elétrica, hidráulica e sanitária, cotados respectivamente por R$ 2.030.388,85 e R$ 7.956.063,12, que se
enquadram na mesma situação dos anteriormente citados. Ajustando-se o valor previsto explicitamente
no DFP como verba pelos itens que, embora não descritos desta forma, tenham a mesma natureza,
perfaz-se o valor total de R$ 289.318.978,80 para itens sem detalhamento. Cabe ressaltar que se
desprezaram os valores relativos aos serviços subempreitados, que somam R$ 117.193.482,73 (cerca
de 12,73% do valor total do contrato). Desta forma, conclui-se que a participação das verbas no
orçamento atinge o valor de 31,42%, ou seja, aproximadamente um terço do contrato está sob a forma
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de verba. Se adicionarmos a este percentual aquele relativo aos serviços subempreitados, chega-se a
cerca de 44% de itens sem detalhamento, ou R$ 406.512.461,53.
 
A análise do valor contratado para a construção da Casa de Força restou prejudicada, pois o DFP não
se baseia em unidades de serviços, mas em quantidades de insumos. Esta metodologia, embora
apresente a vantagem de facilitar a fiscalização da execução do contrato por parte da Petrobras,
impossibilita a verificação da adequação do orçamento, pois não permite a verificação da
produtividade de equipamentos e mão-de-obra, bem com avaliar a eficiência na aplicação dos
materiais. Ainda assim, os preços dos insumos constantes do DFP foram reunidos numa única planilha
para que fossem ordenados com base em sua importância financeira em relação ao valor global do
contrato (metodologia da Curva ABC de insumos). Em seguida, passou-se à análise dos itens em
ordem decrescente de relevância financeira. Esta análise foi bastante prejudicada pois os valores sob a
forma de verba ou subempreitada somam R$ 364.958.780,14, o que representa 48,82% dos itens com
representatividade maior ou igual a 0,30% do valor total do contrato.
 
Diante das limitações encontradas, analisou-se uma amostra que corresponde a 11% do valor do
contrato, cerca de R$ 101 milhões, constituindo-se basicamente de itens relativos à contratação de
mão-de-obra, conforme se pode verificar na tabela referente ao contrato CAFOR  Anexo II. Com base
nos valores do SINAPI e Datafolha para o mês de agosto de 2008, verificou-se um indício de
sobrepreço no valor de R$ 39.099.966,64, que corresponde a 62,84% do total dos valores de referência
empregados na análise.
 
4) CONTRATO Nº 0800.00497.16.09-2 - Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote I - RNEST.
 
A construção dos Tanques para armazenamento de água bruta e óleo cru foi contratada pelo valor de
R$ 527.500.000,00. A partir da análise do Demonstrativo de Formação de Preços (DFP), verificou-se,
assim como em outros contratos (conforme já relatado), a utilização freqüente de verba. A partir da
análise do DFP relativo ao contrato, apurou-se o total de R$ 120.452.692,61 em verba, o que
corresponde a 22,83% do valor total do contrato.
 
Foram analisados R$ 30.735.496,86, o que equivale a 8,89% do total de R$ 345.614.500,00 orçados no
DFP. Nesta amostra, encontrou-se um indício de sobrepreço de R$ 10.592.997,37, correspondente a
34,47% da amostra analisada. Em geral, os itens com preços acima das referências adotadas (SINAPI e
DATAFOLHA) referem-se à mão de obra.
 
O Anexo I do contrato dos Tanques Lote I traz o resumo da análise, indicando o valor da amostra
analisada para planilhas referentes à Construção Civil e Montagem Eletromecânica. Os valores
detalhados dos itens constantes da amostra analisada constam do Anexo II do Contrato dos Tanques
Lote I.
Também se deve ressaltar que foram verificados itens cotados com preços distintos:
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                          - O salário por hora, sem encargos sociais, da categoria profissional ajudante está
cotado a R$ 2,46 na planilha de custos da Montagem Eletromecânica. Na planilha referente aos custos
de Construção Civil, o mesmo profissional está cotado a R$ 2,71;
                          - O salário por hora, sem encargos sociais, da categoria profissional carpinteiro está
cotado a R$ 4,00 na planilha de custos da Montagem Eletromecânica. Na planilha referente aos custos
de Construção Civil, o mesmo profissional está cotado a R$ 4,40;
Entretanto, as diferenças encontradas são de baixa materialidade, posto que quando somadas atingem o
valor de R$ 223.383,82, ou seja, 0,04% do valor do contrato.



DATA-BASE: DEZ/2008

TOTAL CONTRATADO 591.324.228,09

AMOSTRA

MO + EQTOS CC 54.654.745,13 20.976.423,42 27,74%

MAT CC 48.645.142,97 4.483.359,50 8,44%

SUBEMPREITEIROS CC 35.400.061,78 8.703.182,44 19,73%

PROJETO e FORNECIMENTO 1.033.879,43 478.910,77 31,66%

TOTAL 139.733.829,31 34.641.876,13 19,87%

CONTRATO Nº 0800.0049742.09-2

SOBREPREÇO

EDIFICAÇÕES

RESUMO - ANEXO I
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ITEM
TIPO QDADE

HORAS/UN/

QDADE
VALOR

TOTAL C/ ES

CUSTO 

UNITÁRIO FONTE TOTAL C/ ES DIFERENÇA

7120.20.1
Servente (construção 

civil)
264,00 4.039,40 3,13            

7.543.511,64     2,29 Sinapi PE - 6111 5.519.054,83      (2.024.456,81)

7152.10.3 Pedreiro 110,00 4.039,40 4,17            4.187.492,48     3,07 Sinapi PE - 4750 3.082.878,16      (1.104.614,32)

7152.10.2
Pedreiro de 

acabamento
60,00 4.039,40 4,80            

2.629.164,67     3,07 Sinapi PE - 4750 1.681.569,90      (947.594,77)

7252.05 Montador 25,00 4.039,40 7,95            1.814.397,50     4,35 Sinapi PE - 2700 992.783,54         (821.613,96)

7170.00 Ajudante 60,00 4.039,40 3,13            1.714.434,46     2,29 Sinapi PE - 6115 1.254.330,65      (460.103,81)

7233.15 Pintor 30,00 4.039,40 6,25            1.711.695,75     3,07 Sinapi PE - 4783 840.784,95         (870.910,80)

Automóvel 382,68 3.687,50     1.411.132,50     1.801,80 Sinapi PE - 1160 689.512,82         (721.619,68)

Calceteiro 20,00 4.039,40 6,50            1.186.775,72     2,66 Sinapi PE - 4759 485.665,14         (701.110,58)

3011.05 Laboratorista 8,00 4.039,40 13,02          950.881,21        4,03 Sinapi PE - 7153 294.320,39         (656.560,82)

Automóvel - Pick up 148,82 6.187,50     920.823,75        1.801,80 Sinapi PE - 1160 268.143,88         (652.679,87)

Encarregado de frente 7,00 4.039,40 13,02          
832.021,08        3,31 Sinapi PE - 4083 211.519,95         (620.501,13)

4142.10 Apontador 20,00 4.039,40 4,43            808.833,30        3,07 Sinapi PE - 6122 560.523,30         (248.310,00)

8113.10.2

Operador de Equip. 

leves ( bombas, 

gerador, compressor)

14,00 4.039,40 6,20            

792.401,02        3,24 Sinapi PE - 4230 414.093,43         (378.307,59)

Motorista de veículos 

pesados
12,00 4.039,40 7,15            

783.271,98        3,40 Sinapi PE - 4097 372.465,00         (410.806,98)

7153.00 Armador 20,00 4.039,40 4,17            761.362,27        3,07 Sinapi PE - 0378 560.523,30         (200.838,97)

Escavadeira Hidráulica
33,00 23.022,00   759.726,00        

18.810,00 Sinapi PE - 2726 620.730,00         (138.996,00)

7170.00 Ajudante 25,00 4.039,40 3,13            714.347,69        2,29 Sinapi PE - 6115 522.637,77         (191.709,92)

7155.45.2
Montador de 

Andaimes
15,00 4.039,40 5,00            

684.678,30        4,35 Sinapi PE - 2701 595.670,12         (89.008,18)

Encarregado geral de 

produção
2,00 4.039,40 36,46          

665.689,89        4,31 Sinapi PE - 4069 78.692,36           (586.997,53)

Veículos de apoio - 

Kombi
148,82 4.187,50     623.183,75        

1.801,80 Sinapi PE - 1160 268.143,88         (355.039,87)

7165.10 Azulejador 15,00 4.039,40 4,17            571.021,70        3,07 Sinapi PE - 4760 420.392,48         (150.629,22)

9511.05.1 Eletricista 10,00 4.039,40 6,25            570.565,25        3,07 Sinapi PE - 2436 280.261,65         (290.303,60)

7241.10.2 Encanador 10,00 4.039,40 6,25            570.565,25        3,07 Sinapi PE - 2696 280.261,65         (290.303,60)

Auxiliar de 

Laboratorista
8,00 4.039,40 7,81            

570.382,66        2,30 Sinapi PE - 0245 167.974,41         (402.408,25)

7155.05 Carpinteiro 12,00 4.039,40 4,17            456.817,37        3,07 Sinapi PE - 1213 336.313,99         (120.503,38)

7823.00
Motorista Veículos 

Leves
12,00 4.039,40 4,17            

456.817,37        3,14 Sinapi PE - 4095 343.982,37         (112.835,00)

Pá Carregadeira CAT 

966 
21,00 21.387,60   449.139,60        

22.275,00 Sinapi PE - 4259 467.775,00         18.635,40

Soldadores 3,00 4.039,40 15,63          428.060,88        3,07 Sinapi PE - 6160 84.078,49           (343.982,39)

Operadores de 

soldagem
3,00 4.039,40 15,63          

428.060,88        3,07 Sinapi PE - 6160 84.078,49           (343.982,39)

Mestre de obras 2,00 4.039,40 23,00          419.936,02        4,31 Sinapi PE - 4069 78.692,36           (341.243,66)

Caminhão Munck 42,00 9.500,00     399.000,00        15.840,00 Sinapi PE - 3359 665.280,00         266.280,00

Aplicador de 

Impermeabilizante
10,00 4.039,40 4,17            

380.681,13        3,07 Sinapi PE - 12873 280.261,65         (100.419,48)

Caminhão carroceria 42,00 9.000,00     378.000,00        
8.793,40 Sinapi PE - 1143 369.322,80         (8.677,20)

Sanitários Quimicos 210 MÊS 1.500,00     315.000,00        

486,67

Revista 

Construção 

(nov/2008) - p. 

120 102.200,70         (212.799,30)

Montador 6,00 4.039,40 5,73            313.856,53        4,35 Sinapi PE - 2700 238.268,05         (75.588,48)

3123.20.1 Topógrafo 3,00 21,26 2.500,00     287.010,00        895,40 Sinapi PE - 7592 102.795,50         (184.214,50)

Nivelador 3,00 4.039,40 10,42          285.373,91        2,19 Sinapi PE - 7595 59.977,82           (225.396,09)

Grupo Gerador 21,00 13.000,00   273.000,00        3.700,40 Sinapi PE - 3348 77.708,40           (195.291,60)

3123.20.2 Auxiliar de Topografia 8,00 4.039,40 3,65            
266.568,08        2,52 Sinapi PE - 0244 184.041,52         (82.526,56)

5174.20.1 Auxiliar administrativo 5,00 4.039,40 5,47            
249.679,35        2,44 Sinapi PE - 2350 111.374,34         (138.305,01)

7301.05
Encarregado de 

Materiais Almoxarifado
1,00 4.039,40 26,04          

237.720,31        3,07 Sinapi PE - 0253 28.026,17           (209.694,14)

EDIFICAÇÕES

AMOSTRA DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS - ANEXO II

DATA-BASE: DEZ/2008

CONTRATO Nº 0800.0049742.09-2
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ITEM
TIPO QDADE

HORAS/UN/

QDADE
VALOR

TOTAL C/ ES

CUSTO 

UNITÁRIO FONTE TOTAL C/ ES DIFERENÇA

8113.10.1

Operador de Equip. 

pesados (escavadeira, 

trator, guindastes)

10,00 1.330,00 7,80            

234.452,40        3,36 Sinapi PE - 4254 100.994,88         (133.457,52)

Caminhão Basculante 28,00 7.920,00     221.760,00        
9.638,20 Sinapi PE - 1139 269.869,60         48.109,60

Encarregado de 

topografia
1,00 4.039,40 23,44          

213.984,80        3,31 Sinapi PE - 4083 30.217,13           (183.767,67)

8113.10.3

Operador de Equip. 

médios  ( trator sobre 

pneus, rolo 

compactador)

10,00 1.330,00 7,00            

210.406,00        3,09 Sinapi PE - 4238 92.879,22           (117.526,78)

Betoneira 63,00 3.230,00     203.490,00        
723,80 Sinapi PE - 10533 45.599,40           (157.890,60)

Retroescavadeira 21,00 9.322,20     195.766,20        11.880,00 Sinapi PE - 6043 249.480,00         53.713,80

Encarregado de 

suprimentos
1,00 21,26 5.000,00     

191.340,00        675,40 Sinapi PE - 0253 25.846,20           (165.493,80)

Vibrador de imersão 342,00 516,60        176.677,20        
277,20 Sinapi PE - 10486 94.802,40           (81.874,80)

Trator CAT D6 7,00 24.525,00   171.675,00        31.057,40 Sinapi PE - 7628 217.401,80         45.726,80

Caminhão Tanque 21,00 7.862,40     165.110,40        12.056,00 Sinapi PE - 1146 253.176,00         88.065,60

Jardineiro 4,00 4.039,40 4,17            
152.272,45        2,96 Sinapi PE - 25964 108.087,89         (44.184,56)

4110.10.1
Encarregado de 

Pessoal
1,00 4.039,40 15,63          

142.686,95        3,31 Sinapi PE - 4083 30.217,13           (112.469,82)

Encarregado de 

apropriação
1,00 4.039,40 15,63          

142.686,95        3,31 Sinapi PE - 4083 30.217,13           (112.469,82)

Containers Escritório 126 UNXMÊS 1.090,00     137.340,00        
360,00 Sinapi PE - 10775 102.513,60         (34.826,40)

Auxiliar técnico de 

projetos
2,00 19,00 2.000,00     

136.800,00        1.876,60 Sinapi PE - 0532 128.359,44         (8.440,56)

Motoniveladora 7,00 19.494,00   136.458,00        24.274,80 Sinapi PE - 4089 169.923,60         33.465,60

Pá Carregadeira CAT 

930
10,00 13.003,20   130.032,00        

22.275,00 Sinapi PE - 4259 222.750,00         92.718,00

Desenhista 1,00 4.039,40 13,02          118.860,16        5,39 Sinapi PE - 2358 49.205,56           (69.654,60)

Encarregado de 

Sinalização
1,00 4.039,40 13,02          

118.860,16        3,31 Sinapi PE - 4083 30.217,13           (88.643,03)

Auxiliar de medição 2,00 4.039,40 6,25            114.113,05        8,53 Sinapi PE - 0532 155.741,48         41.628,43

4141.05.1 Almoxarife 1,00 4.039,40 10,42          95.124,64          3,07 Sinapi PE - 0253 28.026,17           (67.098,47)

3121.05.2
Aux. Téc. 

Planejamento
1,00 4.039,40 10,42          

95.124,64          8,53 Sinapi PE - 0532 77.870,74           (17.253,90)

4110.05.1

Auxiliar de 

Administração/ 

Escritório

2,00 4.039,40 5,21            

95.124,64          2,44 Sinapi PE - 2350 44.549,73           (50.574,91)

Encarregado de 

Alojamento
1,00 4.039,40 10,42          

95.124,64          3,31 Sinapi PE - 4083 30.217,13           (64.907,51)

Eletricista 2,00 4.039,40 5,21            95.124,64          3,07 Sinapi PE - 2436 56.052,34           (39.072,30)

Rolo CA-25 PD 7,00 12.546,00   87.822,00          10.520,40 Sinapi PE - 6060 73.642,80           (14.179,20)

Rolo CA-25 D 7,00 12.546,00   87.822,00          10.520,40 Sinapi PE - 6060 73.642,80           (14.179,20)

Compactador tipo 

sapo CM 20D
36,00 2.163,60     77.889,60          

726,00 Sinapi PE - 1448 26.136,00           (51.753,60)

Hidráulico 2,00 4.039,40 4,17            76.136,24          3,07 Sinapi PE - 2696 56.052,34           (20.083,90)

Pedreiro 2,00 4.039,40 4,17            76.136,24          3,07 Sinapi PE - 4750 56.052,34           (20.083,90)

Rolo de pneus SP 

8000
7,00 10.368,00   72.576,00          

13.151,60 Sinapi PE - 6063 92.061,20           19.485,20

Trator de pneus CBT 

2105
7,00 9.844,20     68.909,40          

13.151,60 Sinapi PE - 6063 92.061,20           23.151,80

Servente 2,00 4.039,40 3,13            57.147,81          2,29 Sinapi PE - 6111 41.811,02           (15.336,79)

Auxiliar de arquivo 1,00 4.039,40 5,47            49.935,88          2,44 Sinapi PE - 2350 22.274,88           (27.661,00)

Grade de disco 7,00 2.309,40     16.165,80          
2.602,60 Sinapi PE - 10798 18.218,20           2.052,40

Vassoura Mecânica 7,00 1.764,00     12.348,00          1.410,20 Sinapi PE - 10435 9.871,40             (2.476,60)

44.276.365,14   27.283.151,09    (16.993.214,05)

23,44% 23,44% 23,44%

54.654.745,13   33.678.321,71    (20.976.423,42)

Obs. 2: Adotou-se como Encargos Sociais (ES) 126% para a mão-de-obra horista e 80% para mensalista.

Obs.: O BDI  de 23,44% foi calculado pela divisão entre o preço total da Construção Civil, de R$ 436.012.656,00, pelo valor da 

respectiva Base de Cálculo, R$ 353.218.409,09.
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DATA-BASE: DEZ/2008

Código Descrição UN Quantidade P. Unit. P. Total PU ref  Fonte P. Total Ref. Diferença

D8256

TELHAS EM AÇO PRÉ

PINTADAS NA COR AREIA TIPO

ISOCOBERTURA DE 0,5MM DE

ESPESSURA COM

ISOLAMENTO TÉRMICO EM

POLIURETANO EXPANDIDO DE

40MM DE ESPESSURA DA

''PANISOL''. OS PARAFUSOS DE

FIXAÇÃO DEVERÃO ....

ARRUELA DE NEOPRENE. m2 44.751,99        117,41      5.254.331,15     64,13

Revista 

Construção 

(nov/2008) - p. 

187 2.869.945,12 2.384.386,03

G003040071

Bloco de pavimentação

intertravado - trafego pesado.

e=80mm m2 111.209,18      31,68        3.523.106,82     25,89

Sinapi PE - 

0713 2.879.205,67 643.901,15

I001000006
Aco CA-50

kg 683.012,85      4,18          2.854.993,71     4,53

Sinapi PE - 

0034 3.094.048,21 239.054,50

G001020008 Brita graduada na usina m3 39.592,52        56,43        2.234.205,90     72,02 Sinapi - 4729 2.851.453,29 617.247,39

9052 Concreto usinado de 20 MPa m3 9.310,81          223,74      2.083.200,63     252,97 Sinapi - 1524 2.355.355,61 272.154,98

9054

Concreto usinado de 30 MPa,

bombeado m3 7.569,82          272,25      2.060.883,50     297,21 Sinapi - 1525 2.249.826,20 188.942,70

G000000024 Cimento Portland kg 5.049.115,76   0,37          1.868.172,83     0,41 Sinapi - 1379 2.070.137,46 201.964,63

D8258

TELHAS EM AÇO PRÉ

PINTADAS NA COR AREIA TIPO

ISOCOBERTURA DE 0,5MM DE

ESPESSURA COM

ISOLAMENTO TÉRMICO EM

POLIURETANO EXPANDIDO DE

30MM DE ESPESSURA DA

''PANISOL''. OS PARAFUSOS DE

FIXAÇÃO DEVERÃO .....

ARRUELA DE NEOPRENE. m2 16.419,45        113,08      1.856.711,41     64,13

Revista 

Construção 

(nov/2008) - p. 

187 1.052.979,33 803.732,08

I3696042

FORRO ACÚSTICO EM FIBRA

MINERAL TIPO ''SAHARA'' DA

''ARMSTRONG'' DE

62,5X62,5CM COM SISTEMA DE

SUSPENSÃO CONSTITUÍDO

POR PERFIS METÁLICOS ''T''

INVERTIDOS EM AÇO

GALVANIZADO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA ....

BORDA TEGULAR
m2 21.031,32        79,20        1.665.680,54     30,09

Revista 

Construção 

(nov/2008) - p. 

95 632.832,42 1.032.848,12

G010110012
Tubo Conc Arm CA-2 DN= 1,20m

m 4.865,00          321,75      1.565.313,75     235,92 Sinapi - 7766 1.147.750,80 417.562,95

E000000015 CAP -  50/70 t 871,40             1.574,46   1.371.984,44     1.634,30 Sinapi - 0497 1.424.129,02 52.144,58

D2214

CERÂMICA DE 240X54X9MM,

DA ''GAIL'', CÓDIGO 2109, COR

1230 OU 1400 
m2 30.067,70        42,85        1.288.400,95     32,95

Revista 

Construção 

(nov/2008) - p. 

178 990.730,72 297.670,23

9055 Concreto usinado de 11 MPa m3 5.761,16          202,95      1.169.227,42     224,43 Sinapi - 1522 1.292.977,14 123.749,72

I0233

BLOCO DE CONCRETO

19x19x39cm un 438.484,89      2,57          1.126.906,17     1,72 Sinapi - 0654 754.194,01 372.712,16

9060

Massa asfaltica posto obra

(CBUQ), usinagem e aplicação,

exceto materiais t 15.265,39        73,76        1.125.975,17     47,35

Sicro2 PE - 2 S 

02 540 51 722.816,22 403.158,95

X999000003
TELA Q92

kg 178.042,09      6,20          1.103.860,96     6,20 Sinapi - 10916 1.103.860,96 0,00

G010070005 Meio fio simples m 79.569,60        13,37        1.063.845,55     12,50 Sinapi - 4059 994.620,00 69.225,55

9051 Concreto usinado de 15 MPa m3 4.843,90          212,85      1.031.024,12     240,00 Sinapi - 1523 1.162.536,00 131.511,88

I001000010
Tela de aço soldada CA-60

kg 135.975,51      6,20          843.048,16        6,20 Sinapi - 10916 843.048,16 0,00

G001020020 Brita n. 2 m3 14.942,65        54,45        813.627,29        70,00 Sinapi - 4718 1.045.985,50 232.358,21

G001000024 Areia m3 24.140,23        33,66        812.560,14        43,97 Sinapi - 0370 1.061.445,91 248.885,77

G001020016 Brita n. 1 m3 14.715,12        54,45        801.238,28        72,47 Sinapi - 4721 1.066.404,75 265.166,47

G001000012 Areia Fina m3 20.860,41        33,66        702.161,40        43,97 Sinapi - 0366 917.232,23 215.070,83

G003040041
Bloco de concreto 9 x 19 x 39 cm 

un 313.572,24      1,49          467.222,64        1,16 Sinapi - 25071 363.743,80 103.478,84

CONTRATO Nº 0800.0049742.09-2

EDIFICAÇÕES

AMOSTRA DE MATERIAIS - ANEXO III
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Código Descrição UN Quantidade P. Unit. P. Total PU ref  Fonte P. Total Ref. Diferença

9057

Concreto usinado de 25 MPa,

bombeado m3 1.391,03          266,31      370.445,20        272,43 Sinapi - 1527 378.958,30 8.513,10

G001020012 Brita m3 6.424,19          54,45        349.797,15        70,00 Sinapi - 4718 449.693,30 99.896,15

TOTAL AMOSTRA 39.407.925,28   35.775.910,13 (3.632.015,15)

BDI 23,44% BDI 23,44% 23,44%

TOTAL 48.645.142,97   TOTAL 44.161.783,46   (4.483.359,50)

Obs.: O BDI  de 23,44% foi calculado pela divisão entre o preço total da Construção Civil, de R$ 436.012.656,00, pelo valor da respectiva 

Base de Cálculo, R$ 353.218.409,09.
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DATA-BASE: DEZ/2008

Código

Descrição

UN Quantidade P. Unit. P. Total

 P. 

Unit. 

Ref.  Fonte P. Total Ref. Diferença

I3696021

ESTRUT. MET.

P/COBERTURAS 

(TRELIÇA ESPACIAL /

SOBRE LAJE /

FECHAMENTO LATERAL

) - EMPRESA

ESPECIALIZADA. KG 1.654.242,00   16,83      27.840.892,86   12,89

Revista 

Construção 

(nov/2008) - p. 88 21.323.179,38    (6.517.713,48)

8204

GUARDA CORPO

METÁLICO FIXO NO

PISO H=1,00 M, COM

PORTÃO M 486,11             742,50    360.936,68        306,89 Sinapi - 11787/ 1 149.182,30         (211.754,38)

D3018

GUARDA CORPO

METÁLICO FIXO NO

PISO H=1,0 M M 253,00             742,50    187.852,50        306,89 Sinapi - 11787/ 1 77.643,17          (110.209,33)

8206

CORRIMÃO METÁLICO

FIXADO NO PISO - TIPO

GUARDA-CORPO H=1,00

M M 201,30             742,50    149.465,25        306,89 Sinapi - 11787/ 1 61.776,96          (87.688,29)

8205

CORRIMÃO METÁLICO

FIXADO NA PAREDE M 215,70             643,50    138.802,95        72,47 Sinapi -  68587/ 2 15.631,78          (123.171,17)

TOTAL 28.677.950,24   (7.050.536,65)

BDI 23,44% BDI 23,44%

TOTAL 35.400.061,78   TOTAL (8.703.182,44)

CONTRATO Nº 0800.0049742.09-2

Obs.: O BDI  de 23,44% foi calculado pela divisão entre o preço total da Construção Civil, de R$ 436.012.656,00, pelo valor da 

respectiva Base de Cálculo, R$ 353.218.409,09.

EDIFICAÇÕES

AMOSTRA ANALISADA DE SUBEMPREITEIROS - ANEXO IV
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PLAN. TIPO QDADE HORAS VALOR
TOTAL C/ ES 

(126%)

CUSTO 

UNITÁRIO
FONTE

TOTAL C/ ES 

(126%)
DIFERENÇA

Projeto Topógrafo 3,00 2.850,00 13,16     
254.290,68      4,07

Sinapi PE - 

7592 78.644,61      (175.646,07)

Projeto Ajudante 12,00 2.850,00 3,13       
241.923,96      2,29

Sinapi PE - 

6115 176.998,68    (64.925,28)

Projeto
Auxiliar de 

Topografia
9,00 2.085,00 3,65       

211.586,85      2,52

Sinapi PE - 

0244 106.870,43    (104.716,42)

Projeto

Motorista 

Veículos 

Leves

3,00 2.850,00 4,17       

80.576,91        3,14

Sinapi PE - 

4095 60.674,22      (19.902,69)

788.378,40      423.187,94    (365.190,46)

31,14% BDI 31,14%

1.033.879,43 TOTAL (478.910,77)

Obs.: O BDI  de 31,14% foi calculado pela divisão entre o preço total do Projeto e Fornecimento, de R$ 

13.411.764,59, pelo valor da respectiva Base de Cálculo, R$ 10.226.897,80.

CONTRATO Nº 0800.0049742.09-2

DATA-BASE: DEZ/2008

EDIFICAÇÕES

AMOSTRA DE PROJETO E FORNECIMENTO - ANEXO V
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DATA-BASE: DEZ/2008

TOTAL CONTRATADO 730.750.000,00

AMOSTRA

MO CC - ANEXO II 20.381.601,57 11.532.080,61 130,31%

MO ME - ANEXO III 28.912.274,87 17.990.578,10 164,72%

EQTOS CC - ANEXO IV 7.974.872,82 1.267.465,85 18,90%

EQTOS ME - ANEXO V 11.138.978,92 5.265.759,41 89,66%

SE+I CC - ANEXO VI 7.342.959,36 1.210.083,43 19,73%

SE+I ME - ANEXO VII 2.121.330,18 1.439.061,89 210,92%

TOTAL 75.750.687,54 37.265.967,40 96,83%

TANQUES II

RESUMO - ANEXO I

CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2

SOBREPREÇO
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ITEM TIPO  QDADE 

HORAS/

UN/QDA

DE

VALOR TOTAL C/ ES
C. 

UNIT.
FONTE TOTAL C/ ES DIFERENÇA

Operador de Máquina 28,00 5.789 10,97  
4.036.398,77      3,36 Sinapi PE - 4254 1.230.861,81       (2.805.536,96)

7102.05
Encarregado de turma 

de Civil
10,00 6.781 16,38  

2.521.352,11      3,31 Sinapi PE - 4083 509.504,00          (2.011.848,11)

7120.20.1
Servente (construção 

civil)
50,00 6.408 3,10    

2.254.654,80      2,29 Sinapi PE - 6111 1.665.535,32       (589.119,48)

Motorista Caminhão e 

Carreta
20,00 5.840 7,32    

1.940.795,52      3,40 Sinapi PE - 4097 897.491,20          (1.043.304,32)

7155.05 Carpinteiro 18,00 5.761 4,34    1.021.611,96      3,07 Sinapi PE - 1213 722.660,99          (298.950,97)

7153.00 Armador 15,00 5.126 4,34    757.504,90         3,07 Sinapi PE - 0378 535.838,72          (221.666,18)

3123.20.1 Topógrafo 1,00 5.794 56,70  745.739,95         4,07 Sinapi PE - 7592 53.294,37            (692.445,58)

3121.05.2
Aux. Téc. 

Planejamento
3,00 6.058 14,73  

607.685,86         8,53 Sinapi PE - 0532 351.904,98          (255.780,88)

7152.10.3 Pedreiro 8,00 5.553 4,34    437.656,36         3,07 Sinapi PE - 4750 309.586,41          (128.069,95)

4110.10.1
Encarregado de 

Pessoal
1,00 5.592 30,48  

386.908,24         3,31 Sinapi PE - 4083 41.831,52            (345.076,72)

Aux. Técnico 2,00 5.056 9,75    223.803,84         8,53 Sinapi PE - 0532 195.799,67          (28.004,17)

4141.05.1 Almoxarife 1,00   5.521 17,18  215.311,27         3,07 Sinapi PE - 0253 38.305,80            (177.005,47)

4110.05.1

Auxiliar de 

Administração/ 

Escritório

2,00 5.012 7,93    

180.443,03         2,44 Sinapi PE - 2350 55.520,93            (124.922,10)

9511.05.1
Eletricista de 

Manutenção
2,00 5.012 7,32    

166.562,79         3,07 Sinapi PE - 2436 69.548,52            (97.014,27)

Jardineiro 3,00 4.984 4,66    
158.165,25         2,96 Sinapi PE - 25964 100.465,48          (57.699,77)

4142.10 Apontador 1,00 5.109 5,79    67.149,12           3,07 Sinapi PE - 6122 35.604,11            (31.545,01)

3123.20.2 Auxiliar de Topografia 1,00 5.794 4,76    
62.605,33           2,52 Sinapi PE - 0244 33.144,00            (29.461,33)

7241.10.1 Bombeiro Hidráulico 2,00 1.214 4,34    
23.920,17           3,07 Sinapi PE - 2696 16.920,49            (6.999,68)

15.808.269,27    6.863.818,32       (8.944.450,95)

28,93% 28,93% 28,93%

20.381.601,57    8.849.520,96       (11.532.080,61)

Obs.: O BDI  de 28,93% foi calculado pela divisão entre o preço total da Construção Civil, de R$ 106.640.921,23, pelo 

valor da respectiva Base de Cálculo, R$ 82.712.813,69.

DATA-BASE: DEZ/2008

CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2

TANQUES II

AMOSTRA DE MÃO-DE-OBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL - ANEXO II
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ITEM TIPO
 

QDADE 

HORAS/UN/

QDADE
VALOR TOTAL C/ ES

C. 

UNIT.
FONTE TOTAL C/ ES DIFERENÇA

Encarregado 

Geral
12,00 6.971,66 22,94  

4.356.489,93     3,31

Sinapi PE - 

4083 628.595,55        (3.727.894,38)

7170.00 Ajudante 90,00 6.490,31 3,10    

4.110.508,03     2,29

Sinapi PE - 

6115 3.036.472,06     (1.074.035,97)

7801.05

Encarregado 

de Turma de 

Estrutura 

Metálicas

15,00 5.453,76 16,38  

3.041.774,64     3,31

Sinapi PE - 

4083 614.668,74        (2.427.105,90)

7233.15 Pintor 40,00 6.490,11 4,34    

2.557.570,64     3,07

Sinapi PE - 

4783 1.809.157,11     (748.413,53)

Topógrafo 3,00 5.794,34 56,70  

2.237.351,11     4,07

Sinapi PE - 

7592 160.599,98        (2.076.751,13)

7801.05

Encarregado 

de Turma de 

Pintura

8,00 6.210,98 16,38  

1.847.523,08     3,31

Sinapi PE - 

4083 373.339,52        (1.474.183,56)

4110.10.1
Encarregado 

de Pessoal
2,00 5.592,07 30,48  

773.826,18        3,31

Sinapi PE - 

4083 83.664,07          (690.162,11)

Auxiliares 8,00 5.565,97 5,40    

545.821,27        2,44

Sinapi PE - 

2350 246.630,35        (299.190,92)

4110.05.1

Auxiliar de 

Administração/ 

Escritório

6,00 5.011,58 7,93    

541.283,72        2,44

Sinapi PE - 

2350 166.548,83        (374.734,89)

7112.30 Maçariqueiro 10,00 5.448,13 4,34    

536.738,87        3,40

Sinapi PE - 

4244 420.486,67        (116.252,20)

Ajudante de 

Limpeza
8,00 6.108,00 3,35    

371.586,29        2,29

Sinapi PE - 

6115 254.009,73        (117.576,56)

Motorista 

Carros Leves
3,00 9.164,78 5,79    

361.366,36        3,14

Sinapi PE - 

4095 195.974,16        (165.392,20)

9511.05.1
Eletricista de 

Manutenção
4,00 5.012,25 7,32    

333.142,20        3,07

Sinapi PE - 

2436 139.103,97        (194.038,23)

4142.10 Apontador 3,00 5.109,33 5,79    

201.460,37        3,07

Sinapi PE - 

6122 106.819,23        (94.641,14)

Encarregado 

de Limpeza
2,00 3.611,55 7,93    

130.023,74        3,31

Sinapi PE - 

4083 54.272,20          (75.751,54)

21.946.466,43   8.290.342,17     (13.656.124,26)

31,74% 31,74% 31,74%

28.912.274,87   10.921.696,77   (17.990.578,10)

AMOSTRA DE MÃO-DE-OBRA - MONTAGEM ELETROMECÂNICA - ANEXO III

DATA-BASE: DEZ/2008

CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2

Obs.: O BDI  de 31,74% foi calculado pela divisão entre o preço total da Montagem Eletromecânica, de R$ 

523.906.088,97, pelo valor da respectiva Base de Cálculo, R$ 397.692.349,36.

TANQUES II
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TIPO QDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
TOTAL

CUSTO 

UNITÁRIO
FONTE TOTAL DIFERENÇA

Escavadeira 

Hidráulica
10,00 30.940,00 309.400,00        

18.810,00

Sinapi PE - 

2726
188.100,00        

(121.300,00)

Caminhão 

Basculante
140,00 14.773,83 2.068.336,20     

9.638,20

Sinapi PE - 

1139
1.349.348,00     

(718.988,20)

Betoneira Elétrica 

500 Litros, Com 

Carregador

25,00 3.571,42      89.285,50          

723,80

Sinapi PE - 

10533

18.095,00          

(71.190,50)

Retroescavadeira
93,00 8.500,00 790.500,00        

11.880,00

Sinapi PE - 

6043
1.104.840,00     

314.340,00

Vibrador de 

Imerção Até 25 

Mm

56,00 320,00 17.920,00          

160,60

Sinapi PE - 

10485

8.993,60            

(8.926,40)

Trator de Esteira 

90 Hp
25,00 25.000,00    625.000,00        

24.156,00

Sinapi PE - 

7626
603.900,00        

(21.100,00)

Caminhão 

Irrigadeira 8 M3
47,00 13.000,00 611.000,00        

12.056,00

Sinapi PE - 

1146
566.632,00        

(44.368,00)

Moto Niveladora 

Potência 125 Hp
71,00 10.753,11 763.470,81        

10.733,88

Sinapi PE - 

4092

762.105,48        

(1.365,33)

Rolo 

Compactador Pé 

De Carneiro 145 

Hp

36,00 11.500,00 414.000,00        

9.959,40

Sinapi PE - 

6048

358.538,40        

(55.461,60)

Compactador 

Tipo Sapo, 

gasolina

35,00 650,00         22.750,00          

726,00

Sinapi PE - 

1445

25.410,00          

2.660,00

Compactador de 

Placa - Diesel
35,00 1.968,46      68.896,10          

726,00

Sinapi PE - 

1453

25.410,00          

(43.486,10)

Trator 13,00 8.000,00 104.000,00        
7.722,00

Sinapi PE - 

7641
100.386,00        

(3.614,00)

Grade De Disco 

C/ Trator Agrícola
7,00 31.838,54 222.869,78        

10.324,60

Sinapi PE - 

10798 + 

7641

72.272,20          

(150.597,58)

Vassoura 

Mecânica 

Rebocável

13,00 6.000,00 78.000,00          
1.410,20

Sinapi PE - 

10435
18.332,60          

(59.667,40)

6.185.428,39     (983.065,11)

28,93% 28,93%

7.974.872,82     (1.267.465,85)

DATA-BASE: DEZ/2008

Obs.: O BDI  de 28,93% foi calculado pela divisão entre o preço total da Construção Civil, de R$ 106.640.921,23, 

pelo valor da respectiva Base de Cálculo, R$ 82.712.813,69.

TANQUES II

AMOSTRA DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ANEXO IV

CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2
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TIPO QDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
TOTAL

CUSTO 

UNITÁRIO
FONTE TOTAL DIFERENÇA

Compressor 

Diesel 125
305,00 3.366,19      1.026.687,95     

2.459,60

Sinapi PE - 

1511
750.178,00        

(276.509,95)

Compressor 

Diesel 350
88,00 6.264,85      551.306,80        

4.100,80

Sinapi PE - 

1514
360.870,40        

(190.436,40)

Conjunto oxi-

acetileno
1.107,00 170,00         188.190,00        

213,40

Sinapi PE - 

3332
236.233,80        

48.043,80

Gol / Palio 1.0 263,00 2.281,47      600.026,61        
1.801,80

Sinapi-PE - 

1160
473.873,40        

(126.153,21)

Gte Grove 1012 - 

18 t
148,00 41.142,32    6.089.063,36     17.817,80

Sinapi-PE - 

3367 2.637.034,40     
(3.452.028,96)

8.455.274,72     (3.997.084,72)

31,74% 31,74%

11.138.978,92   (5.265.759,41)

DATA-BASE: DEZ/2008

Obs.: O BDI  de 31,74% foi calculado pela divisão entre o preço total da Montagem Eletromecânica, de R$ 

523.906.088,97, pelo valor da respectiva Base de Cálculo, R$ 397.692.349,36.

TANQUES II

AMOSTRA DE EQUIPAMENTOS DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA - ANEXO V

CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2
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PLAN Descrição UN Quantidade P. Unit. P. Total P. Unit. Ref.  Fonte P. Total Ref. Diferença

CC

Fornecimento e cravação

de Estacas Hélice (6750

m) M 6.750,00          294,03    1.984.693,64     197,01

SCO/RJ -FD 

05.23.0025 (/) - 

dez/2008 1.329.817,50      (654.876,14)

CC
Concreto fundação / pré-

dique m3 5.525,00          250,00    1.381.250,00     240,00 Sinapi - 1523 1.326.000,00      (55.250,00)

CC
Cravação Estaca Metálica -

I 12 M 25.000,00        34,00      850.000,00        45,79

Revista Construção 

nov/08 p. 96 1.144.750,00      294.750,00

CC Refeitório m2 1.930,00       400,00  772.000,00     141,50 Sinapi - 70911/ 1 273.095,00 (498.905,00)

CC
Concreto Para Calçada -

20 Mpa m3 2.177,23          225,00    489.876,75        252,97 Sinapi - 1524 550.773,87         60.897,12

CC
Concreto Para Estcas - 25

Mpa m3 1.052,14          230,00    241.992,20        272,43 Sinapi - 1527 286.634,50         44.642,30

CC Oficina de carpintaria m2 185,00          456,00  84.360,00       141,50 Sinapi - 70911/ 1 26.177,50 (58.182,50)

CC
Cerca Para Canteiro De

Obras M 546,41             150,00    81.961,50          21,36 Sinapi -  26282/ 1 11.671,32          (70.290,18)

CC Oficina de armação m2 137,00          456,00  62.472,00       141,50 Sinapi - 70911/ 1 19.385,50 (43.086,50)

TOTAL 5.948.606,09     (980.300,90)

BDI 23,44% BDI 23,44%

TOTAL 7.342.959,36     TOTAL (1.210.083,43)

DATA-BASE: DEZ/2008

AMOSTRA ANALISADA DE SUBEMPREITEIROS E INSTALAÇÕES DA CONSTRUÇÃO CIVIL- ANEXO VI

TANQUES II

CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2

Obs.: O BDI  de 23,44% foi calculado pela divisão entre o preço total da Construção Civil, de R$ 436.012.656,00, pelo valor da 

respectiva Base de Cálculo, R$ 353.218.409,09.
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PLAN Descrição UN Quantidade P. Unit. P. Total
 P. Unit. 

Ref. 
 Fonte P. Total Ref. Diferença

ME
Escritórios 

m2 2.150,00  440,00  946.000,00       141,50

Sinapi - 

70911/ 1 304.225,00 (641.775,00)

ME

Oficina de fabricação de

tubos (PIPE-SHOP) m2 705,00     456,00  321.480,00       141,50

Sinapi - 

70911/ 1 99.757,50 (221.722,50)

ME
Almoxarifados cobertos

m2 320,00     380,00  121.600,00       141,50

Sinapi - 

70911/ 1 45.280,00 (76.320,00)

ME

Oficina de Elétrica /

Instrumentação m2 200,00     456,00  91.200,00         141,50

Sinapi - 

70911/ 1 28.300,00 (62.900,00)

ME
Escola de solda

m2 177,00     456,00  80.712,00         141,50

Sinapi - 

70911/ 1 25.045,50 (55.666,50)

ME
Oficina de Manutenção

m2 108,00     456,00  49.248,00         141,50

Sinapi - 

70911/ 1 15.282,00 (33.966,00)

TOTAL 1.610.240,00    (1.092.350,00)

BDI 31,74% BDI 31,74%

TOTAL 2.121.330,18    TOTAL (1.439.061,89)

DATA-BASE: DEZ/2008

Obs.: O BDI  de 31,74% foi calculado pela divisão entre o preço total da Montagem Eletromecânica, de R$ 

523.906.088,97, pelo valor da respectiva Base de Cálculo, R$ 397.692.349,36.

TANQUES II

AMOSTRA ANALISADA DE SUBEMPREITEIROS E INSTALAÇÕES - ANEXO VII

CONTRATO Nº 0800.0049738.09-2

Página 64

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras



Página 65

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras



 

Página 66

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página 67

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras



 

Página 68

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras



 
Página 69

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras



Página 70

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

3.4.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 08000045921082, 02/12/2008, Serviços relativos ao projeto executivo, suprimento,
construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação, para a implementação da Casa
de Força - CAFOR, para a Refinaria Abreu e Lima - RNEST, no município de Ipojuca-PE, para as
seguintes Unidades de Processo e Sistemas Complementares.
 
Casas de Força-CAFOR U-50 (inclusas SE-5000 e SE-5010)
SE-5000 (4TURBOGERADORES DE 62,5 MVA em 3,8 KV)
SE-5010 (69 KV-2X100 MVA)
Unidade de Ar Comprimido U-57
Subestação de Entrada de Externa U-5500 (230/69 KV-2X100MVA)
Subestações Ilha:
 
SE-5020 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5030 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5040 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5050 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
Interligação Elétrica da SE-5500 com a CAFOR., Alusa Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0049742.09-2, 04/05/2009, Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do
projeto executivo e construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações,
incluindo Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST,
no município de Ipojuca/PE., Consórcio Rnest O. C. Edificações (Engevix/Eit).
• Contrato 0800.0049716.09-2, 31/03/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote I -
RNEST, Consórcio Techint Confab Umsa.
• Contrato 0800.0049738.09-2, 30/04/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote II -
RNEST, Consórcio Tome Alusa Galvão.
3.4.4 - Critérios: 
Acórdão 2649/2007, TCU-Plenário
Decisão 1332/2002, TCU-Plenário
Lei 10934/2004, art. 105, § 1º;  art. 105, caput
Lei 11178/2005, art. 112, § 1º;  art. 112, caput
Lei 11439/2006, art. 115, § 1º;  art. 115, caput
Lei 11514/2007, art. 115, § 1º;  art. 115, caput
Lei 11768/2008, art. 109
3.4.5 - Evidências: 
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000045921082 - CAFOR) (folhas 109/275 do Anexo 2 - Volume
1)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000045921082 - CAFOR) (folhas
276/325 do Anexo 2 - Volume 1)
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Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento de Água - 'ETA') (folhas
48/108 do Anexo 3 - Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento
de Água - 'ETA') (folhas 287/332 do Anexo 3 - Volume 1)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049716092 - Tanques Lote I) (folhas 60/99 do Anexo 5 -
Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços (Contrato nº 08000049716092 - Tanques Lote I) (folhas
181/266 do Anexo 5 - Volume 1)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049738092 - Tanques Lote II) (folhas 61/172 do Anexo 6 -
Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000049738092 - Tanques Lote II) (folhas
176/213 do Anexo 6 - Volume 1)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049742092 - Edificações) (folhas 51/166 do Anexo 4 -
Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000049742092 - Edificações) (folhas
170/261 do Anexo 4 - Volume 1)
Papéis de Trabalho - Planilhas (folhas 79/97 do Volume Principal)
3.4.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
A manifestação prévia da Petrobras em relação ao achado em questão dividiu-se em cinco partes. A
primeira parte teceu comentários acerca da modalidade de licitação. A segunda parte tratou da
metodologia empregada pela equipe de auditoria para auferir o que a estatal denomina de ''suposto''
sobrepreço. A terceira parte discorre sobre a inaplicabilidade dos referenciais de mercado empregados
pela equipe de auditoria para determinar o sobrepreço. A quarta parte traz alegações a respeito dos
itens apontados como verba. Por fim, a quinta parte trata de forma específica os contratos auditados.
 
Primeira Parte: Da modalidade de licitação  Empreitada por Preço Global
 
A respeito da modalidade de licitação utilizada, a Petrobras alega que não contratou o fornecimento de
insumos, tais como equipamentos, mão de obra e materiais, pois como as contratações em análise se
efetivaram por empreitada global, a estatal, como contratante, buscou a prestação final pelo contratado
do objeto pactuado. Ainda argumenta que cada licitante deve ter flexibilidade para gerenciar seus
custos, pois pode apresentar preços mais elevados para determinado insumo, que poderão ser
compensados por preços menores em outros itens em que seja mais competitiva.
A Petrobras finaliza afirmando que a metodologia de verificação do preço global adotada por ela não
acarreta qualquer prejuízo para a Companhia , mormente porque o pagamento somente ocorre após a
conclusão total dos serviços, ou proporcionalmente a sua efetiva realização, de acordo com o avanço
físico da obra, atestado em conformidade com os critérios de medição estabelecidos no contrato.
 
Segunda Parte: Da metodologia adotada para auferir o suposto sobrepreço - comparações entre
Demonstrativo de Formação de Preços (DFP), Estimativa de Custo e Preços Referenciais de Mercado
 



Página 72

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

Na segunda parte de sua manifestação prévia a respeito dos indícios de sobrepreço apontados pela
equipe de auditoria, a Petrobras argumenta que a estimativa da Companhia adota como parâmetro os
documentos constantes do projeto básico, os histogramas de pessoal e equipamentos necessários ao
desenvolvimento da obra e, para precificar os insumos, recorre a bancos de dados de mercado
amplamente reconhecidos pelas maiores empresas e associações do país, como o SBC, ABCE,
ABEMI e PINI/VOLARE, tabelas de sindicatos locais, entre outros.
Quanto aos preços constantes do Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) apresentado pela
contratada, a estatal alega que este documento serve apenas de parâmetro para verificar se houve
entendimento do escopo do serviço, se não há grandes distorções nos valores apresentados para cada
seguimento do contrato (MOD, MOI, Materiais, Equipamentos etc.), não importando, em tese e para
efeito da execução exclusiva do contrato, os valores pontuais dos insumos que levaram ao preço do
produto acabado, ou a obra entregue. A Petrobras reforça este argumento, ao afirmar que não há, nas
normas que regulam os procedimentos licitatórios da Companhia e suas subsidiárias, qualquer
disposição que a autorize interferir unilateralmente na composição de preços da licitante vencedora,
mas apenas inquirir sobre o preço total ofertado.
A fim de demonstrar a finalidade do DFP, a Petrobras ainda transcreve disposições expressas no seu
Manual de Procedimentos Contratuais (M.P.C.), documento que complementa o Decreto 2.745/98,
norma na qual se baseiam seus processos licitatórios:
´'4.1.2.6.2  A PETROBRAS só conhecerá o demonstrativo de formação dos preços propostos ou
orçamento detalhado do Licitante melhor classificado, verificando, para fins de celebração do contrato,
sua consistência, ou o atendimento de eventual retificação.
4.1.2.6.3  O demonstrativo de formação dos preços propostos ou orçamento detalhado será utilizado
exclusivamente para fins de acompanhamento e execução contratual``
Outro fator apontado pela estatal é o momento histórico e a localidade da obra. Relata a Companhia
que, em Pernambuco, por exemplo, a mão-de-obra especializada que já é naturalmente escassa, em
função das enormes obras que estão ocorrendo neste momento, torna-se insuficiente e, portanto, há
necessidade de se acrescer ao preço de cada profissional uma taxa de atratividade para deslocá-lo para
o local da obra. Anote-se a propósito que a obra da refinaria é a maior dos últimos anos naquele Estado
e tem causado grandes mudanças nos preços lá praticados, pelo evidente aquecimento econômico.
Quanto à amostra de itens unitários analisada pela equipe de auditoria em cada contrato, a Petrobras
afirma que não é correta a verificação de itens isolados, mas que se deve atentar para o projeto como
um todo, levando-se em consideração também aqueles insumos que tiveram os custos inferiores aos
valores constantes dos cadastros usados como referenciais de preços, pois, dessa forma, seria
corretamente verificado o preço da empreitada pactuada.
A estatal finaliza sua manifestação neste tópico afirmando que a metodologia empregada pela
Secretaria de Fiscalização de Obras (Secob) teria mudado, pois anteriormente o confronto de preços
ocorria entre os referenciais de mercado e o orçamento da Companhia, ao contrário do que se percebe
na auditoria das obras da Refinaria Abreu e Lima, onde os referenciais de mercado forma comparados
com os preços da contratada, sobre os quais a Petrobras alega não possuir nenhuma ingerência e,
portanto, não teria meios para defendê-los.
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Terceira Parte: Da inaplicabilidade do referencial de mercado utilizado
 
Neste tópico, a Petrobras argumenta sobre a inviabilidade técnica da utilização do SINAPI como
referencial de preços para a contratação de obras do setor de petróleo e gás. A Companhia alega que as
obras civis incluídas no SINAPI, em regra, são promovidas com material e mão-de-obra corriqueiros,
enquanto que as construções realizadas em fábricas, usinas ou refinarias demandam técnicas
específicas, muito mais rebuscadas do que aquelas empregadas para a mera edificação residencial ou
comercial. Afirma também que o empreendimento em tela cuida da construção de uma refinaria de
petróleo e que todos os contratos analisados devem atender às normas industriais e não as de
construção civil ordinária.
A Petrobras afirma que a estimativa de custos por ela apresentada traz com clareza a previsão dos
custos diretos (materiais, equipamentos e mão de obra diretamente envolvida na execução do produto
ou serviço), indiretos e o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Porém esses valores não foram objeto
de análise da equipe de auditoria em face dos referenciais de mercado.
Quanto à obrigatoriedade de utilização do SINAPI como referencial de preços, conforme determina o
art. 109 da Lei nº 11.768/08 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009  LDO 2009), a estatal afirma
que esta lei admite que o SINAPI não oferece custos de insumos e de serviços para todas as obras
previstas no orçamento e, nesta esteira, deve-se adotar outras tabelas de referência.
Alega também que este entendimento é acompanhado pela própria Equipe de Auditoria que em
diversas comparações utiliza-se de dados da Data Folha, Revista Construção, SICRO 2, etc.
Finalmente, a Companhia afirma que a aplicação do SINAPI no âmbito da PETROBRAS foi objeto de
recente decisão desta E. Corte de Contas, que no Acórdão 93/2009 esposou com grande propriedade a
dificuldade de aplicação desta base de dados às obras de uma refinaria:
 
Acórdão 93/2009 - Plenário:
 
´´ Na Irregularidade nº 8, a Secex/PR questiona a remuneração do pessoal a ser mobilizado pelo
consórcio contratado para a unidade de propeno na elaboração de projetos e no acompanhamento da
montagem dos equipamentos. Comparou os salários-hora estabelecidos no contrato com os constantes
das tabelas referenciais do Sinapi e da agência Datafolha, chegando ao sobrepreço total de R$
3.873.615,52, correspondente a 27,13% do gasto total previsto nos projetos.
15.	Os responsáveis e empresas interessadas alegam que a tabela do Sinapi, voltada para o setor
habitacional e de saneamento, e a do Datafolha, que mediria o mercado de trabalho para a construção
civil, não refletem satisfatoriamente os preços praticados no mercado de trabalho da indústria
petroquímica, bem mais especializado e que, na ocasião da contratação, experimentava aquecimento
de atividade em razão da conjuntura internacional favorável. Além disso, a licitação foi decidida pelo
critério do menor preço global, que impede a consideração dos valores parciais da planilha.
16.	A Secex/PR rejeita essa argumentação. Afirma que, quanto ao aquecimento da economia, as tabelas
do Sinapi e do Datafolha seriam capazes de detectar o reflexo disso nos mercados de trabalho. Pondera
que, entre as profissões previstas no contrato, há algumas que não são específicas do setor
petroquímico, como as de digitador, arquivista e técnico em documentação, que apresentaram
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sobrepreço percentual de 69,60%, 72,13% e 75,16%, respectivamente.
17.	É possível notar que os preços contratuais estão realmente acima do nível médio indicado pelas
tabelas referenciais utilizadas pela Secex/PR. Mas é de se esperar que isso aconteça, pois não é
razoável supor que a Petrobras, na condição de principal empresa brasileira e em período de ampla
lucratividade de suas operações, compareça ao mercado de trabalho disposta a extrair o máximo de
excedente na contratação de sua mão-de-obra, mesmo que indireta. Sendo a mão-de-obra um insumo
extremamente heterogêneo em termos de qualificação e produtividade dos trabalhadores, a seleção
pelo menor salário pode significar a perda dos melhores profissionais para outros setores e empresas,
inclusive concorrentes, e a desqualificação dos quadros da empresa.
18. (...)
19. (...)
20.	De forma que, escusando-me por dissentir novamente da posição defendida pela digna Secex/PR,
não vejo razões suficientemente robustas para que esta Corte ordene a devolução de valores destinados
à remuneração dos profissionais contratados. Lembro que a proposta contendo os valores salariais da
equipe de projeto foi devidamente legitimada por licitação sem indícios de irregularidade. Tampouco
há evidências de que o consórcio contratado não está remunerando seu pessoal de acordo com a
proposta. Nesse sentido, noto que o contrato reza que os pagamentos à contratada serão aqueles
resultantes da aplicação dos preços unitários sobre as quantidades de serviços efetivamente
executadas.(grifos na manifestação prévia da Petrobras).``
 
Conclui a estatal afirmando que é inaplicável a comparação realizada pela Equipe de Auditoria entre
preços do DFP e os valores adotados como referência, tanto por não serem os primeiros de
responsabilidade da PETROBRAS, como exposto acima, como também porque os valores utilizados
com parâmetro (SINAPI) não se aplicam ao tipo de contrato analisado pela Equipe de Auditoria.
 
Quarta Parte: Dos itens apresentados no DFP como verba
 
Nesta quarta parte de sua manifestação prévia a respeito dos indícios de sobrepreço apontados no
relatório de auditoria, a Petrobras inicia alegando que a anotação do termo verba no DFP da contratada
corresponde a um agrupamento de atos ou de operações idealizadas para execução do escopo do
serviço contratado.
A Companhia ressalta que a opção da contratada pela discriminação em verba no DFP não atribui ao
contrato um caráter indeterminado, vez que o escopo é definido objetivamente no Memorial Descritivo
e nos demais Anexos que acompanham o instrumento convocatório. Dentre estes, cabe indicar
pontualmente aquele que trata do Critério de Medição, em que se define criteriosamente como as
etapas de realização e medição ocorrerão durante a obra, razão pela qual não há imprecisão ou
incerteza na prestação e pagamento dos serviços envolvidos.
A estatal explica que cada item do DFP questionado está relacionado a um ou vários Anexos
Contratuais que, por sua vez, descrevem os serviços a serem executados e as obrigações assumidas
pela contratada. Tais documentos subsidiam as propostas e devem ser devidamente observados pelas
licitantes. Com base nas informações fornecidas e no detalhamento dos itens disponibilizados pela
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Petrobras, as licitantes, de acordo com sua experiência e sabendo que a licitação se baseia no melhor
preço global, devem orçar um valor total para a completa execução do serviço. Neste sentido, a
obrigatoriedade do preenchimento do DFP, conforme esclarecido alhures, serve para verificar se houve
total entendimento do objeto licitado e se estão sendo contemplados pela contratada todos os
elementos necessários à execução da obra.
Conclui afirmando que a anotação na modalidade verba no DFP não fragiliza de forma alguma a
estimativa de preço realizada para balizar a contratação do empreendimento, posto que a estimativa é
realizada por equipe especializada da PETROBRAS que detém alto grau de experiência em obras
semelhantes e pode, com base em critérios técnicos e publicações especializadas, estimar com boa
margem de precisão o preço de mercado para o item licitado.
 
Quinta Parte: Dos contratos auditados
 
1  Contrato nº 0800.0049742.09-2 (Edificações)
 
Os responsáveis da Petrobras alegam que o contrato de edificações é o único entre os contratos
fiscalizados cuja natureza se aproxima daqueles que dão ensejo ao SINAPI, ou seja, contempla obras
de construção civil e, assim, inferem que por esta razão, este foi o contrato em que a Equipe de
Auditoria realizou o maior número de comparações pontuais.
Argumentam que mesmo se tratando de construção civil, o SINAPI adota metodologia diferenciada,
em que calcula-se os custos médios para cada unidade da federação a partir da ponderação dos custos
de projetos residenciais no padrão normal de acabamento, e com isso defendem que não se pode
comparar a qualidade exigida na construção de edificações em uma refinaria (laboratórios, centro
integrado de controle etc.) com aquela aplicada ao padrão residencial normal em uma mesma
localidade.
Aduzem que a obra de uma refinaria deve seguir parâmetros e normas internacionais de segurança e
somente poderia ser comparada com grandes obras industriais. Neste sentido, foram disponibilizados
pela PETROBRAS todos os documentos relativos a sua estimativa, contendo dentre outros, memórias
de cálculo diversas (alimentação, transporte de pessoal, canteiro, materiais de consumo, etc.),
histogramas de pessoal, salários de mão-de-obra direta e indireta praticados para o segmento Óleo e
Gás, tabela Abemi de aluguel de equipamentos e tabela PINI/VOLARE. 
Alegam que é possível à Equipe de Auditoria, através do exame cuidadoso dos documentos
encaminhados, quantificar e precificar todos os serviços exigidos no edital e ressaltam que este
trabalho certamente será árduo e deverá contar com equipe especializada em engenharia de custo, visto
que exigirá a observância de todo o escopo do contrato, seus memoriais descritivos, e anexos, processo
este que a equipe de estimativa de custo da PETROBRAS está sujeita.
Defendem que um dos principais aspectos que se deve ter em mente e que influenciam fortemente os
custos das obras são os requisitos de qualidade exigidos pela PETROBRAS.
Citam como exemplo a mão-de-obra empregada, que deve ter qualificação adequada às condições
estabelecidas no Anexo IV do contrato que traz discriminadamente os requisitos mínimos exigidos
para cada profissional. Defendem que se tomados estes parâmetros, pode-se facilmente verificar que os
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custos unitários do SINAPI para o cálculo de amostra de Mão de Obra e Equipamentos - Anexo II
(páginas 24 e 25 do Relatório Preliminar) não retratam os preços praticados no mercado. E
complementam afirmando que especificamente para as categorias de Operadores de Equipamentos,
Motoristas de Veículos, Encarregados Gerais e Mestres de Obras encontram-se grandes distorções.
Discorrem que o mesmo ocorre para materiais e equipamentos utilizados na obra. Citam como
exemplo, os itens telha e forro constantes da Tabela Anexo III do Relatório de Fiscalização, que
representam a quase totalidade no suposto sobrepreço relativo à parte de materiais. Informam que
como parâmetro de referência do preço de mercado a Equipe de Auditoria utilizou para o primeiro
item o código D 8256 constante da página 187 da Revista Construção de novembro de 2008 e para o
segundo o código I3696042 constante da página 95 da mesma Revista.
Com relação ao item telha, esclarecem que a contratada indicou que o produto ofertado seria Panisol
com recheio de 40 mm, no primeiro caso, e de 30 mm, para o segundo caso, já pintadas conforme
especificação e acompanhadas de parafusos e arruelas de fixação e que todo material estaria disponível
no local de execução da obra.
Alegam que a telha indicada no referido código da Revista Construção não indica a espessura do
recheio, e indica que seria uma telha pré-pintada (portanto fora das especificações) sem os acessórios
de fixação. Acrescentam que a Revista indica que este seria o preço FOB, ou seja, para ser recolhido
junto ao fornecedor. Informam que a contratada indicou que seu fornecedor seria a empresa Panisol
cuja fábrica se localiza em São Paulo, argumentando que deve-se computar o frete para a localidade da
obra.
Defendem que o tipo de forro cotado pela contratada também não é comum, tratando-se de telha do
tipo Sahara do fornecedor Armstrong e que apresenta padrão de excelência muito acima da média
ordinária dos forros em geral. Os responsáveis frisam que é importante notar que a adoção de tais
materiais na obras da Petrobras não pode ser entendida como um requinte dispensável, mas são
exigências intrínsecas aos padrões e certificações nacionais e internacionais a que a empresa está
submetida.
Alegam que diversos exemplos similares poderiam ser pinçados da planilha comparativa elaborada
pela Equipe de Auditoria. Defendem que devido ao escopo do contrato ter sido licitado como
empreitada a preço global, o que importa é identificar se o preço total do contrato estava compatível
com o preço estimado para realizar serviços similares, e que se o valor total contratado estiver dentro
de uma faixa de admissibilidade aceita pelos órgãos nacionais e internacionais como adequada para o
nível de maturação do projeto, deve-se reconhecer a razoabilidade nos preços praticados.
E argumentam que esta é a realidade do presente contrato. Enfatizam que em uma licitação em que
foram convidadas 17 (dezessete) das maiores empresas de engenharia do país e que obteve 5 propostas
válidas, a Petrobras logrou obter um contrato que estava 4% abaixo da estimativa da Companhia. E
destacam que não houve qualquer recurso por parte das demais licitantes, o que indica a plena
conformidade e licitude dos procedimentos praticados.
Ressaltam que não se pode deixar de trazer a lume que o relatório de auditoria sugere na página 65 do
Relatório Preliminar que o valor do metro quadrado da obra seria de R$ 9.138,20/m². Para chegar a
este número faz uma divisão simples entre o valor total do contrato e a área construída.
Por fim, eles alertam que os 64.709 m² refere-se apenas a área construída das edificações e o preço de
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R$ 591.324.228,09 é de todo o escopo do contrato, que inclui projeto e execução de toda a
Urbanização, Infraestrutura da Área Administrativa e fornecimento de materiais e equipamentos, o que
altera significativamente o preço por m² de construção predial.
 
2  Contrato nº 0800.0049738.09-2 (Tanques Lote II)
 
A Petrobras afirma que estimou a contratação dos serviços necessários à implantação dos Tanques de
Armazenamento Lote II, na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), no montante de R$ 930.722.647,90 e
que a melhor proposta da licitação alcançou o preço de R$ 803.323.025,00, que após a etapa de
negociação reduziu-se para o valor contratado de R$ 730.750.000,00.
Afirma a estatal que a análise promovida pela Equipe de Auditoria não levou em conta a natureza da
contratação e ainda se baseou em preços distantes da realidade do mercado no qual atua a Companhia.
Acrescenta que a mesma análise foi abalizada no DFP emitido pela contratada, cujos valores foram
obtidos de modo particular, sem o conhecimento da PETROBRAS, que verificou o preço global.
Alega também que existem múltiplos métodos construtivos, que dão azo a grande variação de preço,
dependendo da forma adotada e que a Petrobras não impõe qualquer uma das formas de construção,
mas apenas exige o melhor preço, alcançado a partir das escolhas dos licitantes conforme seus
posicionamentos no mercado.
Quanto à comparação de preços conduzida pela Equipe de Auditoria na Tabela Anexo do Relatório de
Fiscalização, a Petrobras afirma ter havido um equívoco. Nesse sentido, afirma que a Equipe de
Auditoria adotou como parâmetro de comparação o DFP inicialmente levado à licitação, que não pode
ser considerado em razão da negociação e diminuição do preço ao final do procedimento licitatório.
Conclui então que as diferenças informadas pela Secob estariam de plano incorretas, pela singela razão
de que os preços utilizados como referencial (DFP) não foram os avençados, mas aqueles oferecidos
durante a primeira fase do processo licitatório.
A respeito da inaplicabilidade do SINAPI ao contrato em discussão, a Companhia afirma que os
equipamentos utilizados na montagem industrial não são apropriados para a construção civil e,
portanto, não seriam os mesmos previstos no SINAPI. A mesma argumentação é aplicada à mão de
obra, pois a Petrobras alega que exige qualificações bastante distintas daquelas dos profissionais que
compõem a tabela do SINAPI.
Alega a Petrobras que a tabela comparativa elaborada pela auditoria para os itens Operador de
Máquina, Motorista de Caminhão e Carreta e Encarregado Geral (páginas 31 e 32 do relatório
preliminar) não contém os números de referência para o DFP em questão, tornando impossível
qualquer ilação acerca da lógica, raciocínio, procedimento ou média de valores utilizados pela
Auditoria para determinar o valor mencionado. Ante o exposto, a estatal solicita ao Tribunal de Contas
da União esclarecimento acerca dos valores encontrados para os itens citados, de forma a permitir o
completo deslinde do sobrepreço alegado.
Por fim, a Companhia alega que as características técnicas dos equipamentos do SINAPI, em alguns
casos, divergem das características consideradas. Ademais, a formação dos custos mensais de
referência adotados pelo Licitante no DFP em face daqueles constantes do SINAPI são distintos.
Portanto, entende a Petrobras que para se avaliar propriamente o preço do contrato deve haver a
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equalização dos parâmetros de referência com aqueles considerados adequados à natureza da obra e
sua comparação com a estimativa da Companhia.
 
3- Contrato nº 0800.0045921.08-2 (CAFOR)
 
O contrato em discussão se refere a implantação da Casa de Força, que consiste em uma Termelétrica,
que segundo a Petrobras deve atender a requisitos específicos por estar associada a uma refinaria de
petróleo.
A Companhia argumenta que contratou a empresa ALUSA SA para a implantação do empreendimento
pelo valor de R$ R$ 966.103.305,78 e que após a formalização de dois termos aditivos o valor do
contrato foi reduzido para R$ 920.929.201,41.
A manifestação prévia da estatal a respeito dos indícios de sobrepreço apontados pela equipe de
auditoria se divide em três aspectos: (i) comparação com termoelétricas; (ii) itens orçados como
verbas; e (iii) comparação entre os custos DFPxSINAPI.
 
(i)	Comparação com termoelétricas
 
A respeito da comparação com outras termoelétricas, a Petrobras alega que a comparação do custo
médio de implantação por kw (R$/KW) do contrato da Casa de Força - CAFOR da Refinaria do
Nordeste (RNEST) com outras usinas Termelétricas (UTEs), tomando como base apenas a potência
instalada, não se revela adequada pois se trata de uma UTE inserida em área de refino e, portanto,
próxima a instalações que por si só apresentam processos industriais de risco. Portanto, alega a
Companhia que a CAFOR se submete a critérios e normativos internacionais de projeto, construção e
montagem da Indústria de Petróleo e Gás que são muito mais rigorosos não só quanto às instalações,
mas também em relação ao próprio equipamento eletromecânico.
A estatal afirma também que a CAFOR possui a função de fornecer o insumo vapor em diferentes
níveis de pressão (alta, média e baixa) para atendimento a todas as unidades de processo da Refinaria,
o que exige instalações, equipamentos, estações redutoras de pressão, tubulações adicionais não
previstas nas UTEs convencionais.
Também alega a Petrobras que se inclui no escopo do contrato da CAFOR o projeto executivo,
suprimento parcial, montagem, condicionamento, testes e pré-operação da Unidade de Ar Comprimido
(U-57), constituída de 05 compressores centrífugos com vazão de 8350 N m³/h cada, reservatórios e
unidades secadoras de ar instaladas em um prédio com dimensões aproximadas de 14 m x 14 m x 70 m
que atenderá todas as necessidades de ar comprimido de processo e utilidades de toda a Refinaria.
Informa ainda que faz parte do objeto do contrato CAFOR o projeto executivo, suprimento,
montagem, condicionamento testes e pré-operação da Subestação GIS (Gas Insulation Substation) SE-
5010 69kV e mais 04 subestações ilhas SE 5020/5030/5040/5050 para atender exclusivamente ao
sistema de distribuição elétrico em 69kV, rebaixando-a para 13,8kV, suprindo as diversas áreas e
unidades de processo da Refinaria. As UTEs convencionais possuem unidades de entrada e saída de
energia mas não prevêem subestações ilhas, e, em muitos casos não contemplam uma subestação
similar à GIS SE-5010 69kV, como no caso da CAFOR.
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Outra peculiaridade que a Petrobras destaca é que, diferentemente das termelétricas utilizadas como
parâmetro de comparação, o projeto CAFOR contempla as alternativas de bi-combustível, ou seja,
coque de carvão e óleo combustível, o que vem mais uma vez adicionar custos em função da
especificidade ao projeto. Embora seja possível utilizar a mesma turbomáquina para geração, a partir
de diferentes combustíveis o processo de queima será distinto para cada um deles.
Outro aspecto que a Companhia entende que deve ser considerado, uma vez que impactou diretamente
no preço do KW, também inviabilizando a comparação pretendida no Relatório, é o fato de que a
construção da CAFOR ensejava a observância de normas de SMS (Segurança Meio ambiente e Saúde)
diferenciadas. Ressalta ainda que não se trata de uma unidade de geração absolutamente autônoma,
mas de uma Casa de Força instalada dentro de uma Refinaria com riscos operacionais diferenciados.
Por fim, a estatal conclui que não é aplicável a comparação entre a CAFOR e uma unidade de geração
termoelétrica, face às especificidades existentes no projeto que visa atender as necessidades de uma
refinaria. A Petrobras finaliza este trecho de sua manifestação afirmando que o investimento previsto
não está acima da média.
 
(ii)	Itens orçados como verba
 
A Petrobras reafirma que a adoção desta metodologia não leva à contratação de um objeto
indeterminado. Alega ainda que as verbas contidas no DFP da Contratada possuem escopo definido e
estão associadas à estratégia de execução do contrato.
Em seguida, a estatal comenta a respeito de alguns itens específicos apontados pela equipe de auditoria
como orçados por verba, quais sejam: Dispositivos auxiliares de construção; Serviços adicionais de
procurement, auditorias externas, inspeção de fornecedores, diligenciamento, transporte especiais,
armazenagem e preservação; Equipamentos de comunicação, painéis de proteção de barras das ilhas e
painéis de barras da CAFOR; e Redes elétrica, hidráulica e sanitário.
Para estes itens a Petrobras indica os respectivos documentos nos quais há especificação dos serviços
ou equipamentos que estariam sendo contratados, a exemplo dos ´´Dispositivos Auxiliares de
Construção``, cuja especificação se encontra no Anexo I do contrato  Memorial Descritivo, item 11,
sub-item 3, in verbis:
´´Faz parte do escopo dos serviços o transporte dos equipamentos desde o local de armazenamento até
o de instalação, o içamento e movimentação, incluindo, confecção e instalação de dispositivos
auxiliares, cabos, manilhas, estropos, dentre outros, para montagem e assentamento sobre suas
respectivas bases``
 
(iii)	Comparação entre os custos DFPxSINAPI
 
Neste ponto a Petrobras afirma que a estimativa global do valor do contrato encontra-se amparada em
valores de mercado e, neste sentido, informa que para mão-de-obra utilizou como base os salários dos
sindicatos de construção e montagem locais ou regionais, enquanto que, para equipamentos, utilizou a
tabela divulgada pela ABEMI (Associação Brasileira de Engenharia Industrial) sobre eles aplicando
apenas as variações necessárias ao atendimento do edital.
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Saliente que a comparação feita no Relatório de auditoria concentra-se em grande parte no cotejo da
mão-de-obra aplicada no contrato com aquela constante da tabela do SINAPI.
A Companhia ainda afirma que, considerando as especificidades e o porte da obra, torna-se imperativo
observar de pronto a necessidade de que os profissionais tenham qualificações específicas e/ou
experiência em obras industriais similares, preferencialmente da indústria de petróleo. Alega ainda que
alguns destes requisitos estão destacados como requerimentos mínimos nos anexos contratuais.
A Petrobras afirma que se deve considerar ainda que a indústria de petróleo de grande porte em
Pernambuco é recente, portanto o Estado é carente de profissionais com este perfil, o que fará com que
a grande maioria da mão-de-obra empregada neste contrato seja deslocada de outras regiões com
possível necessidade de aplicação de taxa de atratividade sobre salários e/ou benefícios.
Em sequência, a estatal trata especificamente de pontos específicos indicados no relatório de auditoria
a respeito do sobrepreço no contrato em questão:
´´Ademais, a correlação das diversas funções de inspetores com um único salário de Engenheiro
Sênior (SINAPI) não consubstancia razoável. Na verdade os inspetores exercem funções especificas
com requisitos de qualificação próprios.
Veja-se: os inspetores de Solda, Recebimento, Pintura deverão ser profissionais qualificados por
entidade certificada (PETROBRAS/SEQUI, FBTS etc.). Já os inspetores de civil devem ter CREA e
05 anos de experiência de obras em unidades de processo. Logo, ainda que se reconheçam as
qualidades inerentes a engenheiros seniores de obras de construção civil, vê-se de pronto, que não se
trata de profissionais de mesma categoria, assim, qualquer tentativa de comparação é imprópria.
Raciocínio análogo pode ser empregado para outros profissionais.
Dos supervisores de estruturas/ tubulação e solda, por exemplo, exige-se no mínimo 10 (dez) anos de
experiência especifica em obras de unidades de processo similares, vez que se trata de funções
altamente especializadas. Isto porque, no caso CAFOR, as condições de operação da unidade envolve
altas pressões e temperaturas, trabalha-se com equipamentos e tubulações com aços-liga especiais, de
grandes diâmetros e espessuras o que requer processos construtivos específicos. De fato, os
profissionais exigidos nesta obra são responsáveis por grandes equipes e, em sua grande maioria, virão
de outros Estados.
O operador de guindaste, pelas especificidades das obras, deve estar apto a operar guindaste de médio
e grande porte (capacidade de 180 t a 230 t) não usuais nas obras cobertas pelo SINAPI.
Conseqüentemente é necessário mobilizar profissionais maior experiência e que custam mais caro para
a contratada.´´
Por fim, a Petrobras ressalta ainda que durante o processo licitatório a contratada, tendo ofertado o
melhor preço, firmou com a PETROBRAS contrato cujo valor estava mais de 10% abaixo da estimava
da Companhia e portanto, considerou-se que, no caso concreto, o preço estava dentro daqueles
praticado no mercado.
 
4  Contrato nº 0800.00497.16.09-2 (Tanques Lote I)
 
Na manifestação prévia a respeito dos indícios de sobrepreço no contrato em análise, a Petrobras
reafirma os argumentos sobre a inadequação do SINAPI enquanto referencial de preços de mercado
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para contratação de mão de obra, haja vista os requisitos exigidos pela Companhia para a contratação
dos profissionais que trabalharão na implantação do empreendimento.
Segundo a estatal, no que concerne à mão-de-obra, é importante notar o que dispõe os itens constantes
do Anexo IV do contrato de implantação dos Tanques Lote I, que lista as exigências correlatas aos
profissionais que irão exercer funções durante a execução da avença.
A título de exemplo são trazidas as exigências para a contratação do encarregado de construção civil e
do encarregado e/ou mestre de tubulação e/ou solda:
Encarregados de Construção Civil, com experiência em execução de serviços em construção civil e
devendo comprovar experiência mínima de 5 (cinco) anos em obras industriais de unidade de
processo.
Encarregados e/ou mestres de tubulação e/ou solda, com experiência mínima de 6 (seis) anos em obras
industriais de unidade de processo.
Novamente, a Petrobras alega que o SINAPI não coteja tais profissionais com as mesmas qualificações
requeridas nas especificações do contrato, que recebem as maiores remunerações do mercado.
Reafirma que tal cadastro, o SINAPI, serve apenas para obras de construção civil, em sua imensa
maioria para a construção de residências, que não demandam os mesmos conhecimentos necessários
para a construção de uma refinaria de petróleo.
De acordo com sua manifestação a respeito do contrato em questão, o mesmo deve ser dito sobre o
gerente 3.7.1.3 Gerente Administrativo, cujo preço paradigma foi retirado pela Auditoria do
DATAFOLHA, cadastro que, segundo a estatal, apenas reflete o mercado em geral e não
especificamente o profissional pretendido pela Petrobras, cuja exigência contratual de requisitos
reproduz-se (Anexo IV):
3.7.1.3 Gerente Administrativo
Com graduação em Administração de Empresas, com registro no conselho de classe e com experiência
mínima comprovada de 10 (dez) anos na área administrativa de obras de construção e montagens de
unidades industriais nas áreas de petróleo e ou petroquímica, sendo, no mínimo, 5 (cinco) anos em
Gerenciamento ou Coordenação Administrativa.
Por fim, diante da natureza idêntica, a Petrobras reitera o exposto sobre o contrato nº.
0800.0049738.09-2 (Tanques Lote II). (folhas 138/208 do Volume Principal)
3.4.7 - Conclusão da equipe:
A seguir serão desenvolvidas as análises e conclusões a respeito da manifestação prévia da Petrobras
sobre os indícios de sobrepreço apontados pela equipe de auditoria. Para melhor organização do
conteúdo, o texto seguirá a mesma estrutura que a estatal utilizou para apresentar seus argumentos no
intuito de esclarecer a irregularidade em tela.
 
Primeira Parte: Da modalidade de licitação  Empreitada por Preço Global
 
Ainda que os contratos analisados sejam do tipo empreitada por preço global, conforme afirma
Petrobras, não se pode desprezar a importância de se conhecerem os preços unitários envolvidos na
contratação, conforme já foi determinado por esta Corte no Acórdão 1.595/2006  Plenário:
''Acórdão
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por equipe de fiscalização
deste Tribunal, em conseqüência de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Registro Fiscalis
n.º 955/2005), acerca de supostas irregularidades identificadas no Contrato n.º 899.2.001.04.4, firmado
entre a Petrobras Netherlands B. V. (PNBV), subsidiária integral da Petrobras na Holanda, e a empresa
GDK S.A., que tem como objeto a adaptação da planta da Plataforma P-34 às condições de produção
de óleo e gás no campo de Jubarte, no sul do Estado do Espírito Santo.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
(...)
	9.6. alertar à Petrobras que, mesmo nos casos de contratação por preço global (Lump Sum), impõe-se à
estatal a adoção de providências com vistas à adequação dos valores unitários quando se revelarem
incompatíveis com os preços de mercado;''
 
Também se deve ressaltar que apenas o conhecimento dos preços unitários permite à contratante
analisar a coerência da proposta em termos globais em relação aos seus preços unitários. Além disso,
os preços unitários indicados pela contratada podem balizar futuros aditivos, mesmo que estes não se
devam pautar obrigatoriamente pelos preços unitários do contrato.
 
Segunda Parte: Da metodologia adotada para auferir o suposto sobrepreço - comparações entre
Demonstrativo de Formação de Preços (DFP), Estimativa de Custo e Preços Referenciais de Mercado
 
Os argumentos apresentados pela Petrobras sobre a metodologia adotada pela equipe de auditoria para
auferir sobrepreço, não são suficientes para elidir a irregularidade em questão, posto que a Petrobras
exige que suas contratadas concedam benefícios indiretos, tais como assistência médica e odontológica
extensivas a familiares, seguro individual e cesta básica, cujos valores, se somados, atingem o
montante de R$ 210,00 para cada trabalhador.
Ainda sobre este ponto, cabe ressaltar que a metodologia empregada pela Secob consiste em comparar
os preços de mercado com as estimativas da contratante quando da fase de licitação, pois se trata de
atuação que busca prevenir a contratação de itens com sobrepreço. Após a licitação, a comparação é
realizada com os preços apresentados pela contratada, posto que os pagamentos relativos ao contrato
estarão baseados nos valores efetivamente contratados. Em resumo, enquanto não há contrato, ou seja,
durante a licitação, o que interessa à auditoria é o orçamento estimativo, pois este é a referência da
Administração para o futuro contrato. Porém, após a conclusão da licitação, o orçamento estimativo
perde sua importância prática, sendo substituído pela relação de preços apresentados pela contratada,
pois é com base nestes valores que serão feitos os pagamentos por parte da Administração. Portanto,
não há que se falar em mudança de metodologia, pois são formas equivalentes de abordagem da
mesma questão, porém em momentos diferentes.
 
Terceira Parte: Da inaplicabilidade do referencial de mercado utilizado
 
As alegações apresentadas pela Petrobras no sentido de comprovar a inaplicabilidade do SINAPI como
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referencial de mercado não procedem, na medida em que, como já apontado anteriormente, a
contratada oferece benefícios tais como assistência médica e odontológica, seguro individual e cesta
básica, que, embora não sejam pagos aos funcionários, representam vantagens que devem ser
consideradas quando se comparam diferentes remunerações.
Além disso, a LDO 2009 (Lei 11.768/08) prevê expressamente em seu art. 109 a utilização do SINAPI
como referencial de preços de mercado e permite, nos casos em que o SINAPI não oferecer custos
unitários de insumos ou serviços, que se adotem aqueles disponíveis em tabela de referência
formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às
composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do
SINAPI. O parágrafo 2º do mesmo art. 109 da LDO 2009 permite que os respectivos custos unitários
excedam o limite fixado pelo SINAPI, desde que em condições especiais, devidamente justificadas em
relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade
competente.
Ante o exposto, resta claro que a regra estabelecida pelo art. 109 da LDO 2009 é a de que se devem
seguir os preços contidos no SINAPI, sendo permitidas exceções apenas quando não houver previsão
para determinado insumo ou serviço no SINAPI ou em circunstâncias especiais, em que os preços
tenham que ser superiores a ele, hipótese que deve ser devidamente justificada.
A análise dos contratos relacionados no presente relatório se pautou pela comparação dos valores
constantes dos DFPs apresentados pelas contratadas com os referenciais encontrados no SINAPI. De
fato, como a Petrobras alega em sua manifestação prévia, este sistema não oferece custos de insumos e
de serviços para todas as obras previstas no Orçamento Geral da União (OGU) e, nesta esteira, devem-
se adotar outras tabelas de referência, desde que se incorporem às composições de custos dessas
tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Ocorre que tais
composições previstas na LDO 2009 para itens que não constam do SINAPI não foram encaminhadas
à equipe de auditoria, nem tampouco o relatório circunstanciado de que trata a mesma lei para as
situações especiais em que seria justificável a contratação por preço superior ao do SINAPI.
Portanto, ainda resta à Petrobras demonstrar as composições de custos unitários dos itens contratados
que não constam do SINAPI e dos itens contratados por preços superiores a ele, conforme determina a
LDO 2009, no seu art. 109, parágrafos 1º e 2º.
A respeito do ônus da prova que recai sobre o gestor de recursos públicos, esta Corte de Contas já se
pronunciou, em outras oportunidades, como no relatório que fundamenta o Acórdão 737/2009 
Plenário:
´´21.2. Já quanto à condução do processo, cabe razão ao responsável no sentido de que a apuração das
irregularidades, quantificação do dano e a identificação dos responsáveis são os elementos norteadores
da TCE, sendo estes os alvos que estão sendo mirados no presente processo. Todavia, não cabe ao
TCU ou ao MTE reunir as provas às quais faz referência em suas alegações à fl. 2203/04, já que no
processo de contas, o ônus da prova da boa e regular aplicação dos recursos geridos cabe ao
administrador público - como prescrevem o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e o art.
93 do Decreto-lei 200/67 - bastando para isto que, quando convocado ou voluntariamente, traga os
elementos necessários que o isentem de responsabilidade.`` (grifo nosso)
No caso da contratação de mão de obra, reconhece-se que determinadas categorias profissionais
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listadas nos DFPs dos contratos analisados de fato devem possuir qualificação acima da mediana do
mercado que o SINAPI informa. A título de exemplo, cita-se a categoria ´´Técnico de segurança do
trabalho´´, para a qual seria justificável a contratação por valor acima da referência do SINAPI, desde
que devidamente justificada, de acordo com o que determina a LDO no parágrafo 2º do seu art. 109.
Para esta categoria, o custo apresentado no DFP da ALUSA, empresa contratada para implantação da
Casa de Força (CAFOR), é de R$ 4.292,20/mês, sem inclusão de 123% de encargos sociais (horista).
O valor registrado na folha de pagamento relativa ao mês de março para o Técnico de segurança do
trabalho II é de R$ 2.396,99, ou seja, o valor informado no DFP da contratada supera em 79% aquele
verificado na folha de pagamento. Portanto, há indícios de que a empresa contratada não está
remunerando este profissional de acordo com sua proposta, conforme se pode verificar a respeito de
alguns itens que constam da tabela abaixo.
 
CATEGORIA.........FOLHA PAG..........VALOR DFP......REFERÊNCIA.......FONTE
Pedreiro...................R$ 675,84...............R$ 871,20............R$613,80.............SINAPI
Carpinteiro...............R$ 675,84................R$ 871,20............R$ 613,80............SINAPI
Téc. Segurança......R$ 2.396,99.............R$ 4,292,20.........R$ 3.491,40.........DATAFOLHA
Téc. Enfermagem....R$ 1.500,00............R$ 1.867,80.........R$ 1.998,00.........DATAFOLHA
Eletricista Manut......R$ 900,00...............R$ 1.205,60.........R$ 1.156,00.........SINAPI
 
Diante disso, a condição expressa no item 20 do Acórdão 93/2009 não se verifica neste caso em
análise, o que torna inadequada sua analogia ao caso em questão.
Cabe ainda ressaltar que a Petrobras não forneceu a esta equipe de auditoria as memórias de cálculo
necessárias à verificação da adequação dos histogramas de mão de obra e equipamentos, para que se
pudesse analisar a produtividade da aplicação destes insumos nos serviços necessários à consecução
dos objetos contratados. Ao contrário, a estatal traz em sua manifestação prévia apenas argumentos no
sentido de apontar erros metodológicos do relatório de auditoria, sem apresentar, ainda, os documentos
técnicos capazes de comprovar a adequabilidade dos valores contratados. Diante disso, neste aspecto,
conclui-se por não acatar os argumentos apresentados pela Petrobras.
 
Quarta Parte: Dos itens apresentados no DFP como verba
 
Também neste ponto a estatal não apresentou argumentos capazes de afastar a irregularidade em
questão, posto que, sendo a subcontratação exceção na execução de contratos, esta deve ser sempre
justificada e não deve ser obstáculo à perfeita determinação do que está sendo contratado pela
Administração. Nos contratos analisados há itens discriminados pela própria contratada como ´´verba``
e outros que, embora não classificados desta forma, têm esta natureza.
 
Quinta Parte: Dos contratos auditados
 
Contrato nº 0800.0049742.09-2 (Edificações)
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Primeiramente, verifica-se que a manifestação da Petrobras não procurou demonstrar a adequação do
valor global contratado com os referenciais de mercado, focando em criticar o procedimento de análise
adotado pela equipe de auditoria acerca do indício de sobrepreço apontado. 
Ademais, os representantes alegam que foram disponibilizados pela Petrobras todos os documentos
relativos a sua estimativa, contendo dentre outros, memórias de cálculo diversas, histogramas de
pessoal, salários de mão-de-obra direta e indireta praticados para o segmento Óleo e Gás, tabela Abemi
de aluguel de equipamentos e tabela PINI/VOLARE.
Neste aspecto, cabe ressaltar que até o momento, mesmo após reiteradas solicitações específicas, não
foram entregues as memórias de cálculo acerca das quantidades adotadas para os insumos do contrato:
mão-de-obra, equipamentos e materiais, o que impossibilita a completa análise do orçamento por parte
desta Corte de Contas.
Com relação aos requisitos mínimos exigidos de cada profissional que constam do Anexo IV do
Contrato, verifica-se que se tratam dos procedimentos de QSMS, que está devidamente orçado em
separado, na DFP da contratada. Portanto, não há que se misturar o custo horário previsto a ser pago
aos profissionais com demais custos previstos em separado, neste caso, no valor de R$ 11.898.226,40
(sem BDI). Com o acréscimo do BDI (23,44%), que incide sobre os demais custos, o valor a ser pago
sobe para 14.687.170,67, que equivale a 19,75% de toda a mão-de-obra prevista, de R$ 74.376.287,43
(com BDI de 23,44%).
Quanto à telha, os representantes afirmam que a especificação da telha referencial difere da adotada
pela contratada, todavia, não é o que se depreende da descrição dos serviços. No contrato o item está
discriminado como: TELHAS EM AÇO PRÉ PINTADAS NA COR AREIA TIPO ISOCOBERTURA
DE 0,5MM DE ESPESSURA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO
DE 40MM DE ESPESSURA DA ''PANISOL''. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DEVERÃO ....
ARRUELA DE NEOPRENE, e na Revista Construção e Mercado consta: Telhas de aço térmicas, tipo
sanduíche poliuretano, pré-pintado, com 0,5mm de espessura. Portanto, a afirmação procedida não
prospera. Não se entende porque os representantes afirmam que o fato da telha ser pré-pintada torna-a
fora da especificação contratada, se no contrato essa é a exata característica descrita.
Nesse caso, não cabe alegar aumento de custo da telha devido ao frete do endereço da fábrica em São
Paulo até o local da obra, pois que na própria Revista Construção Mercado, a mesma telha
especificada para a obra encontra-se orçada tanto para São Paulo (R$ 72,73/m2) como para
Pernambuco (R$ 64,13/m2), sendo nesta última localidade mais barata que no local da fabricante
citada no DFP. Logo, se é possível adquirir a telha especificada em Pernambuco por um preço mais
barato, em tese, não há motivo para comprá-la em outro local por valor mais elevado.
Quanto ao forro também não se verifica divergência entre a especificação da Revista Construção
Mercado e a do projeto como alegam os responsáveis.
Não procede a argumentação de que em licitação por empreitada a preço global somente importa o
preço total, pois que os contratos celebrados pela Petrobras estão sujeitos a alterações de quantitativos
por meio de aditivos, conforme verifica-se em diversos contratos da estatal licitados por preço global
que sofreram aditivos, e nessa situação, caso ocorra aumento de quantidade em itens com sobrepreço,
ocorrerá desequilíbrio em prejuízo da contratante, possibilitando inclusive os efeitos dos jogos de
planilha.
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Ademais, os contratos celebrados pela Petrobras estão abrangidos pelo art. 109 da Lei nº 11.768, de 14
de agosto de 2008 (LDO/2009), conforme já citado nesta conclusão.
Portanto, fica claro a ilegalidade praticada no descumprimento do art. 109 da LDO/2009, com o
agravante de que o objeto licitado nesse caso trata-se de conjunto de edificações e serviços de
urbanismo e infra-estrutura, em consonância com o SINAPI.
Quanto ao preço por metro quadrado calculado, verifica-se que não há outra forma de calcular esse
parâmetro, pois a forma de orçamento exigida pela Petrobras (DFP) não permite que se isole partes da
obra para aferição do seu preço, por não particularizar os serviços a serem executados, em detrimento
ao Princípio da Transparência.
O parâmetro calculado de R$ 9.138,20/m², que decorre da divisão do valor total contratado pela área
construída, fornece uma ordem de grandeza do valor pago pelo objeto, que nesse caso, é comum
(edificações e urbanismo), sendo comparável com inúmeros outros empreendimentos similares
licitados e construídos por diversas outras entidades da Administração Pública.
Ante o exposto, conclui-se por não acatar os argumentos da Petrobras em sua manifestação prévia
sobre os indícios de sobrepreço apontados no contrato de Edificações.
 
Contrato nº 0800.0049738.09-2 (Tanques Lote II) e Contrato nº 0800.00497.16.09-2 (Tanques Lote I)
 
Diante da similaridade dos contratos e das respectivas alegações apresentadas pela Petrobras, passa-se
à analise conjunta da manifestação prévia da Petrobras a respeito dos indícios de sobrepreço dos
contratos para implantação dos Tanques Lotes I e II.
Mais uma vez os argumentos apresentados pela Petrobras apenas cuidam de apontar erros
metodológicos do Relatório de Auditoria, sem apresentar, em contrapartida os documentos necessários
à comprovação da adequabilidade dos preços contratados. A estatal não justifica os valores contratados
acima dos referenciais apontados pela equipe de auditoria, limitando-se a reforçar a inaplicabilidade do
SINAPI e outros sistemas de referência de preços empregados pela equipe de auditoria.
Como já se apontou nesta conclusão, cabe ao gestor, prestar contas da boa e regular aplicação dos
recursos que administra. Até o momento, mesmo após reiteradas solicitações específicas, não foram
entregues as memórias de cálculo acerca das quantidades adotadas para os insumos do contrato: mão-
de-obra, equipamentos e materiais, o que impossibilita a completa análise do orçamento por parte
desta Corte de Contas.
Diante disto, conclui-se por manter a irregularidade quanto aos contratos para implantação dos
Tanques Lotes I e II.
 
Contrato nº 0800.0045921.08-2 (CAFOR)
 
Preliminarmente, cabe ressaltar que a comparação com outras termelétricas não se constituiu no centro
da análise de sobrepreço conduzida pela equipe de auditoria, pois, assim como restou esclarecido, em
parte, pela Petrobras, a Casa de Força a ser implantada na Refinaria Abreu e Lima trata-se de
empreendimento com características peculiares capazes de justificar, em parte o elevado preço do kW
em relação às termelétricas analisadas comparativamente.
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Quanto à comparação dos preços do DFP da contratada e do SINAPI, a Petrobras deveria apresentar os
custos referenciais da ABEMI, a fim de comprovar as diferenças de custos de equipamentos em
relação ao referencial empregado pela equipe de auditoria.
Quanto aos requisitos de qualificação técnica para a mão de obra contratada, verificou-se por meio da
análise da folha de pagamento da empresa ALUSA SA que alguns dos salários apresentados no DFP
não estão sendo efetivamente pagos, o que contradiz os argumentos apresentados pela Petrobras a
respeito do aquecimento do mercado de trabalho local, bem como das exigências de qualificação,
como justificativas para a contratação de profissionais por salários acima dos valores que apresentam o
SINAPI e o DATAFOLHA.
Ante o exposto, conclui-se por não acatar os argumentos da Petrobras em sua manifestação prévia
sobre os indícios de sobrepreço apontados no contrato para implantação da Casa de Força (CAFOR).
3.4.8 - Responsáveis: 
Nome: Sérgio dos Santos Arantes - CPF: 335.417.367-04 - Cargo: Gerente da Engenharia/SL/ECP da
Petrobras
Nome: Ivo Baer - CPF: 291.043.199-15 - Cargo: Gerente da Unidade de Implementação do
Empreendimento
Conduta: O Sr Ivo Baer na qualidade de Gerente de Implementação do Empreedimento foi
responsável pela aprovação da Estimativa de Custos do Investimento e o Sr Sérgio dos Santos Arantes,
Gerente da Engenharia/SL/ECP, foi responsável pela aprovação da estruturação da Estimativa de
Custos do Investimento referente aos Contratos nº 0800.0049742.02-2/Edificações, nº
0800.0045921.08-2/CAFOR, nº 0800.0049716.09-2/TANQUES LOTE I e nº 0800.0049738.09-
2/Tanques Lote II.
Nexo de causalidade: "O Sr. Ivo Baer exerce a função de Gerente da Unidade de Implementação do
Empreedimento (UIE) Refinaria Abreu e Lima 'RNEST'. Conforme Matriz de Atribuições e
Responsabilidade constante do documento PG-12-SL/ECP-001 - pág.5, a UIE denominada 'CLIENTE'
é responsável pelas seguintes etapas do processo de estimativa de custos de investimento da
PETROBRAS, na fase FEL 3:
a) Elaboração da Estimativa de Custos de Investimentos;
b) Recuperação de Informações. 
 
O Sr. Sérgio dos Santos Arantes exerce a função de Gerente da ENGENHARIA/SL/ECP. Conforme
Matriz de Atribuições e Responsabilidade constante do documento PG-12-SL/ECP-001 - pág.5, a
ENGENHARIA/SL/ECP  é responsável pelas seguintes etapas do processo de estimativa de custos de
investimento da PETROBRAS, na fase FEL 3:
a) Estruturação da Estimativa de Custos de Investimento;
b) Tratamento de Informações.  "
 
3.5 - Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.
3.5.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação
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Tipo - Demais irregularidades graves na administração do contrato
Justificativa - A irregularidade detectada enseja a suspensão das execuções física, orçamentária e
financeira dos contratos por se enquadrar na alínea 'a' (potencialidade de ocasionar prejuízo
significativo ao erário) do art. 96 da Lei nº 11.768/2008.
3.5.2 - Situação encontrada:
Trata-se de item previsto em vários contratos e licitações em andamento, conforme tabela ao final do
tópico.
 
Observa-se que, para os contratos em análise, há uma previsão total de R$ 92.983.099,17 para gastos
com as referidas verbas de ressarcimento de custos decorrentes de chuvas ou descargas atmosféricas.
Para as licitações em análise (procedimento de contratação ainda em andamento), a previsão é de R$
209.298.391,59. O total da verba para as contratações supracitadas é de R$ 302.298.391,59.
A Petrobras adotou como procedimento contratual que os custos decorrentes de paralisação da obra em
decorrência de chuvas e descargas atmosféricas serão arcados pela Estatal, além de possibilitar a
prorrogação do prazo em face de atrasos:
 
"O objetivo deste Procedimento é estabelecer um tratamento uniforme para os impactos na execução
dos contratos de construção e montagem, decorrentes da ocorrência de chuvas, descargas atmosféricas
e suas conseqüências com vistas à extensão do prazo contratual para os MARCOS PRORROGAVÉIS
e ao ressarcimento de custos para os MARCOS IMPRORROGÁVEIS."
 
Sendo assim, para cada contrato foram estabelecidos MARCOS PRORROGAVÉIS e MARCOS
IMPRORROGÁVEIS:
 
"- MARCOS OU PRAZOS IMPRORROGÁVEIS  são aqueles que não são passíveis de prorrogação
quando causados pela ocorrência de chuva e ou descargas atmosféricas e suas conseqüências, devendo
a contratada alocar recursos adicionais necessários de forma a recuperar os atrasos decorrentes dos
motivos em tela.
- MARCOS OU PRAZOS PRORROGÁVEIS  são aqueles que os dias paralisados pelos motivos
constantes na cláusula sexta serão abonados."
 
Ou seja, para os prorrogáveis a ocorrência de chuva pode justificar a prorrogação dos prazos, embora
não resultem em ressarcimentos ao contratado. Para os improrrogáveis, a chuva não deve ser aceita
para fins de prorrogação, embora os custos decorrentes devam ser ressarcidos pela Petrobras.
Foi estabelecido pela Estatal verba para cobrir os custos decorrentes das paralisações. Essa verba foi
estimada pela Petrobras e não era passível de modificação no seu valor pelas empresas que
apresentaram propostas.
As planilhas de preços dos contratos em análise contemplam item específico para Ressarcimento de
custos devido a paralisações por chuvas e descargas atmosféricas.
O objetivo da verba é cobrir os custos (Ressarcimento de custos devido a paralisações por chuvas e
descargas atmosféricas), ou seja, nos contratos firmados (ou em processo de contratação) não deve ser
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auferido lucro pela empresa contratada em decorrência das paralisações. Ao longo dos contratos e seus
anexos, em especial nos anexos referentes ao Procedimento para avaliação e pagamento por ocorrência
de chuvas, descargas atmosféricas e suas conseqüências resta claro que o objetivo é ressarcir custos.
Logicamente há previsão de percentual de lucro para as contratadas, mas não no caso das paralisações.
Segue abaixo trechos do contrato e seus anexos (Contrato do Lote I dos Tanques), que são
contemplados de forma semelhante no restante dos contratos (vide Anexo XV dos contratos):
 
Trechos do Anexo XV:
"2.2  O custo decorrente de atividades paralisadas devidas à ocorrência de chuvas, descargas
atmosféricas e suas conseqüências não deverão ser considerados nos preços propostos relativos aos
MARCOS IMPRORROGÁVEIS.
2.3  As paralisações de frentes de serviços causadas pela incidência de chuvas, descargas atmosféricas
e suas conseqüências podem acarretar custos relativos aos MARCOS IMPRORROGÁVEIS que serão
pagos pela Petrobras à Contratada nos limites e na forma determinados de acordo com a orientação
estabelecida no Anexo B deste Procedimento.
(...)
2.8  Os custos decorrentes de paralisações por chuvas, descargas atmosféricas e suas conseqüências
previstas neste Procedimento serão pagos com base em item específico, constante da Planilha de
Preços contratual.
(...)
1.2  O custo final a ser pago à Contratada será o resultado da soma dos custos parciais descritos no
item 1.1 anterior, adicionais de tributos, encargos sociais, periculosidade (se aplicável) e demais custos
incidentes sobre a mão-de-obra, conforme indicado no Demonstrativo de Formação de Preço (DFP)."
 
Sendo assim, resta demonstrado que o objetivo da verba é cobrir custos, e o contratado não deve
auferir lucro para este item.
A seguir apresenta-se breve descrição dos critérios de medição adotados nos contratos e da estimativa
realizada pela Petrobras para o valor total previsto para a verba indenizatória, para posterior análise
dos mesmos.
 
Dos critérios de medição
Para os marcos prorrogáveis, não são ressarcidos custos decorrentes de paralisações em conseqüência
de chuvas. Para os improrrogáveis, é previsto o ressarcimento, sendo assim, para os serviços com
marcos improrrogáveis, não devem ser considerados os custos devidos à ocorrência de chuvas nos
preços propostos.
A metodologia para levantamento dos custos a serem ressarcidos é disciplinada em anexos específicos
de cada contrato (Anexo XV dos contratos).
Resumidamente, os custos são calculados da seguinte forma: (i) registram-se o tempo (número de
horas) e as frentes de serviço que ficaram impossibilitadas de trabalhar devido às chuvas ou descargas
atmosféricas (discriminando a mão-de-obra direta, a mão-de-obra indireta relacionada à mão-de-obra
direta e os equipamentos); (ii) utilizam-se os custos unitários obtidos a partir do DFP do contrato; (iii)
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o custo final a ser pago é o resultado da soma dos custos da mão-de-obra e dos equipamentos,
acrescidos de tributos e de encargos sociais e outros custos incidentes sobre a mão-de-obra, conforme
DFP.
Destaca-se que o valor total da verba prevista não necessariamente corresponderá ao total que será
pago, podendo haver variação do mesmo, uma vez que a Estatal adotou algumas premissas que podem
ou não corresponder com o que efetivamente ocorrerá na obra. Há, inclusive, cláusula expressa nos
contratos, conforme trecho do Anexo III  Critérios de Medição (Contrato Lote I dos Tanques):
 
"4.3 A Petrobras poderá, durante a vigência do Contrato, não utilizar este recurso. Desta forma, caso
não ocorra a identificação da necessidade de reembolso de horas ociosas, a verba do item 08 do Anexo
II-A2  Planilha de Preços-Serviços, não será utilizada, não cabendo à Contratada qualquer pagamento,
reembolso ou ressarcimento seja a que título for."
 
Feita a descrição dos critérios de medição, passa-se a descrição da estimativa do valor total previsto
para a verba indenizatória, para posteriormente analisar a economicidade dos critérios.
 
Da estimativa do valor total previsto para a verba indenizatória
Foram solicitadas as memórias de cálculo das estimativas das verbas indenizatórias, conforme trecho
do Ofício de Requisição nº 03-422/2009, de 15/5/9:
 
"Solicitamos a Vossa Senhoria, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam
fornecidas cópias dos documentos relacionados a seguir (em arquivo digital e, no caso das planilhas,
em formato Excel):
(...)
2. Documentos relativos aos contratos assinados ou em processo de contratação com valor acima de
R$ 50 milhões e que contém previsão para verba indenizatória para paralisações:
2.1. Memória de cálculo da estimativa do valor da verba indenizatória;
(...)
Os documentos devem ser entregues até o dia 18/05/2009 pela manhã.
Em caso de indisponibilidade ou inexistência dos referidos documentos ou informações, favor registrar
por escrito tal fato, no mesmo prazo estabelecido."
 
Nenhuma memória de cálculo foi entregue até a data estipulada no ofício de requisição (18/5/9), razão
pela qual foi feita uma reiteração e solicitada a indicação dos responsáveis pelo não atendimento
(nome, cargo e CPF), conforme Ofício de Requisição nº 05-422/2009, de 18/05/2009. No referido
ofício de requisição foram também solicitadas às memórias de cálculo das verbas indenizatórias
referentes aos processos de contratação da UHDT/UGH (convite 0634316.09-8), da UCR (convite nº
0534503.08-8) e das tubovias de interligações (convite nº 053451.08-8)  contratações em andamento 
com prazo até o dia 19/5/9.
Até o término do período de execução (20/5/9) não havia sido entregue nenhuma memória de cálculo,
nem indicação dos responsáveis.
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Importante destacar que as memórias de cálculo são documentos que embasam os valores estimados
para as verbas, e, obrigatoriamente, devem existir antes do início do processo licitatório. Ou seja,
foram solicitados documentos que supostamente já deveriam compor o processo, não se tratando de
nenhuma informação nova, que necessitasse ser produzida a partir da demanda da equipe de auditoria
desta Corte de Contas.
Em 25/5/9, a Petrobras encaminhou, em anexo à carta nº 002/2009, memórias de cálculo das verbas
referentes aos contratos dos Tanques (Lotes I e II) e aos convites para as Tubovias de Interligação,
UHDT e UCR (em processo de licitação).
Além de não terem sido entregues todas as memórias de cálculo solicitadas (faltaram as referentes aos
contratos da Casa de Força e da Estação de Tratamento de Água), as encaminhadas estão incompletas.
Os documentos entregues como memória de cálculo, que estimam valores da ordem de R$ 15 milhões
(Tanques  Lote I), R$ 18 milhões (Tanques  Lote II), R$ 76 milhões (Tubovias), R$ 41 milhões (UCR)
e R$ 65 milhões (UHDT) são compostos de apenas 1 página cada, que na realidade se trata de uma
tabela resumo de valores.
 
Análise
 
Da análise dos critérios de medição adotados, das memórias de cálculo e dos DFPs dos contratos
assinados, percebem-se incoerências evidentes, que podem resultar em significativos danos aos cofres
da Petrobras, conforme será demonstrado nos parágrafos seguintes.
O primeiro ponto a ser comentado refere-se à não disponibilização de todas as memórias de cálculo
das verbas indenizatórias. Trata-se de documentos fundamentais para a análise dos valores estimados
para as verbas, e que, obrigatoriamente, devem ser elaborados antes da fase de licitação.
Importante ressaltar que mesmo as memórias de cálculo entregues, foram disponibilizadas fora do
prazo solicitado.
As memórias de cálculo disponibilizadas, além de não estarem em arquivo digital Excel (.xls) - como
solicitado nos ofícios de requisição -, estão incompletas. O documento apresentado como memória de
cálculo para estimativa da verba de cada contrato restringe-se a uma única página, que contempla um
resumo dos resultados encontrados (vide memórias de cálculo).
Pelas memórias de cálculo fornecidas pela Petrobras não é possível identificar dados básicos e
essenciais para se estimar custos decorrentes de chuvas, como, por exemplo, a quantidade de dias de
chuva considerados na estimativa.
 
Feitos os comentários iniciais a respeito das memórias de cálculo, resta clara a dificuldade de se
analisar a estimativa da Petrobras visto que, apesar de solicitadas as memórias de cálculo das verbas
(reiteradamente), parte delas não foi entregue e as que foram, estão incompletas.
Mesmo considerando que os dias de chuva e os custos horários da mão-de-obra foram corretamente
estimados pela Petrobras, percebe-se que há grande risco de que o valor total considerado para
ressarcir os custos seja insuficiente. Isto decorre da divergência entre os critérios adotados na
estimativa e os de medição constantes dos contratos (ou minutas dos contratos, se for o caso).
Na estimativa, como se pode perceber no exemplo das Tubovias, só foram considerados custos com a
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mão-de-obra direta. Ocorre que nos critérios de medição estão previstos também ressarcimentos para
os equipamentos e para a mão-de-obra indireta relacionada à mão-de-obra direta.
Sendo assim, tem-se o primeiro erro relativo à verba de ressarcimento de custos com chuvas, visto que
se partiu de uma premissa para estimativa do valor total para a verba que não se coaduna com os
critérios de medição adotados. Como os critérios de medição adotados, além dos custos com mão-de-
obra direta, prevêem ressarcimento de outros custos, tem-se risco de que o valor total estimado para a
verba fique aquém do que precisará ser ressarcido ao contratado, caso seguidos os critérios
estabelecidos em contrato.
No entanto há uma irregularidade nos critérios de medição que chama ainda mais atenção, trata-se dos
critérios para ressarcimento dos custos com equipamentos parados.
Os custos horários dos equipamentos podem ser divididos em: produtivos e improdutivos, sendo o
primeiro obrigatoriamente maior que o segundo. Simplificando os conceitos, tem-se que os custos
produtivos referem-se aos equipamentos em efetiva operação e englobam a depreciação, combustível,
manutenção e mão-de-obra para operação, enquanto que os improdutivos não devem contemplar
custos com combustível, por exemplo.
De acordo com o Manual do Sicro (Sistema de Custos do Dnit), os custos improdutivos devem ser
contabilizados como o custo dos operadores, não se devendo considerar combustível, manutenção ou
depreciação do equipamento, visto que o mesmo está parado. Seguem trechos do Manual do Sicro
(2003):
 
"Os conceitos e o modelo matemático adotados no cálculo dos preços unitários consideram dois
períodos de tempo diferentes na atuação dos equipamentos: a hora operativa e a hora improdutiva.
Durante a hora operativa, o equipamento está operando normalmente, sujeito às restrições que são
levadas em conta quando se aplica o fator eficiência. Na hora improdutiva, o equipamento está parado,
com o motor desligado, aguardando que o equipamento que comanda a equipe permita-lhe operar.
Em conseqüência desses conceitos, o custo horário operativo é calculado somando-se os custos
horários de depreciação, operação, manutenção e mão-de-obra. O custo horário improdutivo é igual ao
custo horário da mão-de-obra. Não se consideram os outros custos, pois se admite que estes ocorram
somente ao longo da vida útil, expressa em horas operativas. Matematicamente, a improdutividade
aparece quando se compara a produção horária da equipe com a dos equipamentos individuais. O
coeficiente de utilização produtivo é o quociente de divisão da produção da equipe pela produção de
cada tipo de equipamento e é sempre menor ou igual a 1. O coeficiente de utilização improdutiva é
obtido por diferença. Na fase de orçamento, há ainda que considerar, na composição dos custos dos
itens de serviço, a incidência dos tempos improdutivos devidos as condições climáticas, notadamente a
ocorrência de chuvas.
(...)
Os tempos improdutivos, por sua vez, comportam paradas de mais longa duração, em que os
equipamentos continuam vinculados ao serviço e seus operadores permanecem mobilizados, mesmo
que seus motores tenham sido desligados. Tais paradas podem ter as mais diversas razões como, por
exemplo, chuva, falta de material, necessidades do operador, quebra ou falha do equipamento em
questão ou de algum outro componente da patrulha, reabastecimento de combustível etc. A fim de não
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complicar desnecessariamente a apropriação, é preciso avaliar quais deles se deseja individualizar e
quais os que podem ser tratados em conjunto sob a rubrica de outros ou de diversos."
 
Pelo exposto, tem-se que os custos produtivos e improdutivos são obrigatoriamente diferentes.
Ao avaliar a opção da Petrobras em separar os custos improdutivos referentes às paralisações que não
são responsabilidade do construtor, resta claro que a Estatal procurou transferir para si os riscos
decorrentes de um período de maior ou menor precipitação ou descargas atmosféricas. Acredita-se que
a Petrobras buscou obter propostas mais vantajosas, uma vez que foi retirado esse risco das
empreiteiras, passando a Estatal a ressarcir os custos dos contratados com essas paralisações, no caso
dos serviços com marcos improrrogáveis.
Também não restariam dúvidas de que a intenção da Contratante não é de que o construtor tenha lucro
quando está parado, nem tampouco prejuízo, mas que nessas situações tenha os custos ressarcidos,
conforme já descrito no presente relatório.
Por outro lado, da forma como está previsto nos critérios de medição e depois de uma análise expedita
nos DFPs das contratadas, percebe-se elevado risco de ocorrer exatamente o contrário. Os contratados,
caso mantidos os critérios atuais, podem vir a auferir lucro mesmo quando não estão executando
serviços. E pior: há o risco de que o lucro auferido quando medido o item da verba de ressarcimento
seja maior que qualquer outro serviço da planilha de preços unitários, conforme será demonstrado nos
parágrafos seguintes.
A metodologia de medição para ressarcir os custos com paralisações decorrentes de chuvas é
antieconômica e representa sérios riscos de danos aos cofres da Petrobras. O pagamento dos custos
pela paralisação dos equipamentos será realizado pelos custos produtivos e não pelos improdutivos. Os
custos operativos (ou produtivos) são significantemente maiores que os improdutivos. Ocorre que os
DFPs não contemplam custos improdutivos, mas apenas os produtivos, e os critérios de medição
prevêem que os custos dos equipamentos paralisados devem ser considerados a partir dos custos
contidos nos DFPs.
Ao final do tópico apresenta-se tabela comparando os custos de equipamentos dos DFPs e os custos
improdutivos do Sicro.
 
Resta claro que custos operativos são diferentes dos improdutivos.
Esclarecido o equívoco metodológico que vem sendo empregado, o próximo passo da presente análise
seria estimar o valor total dos prejuízos que a Companhia está sujeita caso mantenha os critérios atuais
de medição da verba de ressarcimento de custos. Ocorre que, como já explicado, da forma como foram
entregues, as memórias de cálculo não contemplam dados básicos como a quantidade de dias de chuva
considerados, nem tampouco considera os custos com equipamentos, que é explicitamente considerado
nos critérios de medição. Desta forma, não é possível estimar o prejuízo potencial que a Petrobras está
sujeita, mas percebe-se claramente que é um risco elevado, uma vez que os custos operativos dos
equipamentos (que constam dos DFPs) são bem maiores que os improdutivos do Sicro, conforme
exemplos contemplados na tabela anterior.
Para fins de pagamento da verba indenizatória devem-se adotar os custos improdutivos dos
equipamentos. Segundo os conceitos do Sicro2, está errado utilizar os custos operativos dos
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equipamentos (que são os constantes do DFP), o correto é utilizar apenas aqueles referentes à mão-de-
obra diretamente envolvida na operação das máquinas (os operadores), outros funcionários
relacionados diretamente ao serviço (ajudantes de produção, por exemplo) e a mão-de-obra indireta
relacionada à mão-de-obra direta (topógrafo, encarregado de serviço etc.).
Considerando que quando os equipamentos estão parados seus custos são improdutivos, e que esses,
conforme já detalhado, são os referentes à mão-de-obra, tem-se que para fins da verba de
ressarcimento de custos devem-se contabilizar apenas os custos referentes à mão-de-obra.
Os custos referentes à depreciação, combustível e manutenção das máquinas são considerados quando
o equipamento está produzindo. Esses valores entram no cálculo do custo horário operativo. E, na
utilização produtiva dos equipamentos, há a parcela de lucro das empresas/ consórcios contratados.
A verba em análise tem como objetivo ressarcir os custos dos contratados. Sendo assim, torna-se
necessário que a Estatal confronte os salários informados pelas empresas contratadas nos DFPs com os
efetivamente praticados (folhas de pagamento), para evitar que a Petrobras venha a ressarcir os
contratados por custos que não existiram.



Valor Estimado
% Em relação ao Valor 

total do Contrato
Obs.:

0800.0049716.09-2 (Tanques Lote I) 15.000.000,00                  2,84% (1)

0800.0049738.09-2  (Tanques Lote II) 18.000.000,00                  2,46% (1)

0800.0049741.09-2 (ETA) 19.000.000,00                  2,45% (1)

0800.0045921.08-2 (CAFOR) 28.983.099,17                  3,00% (1)

0800.0049742.09-2 (Edificações) 12.000.000,00                  2,03% (1)

Subtotal 92.983.099,17                  

Em licitação - Convites Valor Estimado

0629064.09-8 (Tubovias) 76.315.292,42                  (2)

0629131.09-8 (UCR) 41.000.000,00                  (3)

0634316.09-8 (UHDT) 65.000.000,00                  (4)

0629131.09-8 27.000.000,00                  

Subtotal 209.315.292,42                

Total Geral 302.298.391,59                

Contratos

Verba Indenizatória

Obs.: 

(1) Valor constante da planilha de preços do contrato;

(2) Valor da memória de cálculo (do REBID);

(3) Valor constante da planilha de preços da minuta do contrato (do REBID);

(4) Valor constante da minuta de contrato (da 1ª Licitação).
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Contrato

Custo Mensal (R$)
Custo Improdutivo 

Mensal (R$)*
Referência

Caminhão Basculante 15.700,00                3.005,27                 E432 422%

Retro escavadeira 14.000,00                3.287,00                 E011 326%

Moto Niveladora Potência 125 Hp 33.840,00                3.287,00                 E006 930%

Compressor Diesel 125 3.578,02                  2.535,70                 E208 41%

Compressor Diesel 350 6.659,09                  2.535,70                 E223 163%

Compressor Diesel 750 12.403,81                2.535,70                 E203 389%

Caminhão Munck 21.111,00                3.005,27                 E434 602%

Escavadeira Hidráulica 27.777,78                3.474,83                 E062 699%

Pá Carregadeira 18.888,89                3.287,00                 E016 475%

Retroescavadeira 15.555,56                3.287,00                 E011 373%

GERADOR 300 KVA 25.353,20                2.535,70                 E504 900%

COMPRESSOR DIESEL 750 PCM 13.655,00                2.535,70                 E203 439%

ROLO COMPACTADOR 9.085,23                  2.535,70                 E103 258%

CAMINHÃO BASCULANTE 8 m3 19.467,42                3.005,27                 E404 548%

CAMINHÃO PIPA 6,000 LTS 20.391,09                3.005,27                 E406 579%

Retroescavadeira 8.500,00                  3.287,00                 E011 159%

Caminhão Basculante 14.773,83                3.005,27                 E432 392%

Moto Niveladora Potência 125 Hp 10.753,11                3.287,00                 E006 227%

Escavadeira Hidráulica 30.940,00                3.474,83                 E062 790%

Caminhão Munck 9.500,00                  3.005,27                 E434 216%

Caminhão Basculante 7.920,00                  3.005,27                 E432 164%

Caminhão Tanque 7.862,40                  3.005,27                 E406 162%

Trator CAT D6 21.387,60                3.287,00                 E002 551%

Contrato Tanques Lote II

Contrato Edificações

Obs.:

* Considerou-se 220 h/mês. Referência SICRO de dez/08 - Pernambuco.

Equipamentos

Sicro
Diferença 

(%)

Contrato CAFOR

Contrato ETA

Contrato Tanques Lote I
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3.5.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 08000045921082, 02/12/2008, Serviços relativos ao projeto executivo, suprimento,
construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação, para a implementação da Casa
de Força - CAFOR, para a Refinaria Abreu e Lima - RNEST, no município de Ipojuca-PE, para as
seguintes Unidades de Processo e Sistemas Complementares.
 
Casas de Força-CAFOR U-50 (inclusas SE-5000 e SE-5010)
SE-5000 (4TURBOGERADORES DE 62,5 MVA em 3,8 KV)
SE-5010 (69 KV-2X100 MVA)
Unidade de Ar Comprimido U-57
Subestação de Entrada de Externa U-5500 (230/69 KV-2X100MVA)
Subestações Ilha:
 
SE-5020 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5030 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5040 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5050 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
Interligação Elétrica da SE-5500 com a CAFOR., Alusa Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0049742.09-2, 04/05/2009, Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do
projeto executivo e construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações,
incluindo Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST,
no município de Ipojuca/PE., Consórcio Rnest O. C. Edificações (Engevix/Eit).
• Contrato 08000049741092, 30/03/2009, Fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, sob
o regime de preço global, pela CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto básico,
detalhamento de projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento,
testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos para a implantação
da Estação de Tratamento de Água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima  RNEST.
(Vigência 819 dias).
O CONTRATO FOI CELEBRADO COM O CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - 'RNEST'.
CONSTITUÍDO PELA EMPRESAS:
ENFIL S.A CONTROLE AMBIENTAL (CNPJ 00.286.550/0001-19
VEOLIA WATER SYSTEMS BRASIL LTA (CNPJ 96.591.128/0001-46.
, Enfil S.A. Controle Ambiental.
• Contrato 0800.0049716.09-2, 31/03/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote I -
RNEST, Consórcio Techint Confab Umsa.
• Contrato 0800.0049738.09-2, 30/04/2009, Serviços necessários a implantação dos Tanques de
Armazenamento - Lote II -
RNEST, Consórcio Tome Alusa Galvão.
• Edital 0629064.09-8, 19/03/2009, CONVITE, Serviços necessários à implantação das tubovias de
interligações da Refinaria do Nordeste.
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• Edital 0629131.09-8, 19/03/2009, CONVITE, Execução das Unidades de Coqueamento Retardado 
UCR (U-21 e U-22) e Unidades de Tratamento Cáustico Regenerativo (U-26 E U-27), para a Refinaria
do Nordeste Abreu e Lima  RNEST.
• Edital 0634314.09-8, 31/03/2009, CONVITE, Serviços necessários à implantação das Unidades de
Destilação Atmosférica (U-11 e U-12), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A. RNEST.
• Edital 0634316.09-8, 31/03/2009, CONVITE, Serviços de implantação das Unidade de
Hidrotratamento de Diesel (U-31 e U-32), de Hidrotratamento de Nafta (U-33 e U-34) e de Geração de
Hidrogênio - UGH (U-35 e U-36) para a Refinaria Abreu e Lima.
3.5.4 - Critérios: 
Lei 11768/2008, art. 96, § 1º, inciso IV, alínea a
Norma Técnica - Dnit - Manual do Sicro2. Volume  I -  Metodologias e Conceitos
3.5.5 - Evidências: 
Memórias de cálculo de verba indenizatória de chuvas e descargas atmosféricas. Arquivos em mídia.
Faltou a memória de cálculo referentes aos Contratos da CAFOR e ETA (folhas 223/224 do Anexo 8 -
Principal)
Memórias de Cálculo - verba indenizatória para chuvas e descargas atmosféricas. Arquivo em mídia.
(folha 249 do Anexo 8 - Principal)
Anexo XV do Contrato da CAFOR (critérios de medição da verba indenizatória) - arquivo em mídia.
(folha 105 do Anexo 2 - Principal)
Anexo XV do Contrato de Edificações (critérios de medição da verba indenizatória) - arquivo em
mídia. (folha 49 do Anexo 4 - Principal)
Anexo XV do Contrato da ETA (critérios de medição da verba indenizatória) - arquivo em mídia.
(folha 46 do Anexo 3 - Principal)
Anexo XV do Contrato dos Tanques Lote I (critérios de medição da verba indenizatória). (folhas 45/52
do Anexo 5 - Principal)
Anexo XV do Contrato dos Tanques Lote II (critérios de medição da verba indenizatória) - arquivo em
mídia. (folha 59 do Anexo 6 - Principal)
3.5.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
A Petrobras agrupa sua manifestação em quatro tópicos. A seguir transcrição dos mesmos:
 
''i) Ausência de divergência entre os elementos que são levados em consideração em relação à
elaboração da estimativa e do critério de medição
ii) Estimativa de Custos X Orçamentos
iii) Interpretação contratual  Custo Improdutivo X Custo de Disponibilidade
iv) Inaplicabilidade do SICRO 2  Ausência de referibilidade para a realização de comparações
minimamente confiáveis''
 
I) AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ELEMENTOS CONSIDERADOS NA
ESTIMATIVA E O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
A estatal argumenta que não há divergência entre os elementos que são levados em conta na estimativa
de custos da Petrobras e no critério de medição dos contratos. A seguir transcrição de parte da
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manifestação:
 
''Para esclarecer a dúvida, anexamos a estimativa referente ao contrato das Tubovias (Doc. 08  CD
Anexo 8 p. 120) que demonstra, após uma análise detida de todos os elementos que a compõe, que
ambos os custos (equipamentos e mão de obra) foram levados em consideração para a elaboração desta
estimativa, como é claramente perceptível no valor final encontrado.
Subsidiariamente, devemos afirmar que a PETROBRAS sempre levou em consideração que ambos os
custos estavam inseridos em sua estimativa e, dessa forma, não existe possibilidade dos critérios de
medição não serem compatíveis com as estimativas correlatas, uma vez que ambos levam em
consideração tanto os custos de equipamentos quanto o custo relativo à mão de obra para a sua
elaboração.
Dessa forma, o fato da indicação dos custos relativos aos equipamentos estar expressa ou não dentro
das estimativas relega-se ao plano meramente formal, pois, como mencionado acima, estes custos
estão de fato inseridos nas estimativas e, mais importante ainda, esta é a posição institucional da
Companhia em relação à composição dos custos que são inseridos em suas estimativas.''
 
II) ESTIMATIVA DE CUSTOS X ORÇAMENTOS
O manifestante afirma que é esperado pelos padrões de engenharia variações no custo final da obra em
relação à estimativa de custos elaborada previamente a realização da obra, entre patamares de -15% a
+20%. Não havendo qualquer conseqüência danosa ou lesiva à Petrobras se a estimativa variar
positivamente ou negativamente, considerando que o pagamento relativo à verba de chuvas só será
feito em relação ao que efetivamente ocorrer. A seguir transcrição de parte da manifestação:
 
´´Concluí-se, então, que o procedimento de cálculo de custos não possui qualquer relação de
dependência com a estimativa e, por essa singela razão, se mantém inalterado apesar das variações que
podem ocorrer em relação à estimativa de custos inicial. Nesta linha de idéias, somente serão pagos à
contratada os custos em que ela efetivamente incorreu, sendo a estimativa apenas uma diretriz inicial
para os custos que deverão vir a ocorrer, sem que exista qualquer prejuízo caso o efetivamente
ocorrido venha a variar em relação à estimativa original, como restou demonstrado acima.´´
 
I II)  INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL: CUSTO IMPRODUTIVO X CUSTO DE
DISPONIBILIDADE
Alega que os valores indicados no DFP são meramente indicativos, e que não existe uma vinculação
absoluta do pagamento a ser realizado, além disso, a Petrobras não pagará os equipamentos em função
dos custos operativos. A seguir transcrição de parte da manifestação:
 
´´Nesta perspectiva, a PETROBRAS deixa previamente estabelecido que não pagará os dias em que o
equipamento estiver impossibilitado de funcionar tal qual remunera os dias produtivos.
Como evidência desta afirmação, a premissa acima delineada contendo a interpretação contratual
correta da PETROBRAS já foi estabelecida em relação ao contrato da CAFOR (Doc. 09  CD Anexo 8
p. 116) e servirá como referência para todos os demais contratos celebrados pela PETROBRAS em
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relação à Refinaria Abreu e Lima.
Para concluir o ponto, o critério de medição estabelece que o custo de disponibilidade dos
equipamentos listados no DFP deve ser obtido conforme DFP e, portanto, esta é uma referência de
cunho meramente indicativo e, ao contrário da interpretação da SECOB, não é uma vinculação
absoluta para a PETROBRAS. No entanto, trata-se de uma mera orientação de cunho programático
para a PETROBRAS ressarcir os dias em que o equipamento estiver impedido de operar com base em
um critério objetivo que possui como referência o DFP.´'
 
IV) INAPLICABILIDADE DO SICRO 2  AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE PARA A
REALIZAÇÃO DE COMPARAÇÕES MINIMAMENTE CONFIÁVEIS
A estatal argumenta que não seria correto ressarcir os custos dos equipamentos apenas com os valores
de mão-de-obra, conforme sugerido no relatório prévio, que tomou como base a metodologia do Sicro.
A justificativa apresentada pela Petrobras é que os custos improdutivos tratados no Sicro são diferentes
dos do caso em apreço. A seguir transcrição de parte da manifestação:
 
´´Pois bem. O próprio Manual do SICRO 2 estabelece que ''Na hora improdutiva, o equipamento está
parado, com o motor desligado, aguardando que o equipamento que comanda a equipe permita-lhe
operar'', ou seja, a literalidade do texto do SICRO 2 deixa claro que ''custos improdutivos'' ali tratados
não são os mesmos custos que a PETROBRAS se propõe a ressarcir.
Os custos a serem ressarcidos pela PETROBRAS são os custos de propriedade dos equipamentos
(custos de disponibilidade para a PETROBRAS) que incluem, além do custo de mão de obra, dentre
outras, as seguintes parcelas:
a) Custos de preservação: máquinas, mesmo paradas, devem ser mantidas limpas, lubrificadas,
protegidas, vigiadas, operadas periodicamente, inspecionadas, etc.
b) Custos de oportunidade: máquinas paradas deixam de produzir em outros empreendimentos das
contratadas.
c) Custos com aluguéis: máquinas por vezes não pertencem às empresas e serão, portanto, alugadas
pelas licitantes. Assim, quando paradas não irão gerar receita enquanto o aluguel devido continuará a
ser pago.
d) Depreciação e Juros: depreciação é a parcela referente à perda do valor do equipamento em
decorrência de uso ou obsolescência, enquanto os juros correspondem à remuneração do capital
investido.´´ (folhas 138/208 do Volume Principal)
3.5.7 - Conclusão da equipe:
Argumentos relativos à: ´´i) Ausência de divergência entre os elementos que são levados em
consideração em relação à elaboração da estimativa e do critério de medição´´.
A estatal apresenta a memória de cálculo relativa ao contrato das tubovias para demonstrar que ´´é
claramente perceptível´´ que as estimativas levaram em conta tanto os custos de equipamentos como
de mão-de-obra, no entanto, não explica como foi feita essa consideração.
Em análise do referido documento encaminhado como memória de cálculo, não se consegue
identificar onde foram considerados os custos dos equipamentos. Além disso, não se consegue
visualizar quais os critérios adotados para a estimativa. As demais memórias de cálculo estão na
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mesma situação.
Portanto, são improcedentes os argumentos da Petrobras no tocante ao item i.
 
Com relação ao item ´´ii) estimativa de custos x orçamentos´´, é aceitável o argumento de que a
estimativa pode apresentar certa variação relativa aos custos finais da obra. Por outro lado, deve-se
buscar aproximar ao máximo a estimativa da realidade esperada, o que não restou demonstrado nas
estimativas da Petrobras.
A improcedência reside em não se adotar critérios para estimativa de custos aderentes com os critérios
de medição, conforme já relatado. Além disso, não foi apresentado nenhum documento que indique
dados básicos para a estimativa, como a quantidade de dias de chuva considerados, e os critérios
adotados para estimá-los, por exemplo.
 
A manifestação prévia referente ao item ´´iii) interpretação contratual  custo improdutivo x custo de
disponibilidade´´ é aderente ao entendimento exarado pela equipe de auditoria no Relatório Preliminar
de que os custos dos equipamentos parados não devem ser ressarcido pelo valor dos custos operativos.
Deve ser encarado de forma positiva o posicionamento do manifestante de que os custos não serão
ressarcidos pelos valores do DFP, uma vez que, como já demonstrado, os mesmos contemplam custos
superiores até mesmos aos OPERATIVOS do Sicro.
Por outro lado, não foi apresentada nenhuma estimativa dos ´´novos´´ valores que serão utilizados para
o ressarcimento dos custos. Ou seja, parte dos contratos já está em andamento, e não há definição dos
valores que serão utilizados para ressarcir os custos improdutivos.
Além disso, destaca-se que o documento encaminhado pelo manifestante é uma ata de reunião, não se
tratando de aditivo contratual, e refere-se apenas a um contrato. Em outra fiscalização realizada pela
Secob (TC-021.324/2008-6) observou-se que os valores ressarcidos pelos equipamentos parados estão
superiores aos custos operativos do Sicro, resultando em elevado risco de dano ao erário (ainda não foi
julgado o mérito pelo Plenário do TCU).
Sendo assim, destaca-se o elevado potencial de dano ao erário decorrente da adoção de critério
inadequado para pagamento dos equipamentos paralisados.
 
No tocante ao item iv, há procedência nos argumentos apresentados no sentido de serem considerados
alguns custos além dos custos improdutivos do Sicro. Por outro lado, a manifestação apresentada
baseou-se apenas em argumentos teóricos, não apresentando nenhum valor de quanto seriam os custos
a serem adotados para ressarcimento no âmbito da verba indenizatória. A Petrobras também não
descreveu os critérios para se apurar os custos de disponibilidade dos equipamentos.
 
Do exposto, mantém-se o posicionamento do Relatório Preliminar.
 
A irregularidade pode ser sanada mediante a apresentação de memórias de cálculo COMPLETAS, ou
seja, que contemplem de forma clara todos os custos a serem ressarcidos, quais sejam: (i) mão-de-obra
direta; (ii) mão-de-obra indireta vinculada à mão-de-obra direta paralisada e (iii) equipamentos
paralisados. As memórias devem ser acompanhadas das metodologias empregadas no cálculo dos
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quantitativos de mão-de-obra e equipamentos paralisados, além de demonstrar o critério que se
utilizou para vincular a mão-de-obra indireta à direta que estiver paralisada e como se chegou aos
custos unitários da mão-de-obra e dos equipamentos. As memórias de cálculo também devem indicar
os conceitos e parâmetros utilizados para estimativa dos dias de chuva.
Adicionalmente, os contratos e minutas contratuais (nos casos de licitações em andamento) devem ser
alterados de forma a contemplar os custos improdutivos dos equipamentos, e não os operativos.
3.5.8 - Responsáveis: 
Nome: Ivo Baer - CPF: 291.043.199-15 - Cargo: Gerente da Unidade de Implementação do
Empreendimento RNEST
Conduta: Aprovação de minuta do Contrato que previa adoção de critério de medição antoeconômico
ou incompatível com o objeto real pretendido, em razão da divergência entre os critérios adotados na
estimativa da verba indenizatória e os de medição constantes dos contratos e minutas, além da
utilização de custo horário produtivo para ressarcimento dos custos com equipamentos parados em
decorrência de chuvas e descargas atmosféricas. Observada tal conduta nos Contratos nº
0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049716.09-2 -
TANQUES LOTE I, nº 0800.0049738.09-2 - TANQUES LOTE II e aos Convites nº 0629064.09-8 -
Tubovias, nº 0629131.09-8 - UCR, nº 0634316.09-8 - UHDT e UGH
Nexo de causalidade: "O Sr. Ivo Baer exerce a função de Gerente da Unidade de Implementação do
Empreedimento (UIE) Refinaria Abreu e Lima 'RNEST'. Conforme Matriz de Atribuições e
Responsabilidade constante do documento PG-12-SL/ECP-001 - pág.5, a UIE denominada 'CLIENTE'
é responsável pelas seguintes etapas do processo de estimativa de custos de investimento da
PETROBRAS, na fase FEL 3:
a) Elaboração da Estimativa de Custos de Investimentos;
b) Recuperação de Informações.
 
3.6 - Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade
competente.
3.6.1 - Tipificação do achado:
Classificação - irregularidade esclarecida
Tipo - Irregularidades Esclarecidas
3.6.2 - Situação encontrada:
O Contrato sob análise (nº 0800.0049741.09.2) tem por objeto o fornecimento de materiais e
equipamentos e a execução, como empreitada integral, pela Contratada, dos serviços de elaboração de
projeto básico, detalhamento do projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação,
condicionamento, testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos
para a implantação da Estação de Tratamento de Água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste
Abreu e Lima  RNEST.
Inicialmente, faz-se um breve resumo do processo licitatório cujo objeto consiste no fornecimento de
materiais, equipamentos e execução de serviços de elaboração do projeto básico, detalhamento do
projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes e pré-
operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST).
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São, em síntese, as características da licitação: a) Modalidade: Convite b) Tipo: Menor Preço c)
Regime de Execução: Empreitada Integral    
O Convite (0534380.08-8) foi remetido a 06 empresas, no entanto apenas 03 empresas/consórcios
apresentaram documentação e proposta. A comissão de licitação, com base no item 6.23 do
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado (Decreto nº 2.745/98), efetuou negociações
com a licitante que apresentou a proposta de menor preço global, a fim de obter condições mais
vantajosas para a Companhia. O preço inicialmente proposto pela contratada foi de R$
789.698.500,00, após negociações com a comissão de licitação a proposta ficou em R$
774.000.000,00. O Contrato ( 0800.0049741.09.2) foi celebrado com o Consórcio Enfil/Veolia.
A Petrobras elaborou orçamento estimativo que norteou a licitação baseado no item 5.2, inciso I,
alínea c do Decreto nº 2.745/98. O quadro ao final do tópico dá uma visão geral do processo licitatório.
A estimativa de custos (EC-5290.00.5121-950-PCV-001), data-base dezembro/2008, elaborada pela
Petrobras para subsidiar a contratação da ETA importou em R$ 831.042.189,51 (US$ 336.713.338,00 
Taxa de Câmbio 1US$= 2,4681Reais). A estatal considerou como desvio provável ou faixa de
aceitabilidade dos preços os limites superior de +30% (R$ 1.080.354.846,36) e inferior de -20% (R$
664.833.751,61).
Consta no documento citado que a estimava de custo das obras civis e dos fornecimentos de
equipamentos mecânicos e elétricos foi elaborada a partir de correlação das estimativas de custos
referentes ao Convite nº 0391.605.07.8 (ETA e ETC da REPAR) e ao Convite nº 0306.638.07.8 (ETA
E SUB-ESTAÇÃO da REDUC).
A planilha RESUMO DO PREÇO TOTAL  ETA RENEST evidencia a seguinte distribuição entre
custos diretos, indiretos e complementares:
|CUSTOS...........................Valor Total (R$).....|          %       |
|Diretos...............................569.596.134,40......|..........71,0% |
|Indiretos..............................61.652.811,41......|............7,7%  |
|Complementares.................170.814.243,71.....|.........21,3%  |
|Projeto de Detalhamento......28.980.000,00.....|.........3,6%    |
 
 
No que tange aos Custos Diretos (item de maior relevância no contexto da estimativa de custos), a
Petrobras não demonstra de forma detalhada quais são os itens que o compõe. Limitou-se a distribuir o
valor total nas seguintes rubricas: Equipamentos Mecânicos / R$ 447.843.820,00, Materiais
Instrumentação / R$ 37.632.000,00, Construção Civil / R$ 47.890.952,99 e Outros que montam R$
11.643.939,32.
A Estatal apresentou, ainda, como documentos integrantes da Estimativa de Custos da ETA os
histogramas de mão-de-obra e equipamento (tabela que representa graficamente a distribuição de mão-
de-obra e equipamentos ao longo do cronograma da obra). No entanto, a ausência das memórias de
cálculo das respectivas quantidades inviabiliza a verificação dos quantitativos com parâmetros de
mercado.
A partir da análise do documento (EC-5290.00.5121-950-PCV-001), a equipe solicitou ao setor
responsável pela Estimativa de Custos esclarecimentos complementares acerca das premissas
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utilizadas na Estimativa de Custos da ETA para se obter o valor global estimado.
Em atendimento, a Petrobras apresentou documento com as premissas utilizadas para as correlações:
Estimativa de Custos dos Equipamentos Mecânicos, Elétricos e Custos de Civil.
No que tange a Estimativa de Custos dos Equipamentos Mecânicos, a Petrobras adotou as seguintes
premissas: aumento de 40% em relação ao escopo e capacidade da REPAR, variação cambial de 8,6%,
reajuste da proposta da REPAR em 9%, retirada dos tanques, dos sistemas de secagem de Lodo e do
sistema bentley nevada.
No que se refere a Estimativa de Custos dos Equipamentos Elétricos, a Petrobras adotou as seguintes
premissas: aumento de 70% em relação ao escopo e a capacidade da REDUC, variação cambial de 6%,
reajuste da proposta da REDUC em 20% e um desconto de 20% dos equipamentos.
Quanto à Estimativa de Custos de Civil a Petrobras adotou as seguintes premissas: custo médio do
homem-hora o valor de referencia da CAFOR, reajuste de material em 6% e decréscimo de 20% em
relação ao escopo da REPAR.
Observou-se que o documento apresentado pela Estatal, embora faça referência a ajustes de diversas
naturezas tais como atualização monetária, variação cambial, redução no escopo da contratação, entre
outros, não apresenta informações importantes, como por exemplo, a data-base das estimativas de
custos da REDUC e da REPAR, não descreve o escopo, os principais sistemas de tratamento de água e
a capacidade (vazão) dessas Refinarias e a origem dos índices de atualização monetária e cambial que
foram utilizados em suas memórias de cálculo.
Ressalte-se que, não obstante o valor da proposta vencedora estar compatível com a estimativa da
Petrobras (R$ 850.042.189,51, decorrente da soma R$ 831.042.189,51 + R$ 19.000.000,00 - verba de
chuva), no que diz respeito ao valor global da obra, não foi possível confrontar os valores estimados
pela Petrobras com os de mercado, em adição a ausência de detalhamento dos itens que compõe o
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' , combinado com a expressiva quantidade de itens
expressos sob a unidade 'verba', conforme já relatado no presente documento.
A análise efetuada por esta equipe de auditoria considerou os dispositivos do Decreto nº 2.745/98 que
aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A 
Petrobras, bem como as regras do Manual de Procedimentos Contratuais (MPC) daquela Estatal, o
qual complementa o citado Decreto no que tange aos aspectos operacionais.
O Decreto nº 2.745/98 no seu inciso 1.9 autoriza a contração sob o regime de empreitada integral nos
seguintes termos:
''Sempre que economicamente recomendável, a PETROBRAS poderá utilizar-se da contratação
integrada, compreendendo a realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e
serviços, montagem, execução, testes de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e
suficientes para a entrega final do objeto, com a solidez e segurança especificadas''
 
O comando constante do Decreto citado traz implícita a necessidade de comprovação por parte do
administrador de que a opção pela contração integrada é economicamente recomendável.
No entanto, ao se analisarem os autos do processo licitatório não se vislumbraram a devida motivação
para a escolha do regime de contratação adotado.
Sem a explicitação dos motivos torna-se difícil sopesar ou aferir a correção daquilo que foi decidido,
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por isso, é essencial que se apontem os fatos, as inferências feitas e os fundamentos da decisão.
A falta de motivação no ato discricionário, como no caso em tela, abre a possibilidade de ocorrência de
desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade ou, mesmo, a impossibilidade de efetivo controle, pois,
pela motivação; é possível aferir a verdadeira intenção do agente.
Ademais, conforme Ofício de Requisição nº 05-422/2009 foi solicitado explicitamente à Petrobras a
entrega de documento/parecer que embasou a contratação da ETA sem projeto básico. Até a emissão
do presente relatório, o referido documento não foi disponibilizado à equipe de auditoria.



Convite nº 0534380.08-8

Data da Licitação: 10/12/2008

Vazão 2.200 m³/h

ENFIL / VEOLIA DEGREMONT CENTROPROJEKT

1 - Implementação (Mobilização e Desmobilização) -                            15.793.970,00                18.993.338,93                19.952.720,24                

2 - Projeto -                            39.484.925,00                47.550.354,42                49.890.800,64                

3 - Construção e Montagem -                            184.308.623,00              234.433.555,99              245.013.318,66              

4 - Condicionamento -                            51.160.000,00                53.997.261,23                55.856.423,71                

5 - Pré-operação , partida e operação assistida -                            21.925.852,00                25.513.255,75                29.413.783,78                

6 - Ressarcimento de custos devido a paralisações por 

chuvas e descargas atmosféricas -                            19.000.000,00                19.000.000,00                19.000.000,00                

TOTAL DE SERVIÇOS (Anexo II-A1) -                            331.673.370,00              399.487.766,32              419.127.047,03              

1 - Suprimento Itens de Procedência Nacional -                            378.559.130,00              433.590.192,45              444.581.996,00              

2- Suprimento Itens Importados -                            79.466.000,00                117.998.755,01              134.186.891,40              

TOTAL DE BENS (Anexo II-A2) -                            458.025.130,00              551.588.947,46              578.768.887,40              

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 850.042.189,51        789.698.500,00              951.076.713,78              997.895.934,43              

Valor Estimado  -20%           R$ 683.833.751,61

Valor Estimado                      R$ 850.042.189,51

Valor Estimado  +30%          R$ 1.099.354.846,36

Adotado o desvio provável de -20% a +30% conforme regime de "turn key" - (ECP) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

(Após desconto de 1,98% oferecido pela empresa que

apresentou menor valor global) 850.042.189,51        774.000.000,00              

Fonte: Quadro Comparativo - Proposta Comercial Anexo VI

OBSERVAÇÃO:

A coluna "Estimativa da Petrobras" possui apenas o "VALOR GLOBAL DA PROPOSTA", pois a Estatal não elabora o Demonstrativo de Formação 

de Preços - DFP estimativo no mesmo padrão que exige das licitantes.

QUADRO COMPARATIVO - PROPOSTA COMERCIAL

Objeto: Fornecimento de materiais e equipamentos e execução dos serviços de elaboração de projeto básico, detalhamento de 

projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes pré-operação, partida, operação 

assistida, assistência técnica e treinamentos para a implantação da Estação de Tratamento de Água - ETA (U-51), para a Refinaria 

do Nordeste Abreu e Lima - RNEST.

ITENS DA DFP
ESTIMATIVA DA 

PETROBRAS

PROPONENTES

% Diferença em 

relação ao valor 

estimado pela 

Petrobras

-7% 12% 17%
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3.6.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 08000049741092, 30/03/2009, Fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, sob
o regime de preço global, pela CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto básico,
detalhamento de projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento,
testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos para a implantação
da Estação de Tratamento de Água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima  RNEST.
(Vigência 819 dias).
O CONTRATO FOI CELEBRADO COM O CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - 'RNEST'.
CONSTITUÍDO PELA EMPRESAS:
ENFIL S.A CONTROLE AMBIENTAL (CNPJ 00.286.550/0001-19
VEOLIA WATER SYSTEMS BRASIL LTA (CNPJ 96.591.128/0001-46.
, Enfil S.A. Controle Ambiental.
Após o término da fiscalização a Estatal apresentou justificativas técnicas para a adoção da
modalidade de empreitada integral, prevista no item 1.9 do Decreto 2.745/98. Também, somente nesta
fase dos trabalhos, a empresa apresentou como procedeu para elaborar o orçamento estimativo com
base em correlações e analogias dos custos apurados em outros sistemas de tratamento de água bruta
contratados pela Petrobrás. 
3.6.4 - Critérios: 
Constituição Federal, art. 37, caput , inciso XXI
Foram observados também o art. 1° do Decreto n° 2.745/98 e seu inciso 1.9.
3.6.5 - Evidências: 
Relatório da Comissão de Licitação (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento de Água)
(folhas 333/338 do Anexo 3 - Volume 1)
Convite relativo ao Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento de Água). Arquivo em
mídia. (folha 46 do Anexo 3 - Principal)
Estimativa de Custos (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento de Água) (folhas 48/108
do Anexo 3 - Principal)
Demonstrativo de Formação de Preços 'DFP' (Contrato nº 08000049741092 - Estação de Tratamento
de Água) (folhas 287/332 do Anexo 3 - Volume 1)
3.6.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
'O contrato em tela (nº. 0800.0049741.09.2), celebrado como decorrência do Convite nº. 0534380.08-
8, teve seu objeto descrito na cláusula 1ª de seu instrumento, verbis:
CLÁUSULA PRIMEIRA  OBJETO
1.1  O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento de materiais e equipamentos e a
execução, sob o regime de preço global, pela CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto
básico, detalhamento de projeto, construção civil, montagem eletromecânica, preservação,
condicionamento, testes, pré-operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos
para a implantação da Estação de Tratamento de água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste
Abreu e Lima  RNEST, em conformidade com as especificações contidas no Anexo I, que define o
escopo contratual.
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Pela leitura da mencionada cláusula é possível identificar a espécie contratual eleita para o caso
concreto, qual seja, turn key, essa abstratamente prevista pelo Decreto nº. 2.745/98 em seu item 1.9,
uma vez que implícita no conceito de contratação integrada, e à qual também faz menção, agora
expressa, o item 5.1.6.1 do Manual de Procedimentos Contratuais da PETROBRAS.
 
1.9 Sempre que economicamente recomendável, a PETROBRÁS poderá utilizar-se da contratação
integrada, compreendendo realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e
serviços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e
suficientes para a entrega final do objeto, com a solidez e segurança especificadas.
 
5.1.6.1 - Nas contratações, cuja modalidade de execução seja "turn key", a empresa contratada será
responsável pela elaboração tanto do projeto básico quanto do projeto executivo. (grifos nossos)
 
A decisão de licitar e contratar, conjuntamente, as atividades de projeto e construção da Estação de
Tratamento de Água da Refinaria, se deu em perfeita consonância com os mencionados dispositivos,
uma vez que assim exigiam a natureza e as características do objeto contratual, sendo medida essencial
a fim a proporcionar os melhores benefícios para a Companhia.
 
Todas as questões técnicas relativas à implementação do projeto foram levadas em consideração na
sua concepção, bem como foi considerado o fato de que a PETROBRAS, em que pese uma das
maiores Companhias do mundo, inclusive em tecnologia de produção e refino de petróleo, não detém o
know-how específico de unidades de tratamento de água do porte do referido projeto, e nem tem
interesse em dominar tal expertise visto que, além de inviável economicamente, não diz respeito à
atividade-fim da Companhia. Nessa esteira, a decisão gerencial foi por definir-se conceitualmente o
projeto e buscar no mercado empresas capacitadas para o seu desenvolvimento e implementação.
	
O desenvolvimento do projeto e a execução de obras visando a construção de uma Estação de
Tratamento de Água, principalmente no âmbito de uma Refinaria moderna como a Abreu Lima,
configuram tarefas que envolvem alta tecnologia e exigem destacada especialização por parte da
empresa executora. Aqui cabe abrir parênteses para esclarecer que, no segmento de mercado em
questão, normalmente cada empresa desenvolve e comercializa tecnologia própria de tratamento de
água.
 
Em sua atividade produtiva uma refinaria realiza diversos processos em suas plantas industriais. Para
esses, são necessários processos auxiliares que supram as necessidades por insumos, dentre esses a
água.
No âmbito de uma refinaria, a água é utilizada em inúmeras unidades e processos que, muitas das
vezes, exigem do insumo alto grau de qualificação, sob pena de mau funcionamento dos equipamentos
e grande prejuízo. Isso acontece, a título de exemplo, com compressores, torres de resfriamento e
caldeiras que exigem a desmineralização da água a ser neles utilizada.
O resfriamento de equipamentos e a produção de vapor dágua são dois exemplos de atividades cujos



Página 109

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

respectivos sistemas exigem grandes quantidades de água tratada. No primeiro caso, a água captada
necessita de um tratamento simples (com filtração, clarificação e acerto na alcalinidade da água). No
segundo caso, a água necessita de um tratamento mais apurado, devendo ser abrandado ou
desmineralizado antes de alimentar as caldeiras de alta pressão, sob pena do aumento das paradas para
a limpeza e impacto direto na vida útil dos equipamentos.
 
Além do mais, está na ordem do dia a utilização sustentável dos recursos hídricos do planeta. Assim
sendo, um desafio se põe diante das grandes Companhias, usar a escassa água em seus processos
produtivos de forma mais eficiente possível e com um mínimo impacto ambiental.
 
Nesse contexto, as refinarias de petróleo têm buscado práticas ambientais que visem adequá-las à
situação de regulação ambiental estabelecida pelos órgãos governamentais, despertando o interesse no
gerenciamento do uso da água em sua planta industrial. A conciliação de todos esses interesses exige
tecnologias avançadas desenvolvidas e utilizadas por um número restrito de empresas.
	
Isso sem falar nas técnicas de re-uso da água, soluções modernamente desenvolvidas e que visam a
redução do consumo, mas que, por outro lado, exigem o constante tratamento do insumo.
	
Em resumo, no caso em tela era economicamente recomendável a contratação da unidade na
modalidade Turn Key, por se tratar de tecnologia especializada, em que a eficiência e a integridade do
projeto são fatores preponderantes ao bom funcionamento do complexo industrial. Não se poderia
tomar qualquer decisão que não ponderasse a eficiência do projeto como um todo, sob pena de trazer
grandes prejuízos a Companhia.
	
Ajunte-se o fato de que eventual decisão no sentido da elaboração do projeto básico no âmbito da
Companhia ou de realizar contratação exclusivamente para esse fim fatalmente implicaria em grandes
riscos. A primeira opção, em razão das já informadas limitações técnicas decorrentes da não detenção
da tecnologia necessária, sujeitando a Companhia ao risco de falhas de projeto. A segunda, pelo fato
de que, como cada empresa detém tecnologia própria para o tratamento da água, a elaboração do
projeto básico separadamente do restante da contratação implicaria na prévia escolha de determinada
técnica o que, fatalmente, restringiria consideravelmente a competitividade do certame para a
construção da Estação de Tratamento de Água, podendo, inclusive, dar a falsa aparência de
direcionamento da licitação.
	
Assim sendo, pelos motivos expostos ficou definido no memorial descritivo MD-5290.00-5121-940-
PEI-101, que integra o projeto conceitual (DOC 10 - CD Anexo 8 pág. 89) que a contratação em
referência seria efetuada na modalidade de execução turn key.
Em consonância com a complexidade da empreitada, foram estabelecidos os critérios de escolha das
convidadas para o certame (Convite nº. 0534380.08-8).
Entendeu-se que era essencial que as contratadas tivessem experiência na execução dos serviços objeto
da contratação, porte para o projeto, situação econômico-financeira regular ou satisfatória, bom
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desempenho em serviços anteriormente realizados e constar do vendor list elaborado pela Companhia.
O vendor list (Doc. 11) foi uma recomendação técnica, elaborada no âmbito da Companhia, em função
de avaliação feita sobre a capacitação técnica das empresas existentes no mercado e de seus portfólios
em projeto e fornecimento de sistemas de tratamento de efluentes, com objetivo apresentar uma lista
de empresas especializadas em tecnologia e sistemas de tratamento de água (incluindo condensado),
que seriam aceitas para o fornecimento dos equipamentos e sistemas das Estações de Tratamento de
Água e Tratamento de Condensado na Refinaria Abreu e Lima - RNEST.
As empresas não constantes desta vendor list não contavam com a recomendação técnica do setor
responsável pelo estudo, de modo que a eventual contratação de uma delas poderia comprometer a
qualidade técnica da unidade.
Nessa esteira, o convite foi encaminhado a seis empresas: Centroprojekt do Brasil Ltda, Degremont
Saneamento e Tratamento de Àguas Ltda, Enfil S.A. Controle Ambiental, GE Water & Process
Technologies, Siemens Water Technologies e Veolia Water Systems Brasil.
	
Dessas, quatro apresentaram propostas, duas individualmente e duas consorciadas, tendo a melhor
ofertada pelo Consórcio Enfil/Veolia, formado pelas empresas Enfil S.A. Controle Ambiental e Veolia
Water Systems Brasil, no valor de R$ 789.698.500,00. Após negociação direta, conforme item
estabelecido no item 6.23 do Decreto nº 2.745/98, o contrato foi celebrado no valor de R$
774.000.000,00, aproximadamente 7 % abaixo do estimado pela PETROBRAS.
Finalmente, com a devida vênia, resta destacar que o título atribuído no relatório auditoria ao presente
achado, Licitação sem projeto básico ou com projeto básico sem aprovação pela autoridade
competente, não se coaduna com a fundamentação a ele atrelada.
Conforme se demonstrou e justificou, a contratação em tela se deu através de espécie contratual
expressamente prevista no Decreto nº. 2.745/98, qual seja, turn key, na qual, por natureza, ficam a
cargo da Contratada as atividades de projeto (básico e detalhado). Acrescenta-se, ainda, que a
instauração do processo licitatório foi devidamente autorizada pela Diretoria Executiva da
PETROBRAS através da Ata 4.708 (CD Anexo 8 pág. 96 - DOC. 12) que aprovou o DIP Engenharia
536/2008 (CD Anexo 8 pág. 96  DOC. 13), no qual resta claro que se incluía no escopo contratado,
dentre outros serviços, a elaboração do projeto básico.
Assim sendo, pelos fundamentos expostos, não há que se falar em irregularidade pelo fato dos serviços
referentes à Estação de Tratamento de Água da RNEST terem sido licitados sem projeto básico ou
com projeto básico sem aprovação pela autoridade competente.
 
b) DOS QUESTIONAMENTOS RELATIVOS Á ORÇAMENTAÇÃO
Acerca da estimativa, cumpre esclarecer que essa seguiu a metodologia mas adequada às
características da contratação.
A estimativa da Companhia foi elaborada por correlação (analogia a obras semelhantes), metodologia
de que tem como base os custos de projetos anteriores, semelhantes em tamanho e escopo ao projeto
que está sendo estimado.
A adoção de tal metodologia se deu em razão de vários motivos: a) trata-se de metodologia
frequentemente utilizada para a estimação de custos em fases iniciais de projeto; b) limitações técnicas
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decorrentes da não detenção de know-how relativo às atividades de tratamento de água; c) necessidade
de eliminação dos riscos de perda de competitividade decorrentes do fato de que a utilização de outra
metodologia exigiria a prévia escolha de uma determinada tecnologia para servir de base para a
estimativa.
Em decorrência da metodologia adotada, estimativa por correlação, foi que decorreu a impossibilidade
de se demonstrar de forma mais detalhada, os itens que compuseram a estimativa da Companhia. 
No que tange aos Custos dos Equipamentos Mecânicos, o trabalho de estimativa baseou-se em
trabalho similar elaborado para a Refinaria REPAR. Consta no documento às fls. 202/205 do volume
principal, quadro comparativo das principais características das plantas que orientaram a análise de
correlação.
 
Pelo comparativo é possível observar que a capacidade total da Planta da RNEST é significativamente
maior do que o escopo da Planta da REPAR. Assim, foram adotados custos maiores para a planta da
RNEST.
Em relação aos Custos dos Equipamentos Elétricos, tomou-se como referência a estimativa elaborada
para a ampliação da Estação de Tratamento de Água da Refinaria REDUC.
A potência da subestação é consequência da capacidade total da Estação de Tratamento de Água e da
tecnologia a ser implementada pela empresa construtora. Para o estudo de correlação utilizaram-se as
informações constantes às fls. 202/205, do volume principal.
 
 
Para os custos de Engenharia Civil foi realizado um estudo entre os projetos conceituais das Plantas
das Estações de Tratamento de Água da REPAR e da RNEST, ambos os projetos elaborados no âmbito
da PETROBRAS. Neste estudo ficou evidenciado a necessidade da adoção de tanques metálicos para a
RNEST, enquanto que para a REPAR foram utilizados tanques de concreto. Nessa esteira, para a
disciplina foi considerado o decréscimo de materiais e de mão de obra direta no escopo da RNEST.
 
A partir das informações constantes das tabelas (fls. 202/205, do volume principal) é possível verificar
que na elaboração da estimativa da Companhia para a contratação em comento foram utilizados
índices de atualização e variação cambial bem inferiores aos verificados segundo fontes idôneas
(BACEN, FGV e ABDIB), não havendo que se falar sequer em potencial risco de dano à
PETROBRAS. (folhas 138/208 do Volume Principal)
3.6.7 - Conclusão da equipe:
Diante da manifestação da Petrobrás, considera-se elidida a irregularidade. Julga-se pertinente
informar que a apresentação destas informações no momento tempestivo, durante a realização da
auditoria, teria evitado o registro do achado de auditoria. Somente após o término da fiscalização a
Estatal apresentou justificativas técnicas para a adoção da modalidade de empreitada integral, prevista
no item 1.9 do Decreto 2.745/98.
 
Também, somente nesta fase dos trabalhos, a empresa apresentou como procedeu para elaborar o
orçamento estimativo com base em correlações e analogias dos custos apurados em outros sistemas de
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tratamento de água bruta contratados pela Petrobrás. 
 
4 - ACHADOS GRAVES TRATADOS EM OUTROS PROCESSOS
 
A seguir, encontram-se relacionados os achados graves tratados em outros processos, com
determinação de paralisação ou retenção cautelar de valores dos objetos fiscalizados, pendentes de
deliberação do Tribunal pela regularidade ou que tiveram seu grau de irregularidade inicial alterado
por deliberação desta Corte no presente exercício.
 
4.1 - Achados pendentes de solução
4.1.1 - Sobrepreço - irregularidade grave com retenção cautelar

Sobrepreço - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e

encargos).
Objeto: Contrato 0800.0033808.07.2, 09/08/2007, Projeto e execução de terraplenagem e serviços
complementares de drenagens, arruamento e pavimentação, Consórcio Refinaria Abreu e Lima
(Norberto Odebretch/Galvão/ Camargo Correia/Queiroz Galvão).

Este achado está sendo tratado no processo 008.472/2008-3.

Ver observação referente ao Achado de Superfaturamento.
4.1.2 - Superfaturamento - irregularidade grave com retenção cautelar

Superfaturamento - Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços,

insumos e encargos).
Objeto: Contrato 0800.0033808.07.2, 09/08/2007, Projeto e execução de terraplenagem e serviços
complementares de drenagens, arruamento e pavimentação, Consórcio Refinaria Abreu e Lima
(Norberto Odebretch/Galvão/ Camargo Correia/Queiroz Galvão).

Este achado está sendo tratado no processo 008.472/2008-3.

No tocante ao contrato de terraplanagem solicitou-se (Ofício de requisição nº 01-422/2009, reiterado

pelos ofícios n. 2 e 4-422/2009):

 

3. Documentos relativos ao contrato de execução das obras de terraplanagem  Contrato nº

0800.0033808.07.2:

3.1. Eventuais termos aditivos firmados após a inspeção da Secob realizada em mar/09;

3.2. Planilha (em formato Excel) de medição atualizada (discriminada por serviço e por mês);

3.3. Medidas adotadas pela Petrobras para cumprimento dos Acórdãos n. 3.044/2008-TCU-Plenário e

n. 642/2009 -TCUPlenário.

 

Com relação ao item 3.1 da solicitação, a estatal encaminhou quatro minutas de termos aditivos - todos

eles entregues fora dos prazos solicitados -, sendo:

- Aditivo 04: Aditivo de Cessão pela Petrobras à Refinaria Abreu e Lima;
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- Aditivo 05: Prorrogação do prazo contratual;

- Aditivo 06: Prorrogação do prazo contratual;

- Aditivo 07: Prorrogação do prazo contratual (definido o dia 14/6/9 como termo final).

 

Adicionalmente a empresa solicitou prorrogação de prazo para envio dos contratos assinados.

Preliminarmente destaca-se que não foram apresentadas justificativas plausíveis para o não-

encaminhamento dos termos aditivos assinados.

Com relação ao item 3.2, a Petrobras encaminhou planilha com medição até abril/09. Com relação às

medições, observa-se que:

a) O valor total medido passou de R$ 391.392.402,59 até fev/09 (conforme Relatório de Inspeção)

para R$ 396.043.270,16 até abr/09 (valores na data-base do contrato), ou seja, nos meses de março e

abril foram medidos R$ 4,7 milhões resultado da medição de 10 serviços, dos quais quatro

representaram 98% do total medido no período;

b) Dos serviços medidos no período, três são objeto de retenção cautelar: 4.6 - Compactação de aterros

a 100% do Proctor normal, com valor medido de R$ 267.648,073 (em março e abril/09), 4.9 -

Compactação de marterial de bota-fora (solos argilosos e siltosos), com valor de R$ 458.896,60, e 5.5 -

Corpo de BSTC, diâmetro de 0,80m, incluindo berço, com valor medido de R$ 34.041,448;

c) Ressalta-se que o serviço 4.9 - Compactação de material de bota-fora (solos argilosos e siltosos) foi

medido no item 3.2, conforme observação constante da memória de cálculo relativa às retenções de

março/09 (fls. 38 e 45 do Anexo 14). Conforme constatado anteriormente no Relatório de Inspeção (fl.

1436 do Volume 6, vide também atas de reunião às fls. 131/132 do Anexo 13), tal procedimento está

sendo adotado pela Petrobras para pagamento dos serviços cujos quantitativos medidos já superaram o

total previsto, enquanto não firmado aditivo contratual;

d) Não foi medido nada referente aos serviços de Dreno de Areia (5.1) nem de Dreno Fibro-Químico

(4.15).

 

No tocante às medidas adotadas para cumprimento dos Acórdãos nos 3.044/2008 e 642/2009 -

TCUPlenário, informou que: a) a Petrobras vem procedendo à retenção dos valores objeto da medida

cautelar; e b) ainda não foi firmado novos termos aditivos relativos aos itens Dreno Fibro-Químico e

Distância de Transporte Adicional.

Para comprovar as retenções, a estatal encaminhou cópias de (referentes à março e abril/09):

- Documento Interno do Sistema Petrobras  DIP autorizando a retenção;

- Memória de cálculo das retenções;

- Nota de crédito no valor das retenções para cada empresa integrante do consórcio responsável pela

terraplanagem.
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Com base nos documentos apresentados, tem-se que foram efetuadas as retenções cautelares no total

de R$ 389.928,07 para os meses de março e abril/09. Considerando que até fev/09 havia sido retido R$

15.617.333,00, tem-se um total de retenção de R$ 16.007.261,07 (dez/08 à abr/09).

 

 
5 - CONCLUSÃO 
As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 
Questão 1 Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, embora

técnica e economicamente recomendável. (item 3.2)
Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real
pretendido. (item 3.5)

Questão 5 Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (item 3.4)
Questão 7 Descumprimento de determinação exarada pelo TCU. (item 3.3)
 
Foi identificado, ainda, o seguinte achado sem vinculação com questões de auditoria: 
Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU. (item 3.1)
 
Entre os benefícios quantificáveis desta fiscalização destaca-se uma economia potencial de R$
121.600.807,54, em um montante de Volume de Recursos Fiscalizados de R$ 15.725.433.252,00
 
Com relação aos benefícios estimados pode-se mencionar o fortalecimento de subsídios para a atuação
do Congresso Nacional e fortalecimento da imagem do TCU perante a sociedade.
 
A Refinaria do Nordeste  RNEST, ou Refinaria Abreu e Lima que será localizada no município de
Ipojuca, estado de Pernambuco, no Complexo Industrial de SUAPE, trata-se de um empreendimento
incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) cujo montante de recursos é da ordem de
R$ 23 bilhões.  As obras iniciaram-se em 2007 e a previsão de entrada em operação é 2012.
 
O estágio atual do empreendimento corresponde a 19,3% de realização física, sendo 6,3% em 2009.
Os principais contratos em andamento somam R$ 3.973.711.206,51.
 
Em meados de julho de 2008, a Petrobras iniciou quatro processos licitatórios (BIDs) cujo montante
total estimado pela Estatal corresponderia a R$ 10.117.559.090,66.
 
Esses processos visaram à contração dos seguintes objetos: duas Unidades de Destilação Atmosférica
(UDA), duas Unidades de Coqueamento Retardado (UCR), duas Unidades de Hidrotratamento de
Diesel (UHDT  D), duas Unidades de Hidrotratamento de Nafta de Coque (UHDT  N), duas Unidades
de Geração de Hidrogênio (UGH) e as Interligações para o empreendimento RNEST.
 
As propostas de todas as empresas, em todos os convites, apresentaram preços manifestamente
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superiores ao estimado pela Petrobras. O orçamento estimativo da Estatal para as quatro licitações
importou o montante de R$ 10.117.559.090,66, enquanto o somatório dos valores das melhores
propostas para essas mesmas licitações atingiu o valor de R$ 17.050.004.712,29, ou seja, 68,52%
superior ao valor estimado pela Petrobras.
 
Diante deste cenário, a Petrobras decidiu desclassificar todas as propostas por não se ter obtido um
valor compreendido nos limites das estimativas elaboradas pela Estatal. Dessa forma, a Petrobras
promoveu novas licitações (REBIDs) para os objetos (UDA, UCR, UHDT e INTERLIGAÇÕES) e
convidou as mesmas empresas para apresentarem documentação e nova proposta.
Durante a execução da auditoria estavam em curso as relicitações (REBIDs), cujo somatório das
melhores propostas atingiu o valor de R$ 11.751.722.045,47, ou seja, cerca de 31% inferior ao
conjunto das melhores propostas no BID (R$ 17.050.004.712,29).
 
Conforme relatado no tópico Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU, a Petrobras não
forneceu a equipe de auditoria os Demonstrativos de Formação de Preços (DFPs) das melhores
propostas referentes às relicitações, tampouco informou se houve alteração no valor das suas
estimativas para cada Convite quando efetuou as relicitações.
 
A partir da análise dos documentos fornecidos à equipe de auditoria referente ao BID e ao REBID
pode-se constatar que não houve alterações significativas, no cenário das licitações, no que tange às
empresas/consórcios que apresentaram a proposta de menor preço. O Consórcio Odebrecht/OAS
apresentou melhor proposta para os objetos UDA e UHDT, tanto no BID como no REBID, o
Consórcio Camargo Correa/CNEC para a UCR e o Consórcio Queiroz Galvão/IESA para as
INTERLIGAÇÕES.
 
No que se refere à irregularidade ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos,
embora técnica e economicamente recomendável, no âmbito do Contrato nº 0800.0049742.09-2
(Edificações), verificou-se que do conjunto de materiais e equipamentos previstos para serem
entregues pelo Consórcio, alguns se destacam por serem de natureza completamente diversa do objeto
social do contratado e do próprio objeto do contrato (Construção das Edificações), e tratarem de mero
fornecimento, não sendo necessário, nem recomendável, a utilização do Consórcio contratado para a
realização das edificações, como intermediador, tais como:
- Fornecimento de equipamentos e materiais de laboratório: R$ 39.715.180,71;
- Fornecimento de Equipamentos de Cozinha: R$ 2.731.044,28
- Fornecimento de Equipamentos e Instrumental Cirúrgico: R$ 818.493,66
- Fornecimento de Mobiliário: R$ 23.424.189,69
 
Somente esses grupos somam R$ 66.688.908,34, ou seja, 11,28% do valor total contratado, de R$
591.324.228,09.
 
Quanto à irregularidade Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido,
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verificou-se que para cada Contrato e Convite analisados há uma previsão de verba indenizatória
destinada a paralisações decorrentes de chuvas e descargas atmosféricas. O somatório dessas verbas
atinge o montante de R$ 302.298.391,59.
 
Em síntese, a irregularidade reside em dois pontos: i) divergência entre os critérios adotados na
estimativa da verba indenizatória e os de medição constantes dos contratos (ou minutas dos contratos,
se for o caso) ii) utilização de custo horário produtivo para ressarcimento dos custos com
equipamentos parados.
 
A fim de sanar essas irregularidades esta sendo proposta audiência do Gerente de Implementação do
Empreendimento RNEST para que apresente suas razões de justificativa.    
 
No que tange à irregularidade Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado
observou-se que o sobrepreço atingiu o montante de R$ 121.600.807,54 nos Contratos da CAFOR,
Edificações e Tanques Lotes I e II. Ressalte-se que a análise sofreu limitações, pois a Petrobras não
entregou os orçamentos estimativos detalhados e cerca de 41% do valor global (R$ 2.770.503.429,50)
desses contratos estão expressos na unidade verba, o que impossibilita a confrontação dos preços com
os referenciais de mercado.
 
Para sanar a irregularidade supracitada está sendo proposta a audiência do Gerente de Implementação
do Empreendimento e do Gerente da ENGENHARIA/SL/ECP para que apresentem suas razões de
justificativa, como também ciência às empresas contratadas, no âmbito dos referido contratos, para que
caso julguem conveniente intervenham nos autos para apresentar os elementos necessários à defesa
dos seus interesses.
  
Em relação à irregularidade Descumprimento de determinação exarada pelo TCU verificou-se que a
Petrobras vem reiteradamente descumprindo determinações do TCU no sentido de corrigir as seguintes
irregularidades: i) ausência de demonstrativos analíticos de custos unitários dos itens da Planilha de
Preços Unitários (PPU) ii) grande quantidade de serviços expressos sob a unidade verba iii) ausência
de normatização que defina procedimentos objetivos para condução das negociações previstas no
subitem 6.23 do Decreto nº 2745/98 iv) falta de numeração dos processos.
 
A irregularidade Obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU caracterizou-se pela demora no
atendimento das solicitações da equipe de auditoria e sonegação de documentos.
 
Em face dessa irregularidade, está sendo proposta multa ao Presidente da Petrobras e ao interlocutor
designado pela Estatal, com fulcro no art. 268, parágrafo 3º, do RITCU, além da concessão de prazo
improrrogável de 05 dias à Estatal para que apresente os documentos sonegados.
 
Por fim, ressalta-se que a Petrobras classifica seus processos licitatórios com grau de sigilo
Confidencial com base no Decreto nº 4.553/02 e em Normas de Segurança da Informação da própria
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Estatal. Dessa forma, em consonância com o disposto no art. 10 da Resolução-TCU nr. 191/2006, os
documentos encaminhados pela Petrobrás foram autuados com os procedimentos de salvaguarda de
processos e documentos previstos no art. 9º da referida Resolução.
 
No entanto, conforme preceitua o art. 37, caput, combinado com o art. 173, inciso III, todos da
Constituição Federal, item 1.2 do Decreto nº 2.745/98, a Petrobras deve observar os princípios da
Administração Pública ao licitar, notadamente da publicidade. 
 
Sob o argumento da confidencialidade, a Petrobras sonegou ou entregou intempestivamente diversos
documentos, a exemplo dos documentos relativos aos processos licitatórios do REBID e dos
orçamentos estimativos detalhados em arquivo digital, em formato Excel, o que representa embaraço a
fiscalização.
 
Ante o exposto está sendo proposto que o TCU firme entendimento de que as licitações e contratações
de obras, serviços, compras e alienações da Petrobras devem observar os princípios da administração
pública quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de forma que os
Processos Licitatórios da Estatal são de caráter público, incluindo as propostas das licitantes e
demonstrativos de formação de preço, não sendo aplicável o disposto no art. 10 da Resolução-TCU nr.
191/2006 na autuação de cópias extraídas dos procedimentos licitatórios da Petrobrás.
 
Adicionalmente está se propondo a retirada da chancela de sigilo dos presentes autos.
 
Considerando-se haver Solicitação do Congresso Nacional (TC-009.065/2009-0) julgada pelo TCU
(Acórdão 1254/2009 - Plenário) determinando a remessa de cópia integral deste processo à Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, propõe-se encaminhar aquela Comissão cópia do
Acórdão que julgar a presente fiscalização, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam.
 
Considerando-se a realização da operação "Castelo de Areia" pelo Departamento de Polícia Federal
apurando indícios de crimes nas obras da Refinaria de Abreu e Lima, propõe-se encaminhar cópia do
presente relatório ao Departamento de Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.
 
Por fim, considerando-se a aprovação da CPI da Petrobrás no âmbito do Senado Federal para
investigar, dentre outros objetos, as irregularidades apontadas nas obras da Refinaria de Abreu e Lima,
propõe-se enviar àquela Comissão Parlamentar de Inquérito cópia do Acórdão que julgar a presente
fiscalização, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam.
 

 
6 - ENCAMINHAMENTO 
            Ante todo o exposto, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro-Relator Benjamin Zymler, com a(s) seguinte(s) proposta(s): 
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Determinação a Órgão/Entidade:  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME: Com fulcro no art. 245, §

1º, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 42, § 1º, da Lei n.º 8.443/92, propõe-se que:

 

Seja assinado prazo improrrogável de 05 (cinco) dias à Petróleo Brasileiro S/A para a apresentação dos

seguintes documentos:

 

a) cópia em meio magnético dos orçamentos estimativos detalhados adotados pela Petrobras (em

formato Excel, extensão xls), fundamentados em quantitativos dos serviços e fornecimentos,

contemplando todo o detalhamento do BDI e dos encargos sociais. Os referidos orçamentos devem

estar acompanhados das referências dos valores adotados e da memória de cálculo dos quantitativos de

equipamentos, mão-de-obra e insumos (memória de cálculo dos histogramas), inclusive com os

coeficientes de produtividade adotados, referentes aos Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº

0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 - TANQUES LOTE I e nº

0800.0049738.09-2 - TANQUES LOTE II e nº 0800.0049741.09-2  ETA e às Relicitações (REBID)

dos Convites nº 0629064.09-8  TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR; nº 0634316.09-8 - UHDT e

UGH e nº 0634314.09-8 UDA;

 

b) Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) das melhores propostas referentes aos REBIDs dos

Convites nº 0629064.09-8  TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR; nº 0634316.09-8 - UHDT e UGH e

nº 0634314.09-8  UDA;

 

c) Memórias de cálculo completas das estimativas das verbas indenizatórias referente aos Contratos nº

0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 -

TANQUE LOTE I e nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II e nº 0800.0049741.09-2  ETA e às

Relicitações (REBID) e aos Convites nº 0629064.09-8  TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR; nº

0634316.09-8 - UHDT e UGH e  nº 0634314.09-8  UDA;

 

d) Cronograma físico-financeiro atualizado do empreendimento Refinaria Abreu e Lima RNEST

(previsto e realizado);

 

e) Orçamento estimado para a implantação de toda a Refinaria Abreu e Lima, incluindo a memória de

cálculo completa e a relação de todos os contratos previstos.

 

 

Com fulcro no art. 268, parágrafo 3º, do RITCU aplicar a multa prevista no Inciso V, art. 268, do

RITCU ao Sr. JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, Presidente da Petrobrás, CPF
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042.750.395-72, GILBERTO DE CARVALHO PROENÇA, Técnico de Administração e Controle

Sênior, CPF 712.851.997-15, em decorrência de obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 5 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Ivo Baer: Gerente da Unidade de Implementação do Empreendimento

'RNEST', CPF 291.043.199-15, nos termos do art. 43, Inciso II, da Lei nº 8.443/1992, art. 250, Inciso

IV do RITCU, para que no prazo de 15 dias a contar da ciência, apresente suas razões de justificativa

acerca dos seguintes pontos:

 

a) ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, embora técnica e economicamente

recomendável referente ao Contrato nº 0800.0049742.02-2  EDIFICAÇÕES;

 

b) indícios de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado nos respectivos Contratos

nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 -

TANQUE LOTE I e nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II";

 

c) adoção de critério de medição antieconômico ou incompatível com o objeto real pretendido, em

razão da divergência entre os critérios adotados na estimativa da verba indenizatória e os de medição

constantes dos contratos e minutas, além da utilização de custo horário produtivo para ressarcimento

dos custos com equipamentos parados em decorrência de chuvas e descargas atmosféricas nos

Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº

0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I e nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II e nos  Convites

nº 0629064.09-8 - TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR e nº 0634316.09-8 - UHDT e UGH";

 

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Ivo Baer CPF:  29104319915

__________________________________________________________________________

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO

NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso

Nacional: Encaminhar cópia do Acórdão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, bem

como do Relatório de Auditoria, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

informado-a que:

 

a) Foram encontrados indícios de irregularidades que recomendam a suspensão da execução

orçamentária e financeira dos Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 -
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EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I, nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE

LOTE II e nº 0800.0049741.09-2 - ETA, bem como dos contratos provenientes dos convites nº

0629064.09-8, nº 0629131.09-8, nº 0634316.09-8 e nº 0634314.09-8;

 

b) O saneamento das irregularidades apontadas depende da apresentação de memórias de cálculo

completas da verba indenizatória para ressarcimento dos custos com dias parados em virtude de

chuvas e descargas atmosféricas, cuja análise poderá ensejar futura determinação deste Tribunal para

repactuação ou rescisão dos referidos contratos.

 

c) Adicionalmente, quanto aos Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 -

EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I e nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE

LOTE II, nos quais foram apurados indícios de sobrepreço, o saneamento das irregularidades necessita

da apresentação pela Petrobrás do orçamento detalhado dos mesmos, cuja análise também poderá

ensejar futura determinação deste Tribunal para repactuação ou rescisão dos referidos contratos.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Sérgio dos Santos Arantes: Gerente da ENGENHARIA/SL/ECP, CPF

335.417.367-04,  nos termos do art. 43, Inciso II, art. 250, Inciso IV do RITCU, para que no prazo de

15 dias a contar da ciência, apresente suas razões de justificativa pelos indícios de sobrepreço

decorrente de preços excessivos  frente ao mercado nos Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº

0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I e nº

0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II." PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Sérgio dos Santos Arantes CPF:  33541736704

__________________________________________________________________________

Determinação a Órgão/Entidade:  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME: a) Exija das empresas

licitantes,para cada item de contido nas Planilhas de Preço Unitário  PPU, as respectivas composições

de custo unitário com a discriminação de todos os insumos que o compõem, indicando para cada

insumo, a unidade, o coeficiente de produtividade, o consumo e o custo unitário;

 

b) abstenha-se de utilizar nos Demonstrativos de Formação de Preços  DFP unidades de medida

genéricas como verba ou global, ressalvadas as hipóteses excepcionais, as quais devem estar

devidamente justificadas no respectivo Processo.

 

c) numere seqüencialmente e rubrique todos os processos licitatórios e contratos no âmbito da

Refinaria Abreu e Lima - 'RNEST'. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* 
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__________________________________________________________________________

Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: Comunicar à Petrobrás

S/A para que se manifeste, na figura do seu Presidente, acerca dos seguintes indícios de irregularidades

verificados nos contratos nº 0800.0045921.08-2, nº 0800.0049716.09-2 e nº 0800.0049738.09-2, tendo

em vista a possibilidade de deliberação futura deste Tribunal determinando a repactuação ou a

anulação dos referidos contratos, em decorrência das seguintes irregularidades:

 

I) Indícios de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado;

II) Critério de medição antieconômico ou incompatível com o objeto real pretendido, em razão da

divergência entre os critérios adotados na estimativa da verba indenizatória e os critérios de medição

constantes dos contratos e minutas, além da utilização de custo horário produtivo para ressarcimento

dos custos com equipamentos parados em decorrência de chuvas e descargas atmosféricas.

 

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 15 

__________________________________________________________________________

Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: a) Retirar a chancela

de sigilo dos autos.

b) Firmar entendimento de que as licitações e contratações de obras, serviços, compras e alienações, da

Petrobras devem observar os princípios da administração pública quais sejam legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de forma que os Processos Licitatórios da Estatal

são de caráter público, incluindo as propostas das licitantes e demonstrativos de formação de preço,

não se aplicando o disposto no art. 10 da Resolução-TCU nr. 191/2006 na constituição de processos

que contenham exclusivamente documentação de processos licitatórios.

c) Constituir, nos termos do art. 37 da Resolução - TCU nº 191/2006, cinco processos apartados, a

partir do desentranhamento das peças necessárias constantes destes autos, para tratar de forma

individualizada os indícios de irregularidade constatados nos Contratos nº  0800.0045921.08-2 

CAFOR (ANEXO 2 e Volumes), nº 0800.0049742.02-2  EDIFICAÇÕES (ANEXO 4 e Volumes), nº

0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I (ANEXO 5 e Volumes), nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE

LOTE II (ANEXO 6 e Volumes) e nº 0.800.0049741.09-2 - ETA (Anexo 3 e volumes).   NÚMERO

DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 

__________________________________________________________________________

Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: Comunicar à Petrobrás

S/A para que se manifeste, na figura do seu Presidente, acerca dos seguintes indícios de irregularidades

verificados no contrato nº 0800.0049742.02-2, tendo em vista a possibilidade futura de anulação do

referido contrato, em decorrência das seguintes irregularidades:

I) Processo licitatório irregular em decorrência do não parcelamento do objeto e de ausência de
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licitação autônoma para aquisição de equipamentos, embora técnica e economicamente recomendável;

II) Indícios de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado;

III) Critério de medição antieconômico ou incompatível com o objeto real pretendido, em razão da

divergência entre os critérios adotados na estimativa da verba indenizatória e os critérios de medição

constantes dos contratos e minutas, além da utilização de custo horário produtivo para ressarcimento

dos custos com equipamentos parados em decorrência de chuvas e descargas atmosféricas.

 

Comunicar à Petrobrás S/A para que se manifeste, na figura do seu Presidente, acerca dos seguintes

indícios de irregularidades verificados no contrato nº 0800.0049741.09-2, tendo em vista a

possibilidade futura de anulação do referido contrato, em decorrência da adoção de critério de medição

antieconômico ou incompatível com o objeto real pretendido, em razão da divergência entre os

critérios adotados na estimativa da verba indenizatória e os critérios de medição constantes dos

contratos e minutas, além da utilização de custo horário produtivo para ressarcimento dos custos com

equipamentos parados em decorrência de chuvas e descargas atmosféricas.

 

Comunicar à Petrobrás S/A para que se manifeste, na figura do seu Presidente, acerca dos seguintes

indícios de irregularidades verificados nos convites nº 0629064.09-8, nº 0629131.09-8, nº 0634316.09-

8 e nº 0634314.09-8, tendo em vista a possibilidade futura de anulação dos referidas licitações ou dos

contratos decorrentes, em decorrência da adoção de critério de medição antieconômico ou

incompatível com o objeto real pretendido, em razão da divergência entre os critérios adotados na

estimativa da verba indenizatória e os critérios de medição constantes dos contratos e minutas, além da

utilização de custo horário produtivo para ressarcimento dos custos com equipamentos parados em

decorrência de chuvas e descargas atmosféricas.

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 15 

__________________________________________________________________________

Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: Dar ciência às

empresas e consórcios contratados,  ALUSA ENGENHARIA LTDA, CPNJ nº 58.580.465/0001-49

(Contrato nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR), CONSÓRCIO RENEST O. C. EDIFICAÇÕES (Contrato

nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES),  CONSÓRCIO TECHINT CONFAB UMSA (Contrato nº

0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I), CONSÓRCIO TOME ALUSA GALVÃO (Contrato nº

0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II) e CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - RNEST (Contrato nº

0800.0049741.09-2 - ETA);  informando-as que, caso julguem conveniente, lhes é facultado intervir

nos autos para apresentar os elementos necessários à defesa de seus interesses, no prazo de 15 dias,

acerca do indícios de irregularidades apontados neste relatório que podem ensejar determinação para

que a Petrobras repactue, rescinda ou anule os respectivos contratos.
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Encaminhar cópia do Acórdão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, bem como do

Relatório de Auditoria, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, ao Departamento

da Polícia Federal, ao Ministério Público da União, à CPI da Petrobrás do Senado Federal e ao

Ministério das Minas e Energia, pasta à qual se vincula a PETROBRAS.

 

Seja encaminhada comunicação ao Ministro de Minas e Energia, informando-lhe acerca da obstrução

ao livre exercício desta auditoria do TCU.

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 15 

__________________________________________________________________________
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7 - ANEXO
7.1 - Dados cadastrais
Obra bloqueada na LOA deste ano: Sim
 
7.1.1 - Projeto básico
Informações gerais

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Não

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Não

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

Está sujeita ao EIA(Estudo de Impacto Ambiental)? Sim

As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas
tempestivamente?

Sim

Observações:Não foi verificado in loco se as medidas mitigadoras estão sendo implementadas. A obra
encontra-se com licença de instalação vigente. Não foi realizada a inspeção in loco.
7.1.2 - Execução física e financeira
Execução física

Data da vistoria: 11/05/2009 Percentual executado: 19

Data do início da obra: 04/10/2007 Data prevista para conclusão: 31/12/2011

Situação na data da vistoria: Em andamento.

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: - A terraplenagem atingiu 90% de
execução física.
- O contrato de execução da Casa de Força (CAFOR) acumula execução de cerca de 1%.

Observações:
 - As informações sobre a execução física e data prevista para conclusão foram obtidas a partir do 7º
Balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), disponível no sítio www.planalto.gov.br.
 
- A fiscalização foi realizada em escritório da Petrobras no Rio de Janeiro, não havendo visita ao local
da obra, considerando que parte da equipe já havia vistoriado as obras em março de 2009, por ocasião
do Fiscalis 45/2009 (em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 3044-TCU-Plenário).
 
Execução financeira/orçamentária
Primeira dotação: 01/01/2008  Valor estimado para conclusão: R$      22.589.048.265,08
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Desembolso

Origem Ano Valor orçado Valor
liquidado

Créditos
autorizados

Moeda

União 2009 4.269.000.000,0
0

40.764.326,92                    0,00 Real

União 2008 389.775.448,00 288.100.000,00                    0,00 Real

União 2007                    0,00 98.832.628,00                    0,00 Real

União 2006                    0,00 5.254.780,00                    0,00 Real

Observações:
 O valor estimado para conclusão foi calculado a partir do desembolso acumulado de 2006 a 2009, que
totaliza cerca de R$  432 milhões, e do valor total do empreendimento (R$23,022 bilhões) obtido a
partir do 7º balanço do Programa de Aceleração do Investimento (PAC), disponível no sítio:
www.planalto.gov.br.
 
Os valores liquidados para 2008 e 2009 foram estimados considerando apenas os contratos de
Terraplenagem e da CAFOR.
 
7.1.3 - Contratos principais

Nº contrato: 0800.0033808.07.2

Objeto do contrato: Projeto e execução de terraplenagem e serviços complementares de drenagens,
arruamento e pavimentação

Data da assinatura: 31/07/2007 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: 08.966.717/0001-02 Razão social: Consórcio Refinaria Abreu e Lima
(Norberto Odebretch/Galvão/ Camargo
Correia/Queiroz Galvão)

CNPJ contratante: 33.000.167/0001-01 Razão social: Petróleo Brasileiro S.A. - MME

Situação inicial Situação atual

Vigência: 09/08/2007 a 29/01/2009 Vigência: 09/08/2007 a 14/06/2009

Valor: R$ 429.207.776,71 Valor: R$ 429.207.776,71

Data-base: 22/06/2007 Data-base: 22/06/2007

Volume do serviço: Volume do serviço: 
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Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual: 07 

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 08000045921082

Objeto do contrato: Serviços relativos ao projeto executivo, suprimento, construção e montagem,
testes, pré-operação e assistência à operação, para a implementação da Casa de Força - CAFOR, para
a Refinaria Abreu e Lima - RNEST, no município de Ipojuca-PE, para as seguintes Unidades de
Processo e Sistemas Complementares.
 
Casas de Força-CAFOR U-50 (inclusas SE-5000 e SE-5010)
SE-5000 (4TURBOGERADORES DE 62,5 MVA em 3,8 KV)
SE-5010 (69 KV-2X100 MVA)
Unidade de Ar Comprimido U-57
Subestação de Entrada de Externa U-5500 (230/69 KV-2X100MVA)
Subestações Ilha:
 
SE-5020 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5030 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5040 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
SE-5050 (69/13,8 KV-45/60 MVA)
Interligação Elétrica da SE-5500 com a CAFOR.

Data da assinatura: 02/12/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: 58.580.465/0001-49 Razão social: Alusa Engenharia Ltda.

CNPJ contratante: 33.000.167/0001-01 Razão social: Petróleo Brasileiro S.A. - MME

Situação inicial Situação atual

Vigência: 02/12/2008 a 31/03/2012 Vigência: 02/12/2008 a 31/03/2012

Valor: R$ 966.103.305,78 Valor: R$ 920.929.201,41

Data-base: 07/08/2008 Data-base: 07/08/2008

Volume do serviço: 200,00 MW Volume do serviço: 200,00 MW

Custo unitário: 4.830.516,52 R$/MW Custo unitário: 4.604.646,00 R$/MW
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Nº/Data aditivo atual: 02 19/02/2009

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: Não houve alterações no objeto. Os aditamento se referiram a mudança de
modalidade de garantia de Fiança Bancária para Seguro Garantia (aditamento nº 1), o que acarretou a
redução valor inicial do contrato de R$ 966.103.305,78 para 960.596.433,86. O aditamento nº 02
reduziu o valor do contrato para R$ 920.929.201,41.
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0049716.09-2

Objeto do contrato: Serviços necessários a implantação dos Tanques de Armazenamento - Lote I -
RNEST

Data da assinatura: 31/03/2009 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: Razão social: Consórcio Techint Confab Umsa

CNPJ contratante: 33.000.167/0001-01 Razão social: Petróleo Brasileiro S.A. - MME

Situação inicial Situação atual

Vigência: 31/03/2009 a 10/09/2012 Vigência: 31/03/2009 a 10/09/2012

Valor: R$ 527.500.000,00 Valor: R$ 527.500.000,00

Data-base: 01/12/2008 Data-base: 01/12/2008

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0049738.09-2

Objeto do contrato: Serviços necessários a implantação dos Tanques de Armazenamento - Lote II -
RNEST

Data da assinatura: 03/04/2009 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 
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CNPJ contratada: Razão social: Consórcio Tome Alusa Galvão

CNPJ contratante: 33.000.167/0001-01 Razão social: Petróleo Brasileiro S.A. - MME

Situação inicial Situação atual

Vigência: 30/04/2009 a 16/10/2012 Vigência: 30/04/2009 a 16/10/2012

Valor: R$ 730.750.000,00 Valor: R$ 730.750.000,00

Data-base: 01/12/2008 Data-base: 01/12/2008

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 08000049741092

Objeto do contrato: Fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, sob o regime de preço
global, pela CONTRATADA, dos serviços de elaboração de projeto básico, detalhamento de projeto,
construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes, pré-operação,
partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos para a implantação da Estação de
Tratamento de Água  ETA (U-51), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima  RNEST. (Vigência
819 dias).
O CONTRATO FOI CELEBRADO COM O CONSÓRCIO ENFIL/VEOLIA - 'RNEST'.
CONSTITUÍDO PELA EMPRESAS:
ENFIL S.A CONTROLE AMBIENTAL (CNPJ 00.286.550/0001-19
VEOLIA WATER SYSTEMS BRASIL LTA (CNPJ 96.591.128/0001-46.
 

Data da assinatura: 30/03/2009 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: 00.286.550/0001-19 Razão social: Enfil S.A. Controle Ambiental

CNPJ contratante: 33.000.167/0001-01 Razão social: Petróleo Brasileiro S.A. - MME

Situação inicial Situação atual

Vigência: 30/03/2009 a 26/06/2011 Vigência: 30/03/2009 a 26/06/2011

Valor: R$ 774.000.000,00 Valor: R$ 774.000.000,00
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Data-base: 10/12/2008 Data-base: 10/12/2008

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0049742.09-2

Objeto do contrato: Serviços e Fornecimentos necessários à elaboração do projeto executivo e
construção civil com fornecimento de materiais e equipamentos das Edificações, incluindo
Urbanização, da Área Administrativa da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST, no
município de Ipojuca/PE.

Data da assinatura: 30/04/2009 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: Razão social: Consórcio Rnest O. C. Edificações
(Engevix/Eit)

CNPJ contratante: 33.000.167/0001-01 Razão social: Petróleo Brasileiro S.A. - MME

Situação inicial Situação atual

Vigência: 04/05/2009 a 12/05/2011 Vigência:  a 

Valor: R$ 591.324.228,09 Valor: R$ 591.324.228,09

Data-base: 01/12/2008 Data-base: 01/12/2008

Volume do serviço: 64.709,00 m2 Volume do serviço: 64.709,00 m2

Custo unitário: 9.138,20 R$/m2 Custo unitário: 9.138,20 R$/m2

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:
 
7.1.4 - Contratos secundários
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Nº contrato: RPQS-4501495403

Objeto do contrato: Elaboração de Projeto Básico de Terraplenagem e Drenagem - Refinaria do
Nordeste em SUAPE-PE

CNPJ contratada: 34.037.705/0001-03 Razão social: Prodec Consultoria para Decisão S/C
Ltda

CNPJ contratante: 33.000.167/0001-01 Razão social: Petróleo Brasileiro S.A. - MME

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

Data-base: Valor atual: 0,00

Situação atual: Concluído. Vigência atual:  a 

Observações: 
 
7.1.5 - Editais

Nº do edital: 0629064.09-8

Objeto: Serviços necessários à implantação das tubovias de interligações da Refinaria do Nordeste.

UASG: Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 19/03/2009 Tipo de licitação: 

Data da abertura da documentação: 29/04/2009 Valor estimado: R$ 2.949.078.102,30

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 3

Observações: 
1) A licitação anterior foi cancelada, pois as propostas foram superiores ao orçamento estimativo da
Petrobras.
2) O critério de classificação das propostas é por preço global.
3) No tópico Quantidade de propostas classificadas, colocou-se o número de propostas, pois as
propostas ainda não haviam sido classificadas.
4) No tópico Valor estimado, colocou-se o valor referente à primeira licitação (BID), pois não foi
disponibilizado à equipe o valor estimado para o REBID.

Nº do edital: 0629131.09-8

Objeto: Execução das Unidades de Coqueamento Retardado  UCR (U-21 e U-22) e Unidades de
Tratamento Cáustico Regenerativo (U-26 E U-27), para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima 
RNEST.
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UASG: Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 19/03/2009 Tipo de licitação: 

Data da abertura da documentação: 05/05/2009 Valor estimado: R$ 3.427.935.233,63

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 4

Observações: 
1) A licitação anterior foi cancelada, pois as propostas foram superiores ao orçamento estimativo da
Petrobras.
2) O critério de classificação das propostas é por preço global.
3) No tópico Quantidade de propostas classificadas, colocou-se o número de propostas, pois as
propostas ainda não haviam sido classificadas.
4) No tópico Valor estimado, colocou-se o valor referente à primeira licitação (BID), pois não foi
disponibilizado à equipe o valor estimado para o REBID.

Nº do edital: 0634314.09-8

Objeto: Serviços necessários à implantação das Unidades de Destilação Atmosférica (U-11 e U-12),
para a Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A. RNEST.

UASG: Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 31/03/2009 Tipo de licitação: 

Data da abertura da documentação: 07/05/2009 Valor estimado: R$ 1.118.702.220,06

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 3

Observações: 
1) A licitação anterior foi cancelada, pois as propostas foram superiores ao orçamento estimativo da
Petrobras.
2) O critério de classificação das propostas é por preço global.
3) No tópico Quantidade de propostas classificadas, colocou-se o número de propostas, pois as
propostas ainda não haviam sido classificadas.
4) No tópico Valor estimado, colocou-se o valor referente à primeira licitação (BID), pois não foi
disponibilizado à equipe o valor estimado para o REBID.

Nº do edital: 0634316.09-8

Objeto: Serviços de implantação das Unidade de Hidrotratamento de Diesel (U-31 e U-32), de
Hidrotratamento de Nafta (U-33 e U-34) e de Geração de Hidrogênio - UGH (U-35 e U-36) para a
Refinaria Abreu e Lima.
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UASG: Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 31/03/2009 Tipo de licitação: 

Data da abertura da documentação: 08/05/2009 Valor estimado: R$ 2.621.843.534,67

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 4

Observações: 
1) A licitação anterior foi cancelada, pois as propostas foram superiores ao orçamento estimativo da
Petrobras.
2) O critério de classificação das propostas é por preço global.
3) No tópico Quantidade de propostas classificadas, colocou-se o número de propostas, pois as
propostas ainda não haviam sido classificadas.
4) No tópico Valor estimado, colocou-se o valor referente à primeira licitação (BID), pois não foi
disponibilizado à equipe o valor estimado para o REBID.
 
7.1.6 - Histórico de fiscalizações

2006 2007 2008

Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do
Fiscobras)?

Não Não Sim

Foram observados indícios de irregularidades graves? Não Não IG-C

Processos correlatos (inclusive de interesse) 8472/2008-3, 9758/2009-3, 19742/2009-7

 
7.2 - Deliberações do TCU
Processo de interesse (Deliberações até a data de início da auditoria)
Processo: 008.472/2008-3   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 18/08/2008

 
Processo: 008.472/2008-3   Deliberação: AC-3.044-/2008-PL   Data: 10/12/2008

 
Processo: 008.472/2008-3   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 10/02/2009

 
Processo: 008.472/2008-3   Deliberação: AC-642-/2009-PL   Data: 08/04/2009

 
Processo de interesse (Deliberações após a data de início da auditoria)
Processo: 008.472/2008-3   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 16/06/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: Considerando as
razões apresentadas pelo Consórcio Terraplanagem, conforme documento acostado aos autos (fls.
1652/1653), autorizo, excepcionalmente, novo e improrrogável prazo por 15 (quinze) dias, contados
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da ciência, para atendimento aos termos do Oficio de Oitiva TCU/Secob nº 70/2009.

 
Processo: 009.758/2009-3   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 13/07/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: Acolho a proposta da
diligência sugerida à fl. 339, devendo ser informado ao responsável que o não atendimento
injustificado de diligência determinada pelo TCU pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58,
IV, da Lei nº 8.443/1992.
	Outrossim, acolho as propostas de audiência dos Srs. Ivo Baer (fl. 340), Sérgio dos Santos Arantes (fl.
341).
	No que tange às determinações, entendo pertinente analisá-las quando do mérito dos presentes autos.
	Da mesma forma deve-se aguardar o mérito para a fim de verificar a aplicação da multa sugerida pela
Unidade Técnica.
	Por fim, acolho a proposta de formação dos apartados, a fim de analisar individualmente os contratos
com os indícios de irregularidades constatados.
	À SECOB.

 
Processo: 009.758/2009-3   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 13/07/2009
Audiência de Responsável: Sérgio dos Santos Arantes: Gerente da ENGENHARIA/SL/ECP, CPF
335.417.367-04,  nos termos do art. 43, Inciso II, art. 250, Inciso IV do RITCU, para que no prazo de
15 dias a contar da ciência, apresente suas razões de justificativa pelos indícios de sobrepreço
decorrente de preços excessivos  frente ao mercado nos Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº
0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I e nº
0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II." PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 009.758/2009-3   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 13/07/2009
Determinação a Órgão/Entidade:  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME: Com fulcro no art. 245, §
1º, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 42, § 1º, da Lei n.º 8.443/92, propõe-se que:
 
Seja assinado prazo improrrogável de 05 (cinco) dias à Petróleo Brasileiro S/A para a apresentação dos
seguintes documentos:
 
a) cópia em meio magnético dos orçamentos estimativos detalhados adotados pela Petrobras (em
formato Excel, extensão xls), fundamentados em quantitativos dos serviços e fornecimentos,
contemplando todo o detalhamento do BDI e dos encargos sociais. Os referidos orçamentos devem
estar acompanhados das referências dos valores adotados e da memória de cálculo dos quantitativos de
equipamentos, mão-de-obra e insumos (memória de cálculo dos histogramas), inclusive com os
coeficientes de produtividade adotados, referentes aos Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº
0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 - TANQUES LOTE I e nº
0800.0049738.09-2 - TANQUES LOTE II e nº 0800.0049741.09-2  ETA e às Relicitações (REBID)
dos Convites nº 0629064.09-8  TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR; nº 0634316.09-8 - UHDT e



Página 134

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras

UGH e nº 0634314.09-8 UDA;
 
b) Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) das melhores propostas referentes aos REBIDs dos
Convites nº 0629064.09-8  TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR; nº 0634316.09-8 - UHDT e UGH e
nº 0634314.09-8  UDA;
 
c) Memórias de cálculo completas das estimativas das verbas indenizatórias referente aos Contratos nº
0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 -
TANQUE LOTE I e nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II e nº 0800.0049741.09-2  ETA e às
Relicitações (REBID) e aos Convites nº 0629064.09-8  TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR; nº
0634316.09-8 - UHDT e UGH e  nº 0634314.09-8  UDA;
 
d) Cronograma físico-financeiro atualizado do empreendimento Refinaria Abreu e Lima RNEST
(previsto e realizado);
 
e) Orçamento estimado para a implantação de toda a Refinaria Abreu e Lima, incluindo a memória de
cálculo completa e a relação de todos os contratos previstos.
 
 
Com fulcro no art. 268, parágrafo 3º, do RITCU aplicar a multa prevista no Inciso V, art. 268, do
RITCU ao Sr. JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, Presidente da Petrobrás, CPF
042.750.395-72, GILBERTO DE CARVALHO PROENÇA, Técnico de Administração e Controle
Sênior, CPF 712.851.997-15, em decorrência de obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 5 DIAS.

 
Processo: 009.758/2009-3   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 13/07/2009
Audiência de Responsável: Ivo Baer: Gerente da Unidade de Implementação do Empreendimento
'RNEST', CPF 291.043.199-15, nos termos do art. 43, Inciso II, da Lei nº 8.443/1992, art. 250, Inciso
IV do RITCU, para que no prazo de 15 dias a contar da ciência, apresente suas razões de justificativa
acerca dos seguintes pontos:
 
a) ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, embora técnica e economicamente
recomendável referente ao Contrato nº 0800.0049742.02-2  EDIFICAÇÕES;
 
b) indícios de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado nos respectivos Contratos
nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº 0800.0049716.09-2 -
TANQUE LOTE I e nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II";
 
c) adoção de critério de medição antieconômico ou incompatível com o objeto real pretendido, em
razão da divergência entre os critérios adotados na estimativa da verba indenizatória e os de medição
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constantes dos contratos e minutas, além da utilização de custo horário produtivo para ressarcimento
dos custos com equipamentos parados em decorrência de chuvas e descargas atmosféricas nos
Contratos nº 0800.0045921.08-2 - CAFOR, nº 0800.0049742.02-2 - EDIFICAÇÕES, nº
0800.0049716.09-2 - TANQUE LOTE I e nº 0800.0049738.09-2 - TANQUE LOTE II e nos  Convites
nº 0629064.09-8 - TUBOVIAS, nº 0629131.09-8 - UCR e nº 0634316.09-8 - UHDT e UGH";
 
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 009.758/2009-3   Deliberação: AC-1.838-33/2009-PL   Data: 19/08/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: 9.1 - não conhecer da
inicial como Agravo tampouco como Embargos de Declaração, em razão da impossibilidade jurídica
de serem interpostos esses recursos em face do Despacho atacado; NÚMERO DE DIAS PARA
ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 009.758/2009-3   Deliberação: AC-1.838-33/2009-PL   Data: 19/08/2009
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. - MME: 9.2 - dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o
fundamentam, a Petróleo Brasileiro S.A. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.472/2008-3   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 20/08/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: GABINETE DOS PROCURADORES: Tendo em
vista a atuação pretérita do Ministério Público junto ao TCU nos autos (fls. 1441/1445 vol. 6),
encaminho o processo ao douto Parquet, solicitando sua manifestação acerca das propostas de mérito
formuladas no âmbito da Secob.

 
Processo: 019.742/2009-7   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 02/09/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fiscalização de Obras: Versa a espécie sobre
monitoramento decorrente do item 9.1.1. do Acórdão n'' 1.884/2009/TCU-PLENÁRIO (fls. 5/7).
Nos autos do TC 009.758/2009-3, foram verificadas irregularidades graves com proposta de
paralisação, com fundamento no art. 96, § 1°, IV, "a", da Lei n" 11.768/2008 (LDO/2009), quais
sejam:
a) "sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado" - R$ 1.345.575.682,20 (um bilhão,
trezentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais
e vinte centavos);
b) "critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real".
Quanto à alínea "b", consignou a Unidade Técnica que "Quanto ao critério de medição inadequado,
primeiramente cabe a demonstração de que os coeficientes de produtividade adotados não contemplam
perdas de produtividade decorrentes de eventuais períodos de chuva, e em caso afirmativo, de que não
há possibilidade de o contratado cumprir os cronogramas impostos pela Petrobrás por meio de
estratégias de gerenciamento, tais como a execução dos serviços em área descoberta em períodos entre
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chuvas e dos demais serviços após as estruturas estarem com as coberturas executadas nos períodos
chuvosos, por exemplo".
Ocorre que a alínea "a", inciso IV, § 1°, art. 96, da LDO/2009 (Lei n" 11.768/2008), foi
suprimida pela Lei na 12.017/2009 (LDO/2010), motivo por que a SECOB propõe a mantença das
irregularidades classificadas como IGP desses dois achados de auditoria.
Ante os argumentos apresentados pelo Senhor Auditor Federal de Controle Interno (fls. 11/15),
endossados pelos dirigentes da Unidade Técnica (fl. 16), bem como a materialidade dos valores
envolvidos, acolho a proposta de mantença da classificação dessas irregularidades como Irregularidade
Grave com Paralisação - IGP.

 
Processo: 009.758/2009-3   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 15/09/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Recursos: Encaminho o feito à SERUR,
a fim de que se pronuncie sobre a admissibilidade e posterior sorteiod e relator, conforme o caso.
Solicito que seja dada prioridade ao feito, ante a materialidade e a relevância do assunto tratado
(Levantamento de Auditoria nas obras de construção na refinaria Abreu e Lima).
Por fim, registro que o Sr. Sérgio dos Santos Arantes encaminhou razões de justificativa constantes do
Anexo 10, as quais deverão ser analisadas depois do Pedido de Reexame.
Após a análise do Pedido de Reexame, devem os autos ser encaminhados à SECOB, a fim de que dê
prosseguimento ao feito conforme o caso. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0
 



 
 

 

 

GRUPO II – CLASSE I – PLENÁRIO 

TC 009.758/2009-3 

Natureza(s): Embargos de Declaração 

Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - MME 

Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. - MME 

Advogado(s): Drs. Marcelo Barbi Gonçalves (OAB/RJ 152.104) e 

Alexandre Luis Bragança Penteado (OAB/RJ 88.979) 

 

SUMÁRIO: OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM FACE DE DESPACHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE 

CONHECIMENTO DA INICIAL COMO AGRAVO, CASO NÃO 

CONHECIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DE 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CONTRA O DESPACHO ATACADO. NÃO 

CONHECIMENTO. CIÊNCIA À EMBARGANTE. 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por Petróleo Brasileiro 

S.A. – MME,em face do Despacho de fl. 361, v.1, datado em 13 de julho de 2009, lavrado nos 

seguintes termos: 

“Acolho a proposta da diligência sugerida à fl. 339, devendo ser informado ao responsável 

que o não atendimento injustificado de diligência determinada pelo TCU pode ensejar a aplicação da 

multa prevista no art. 58, IV, da Lei nº 8.443/1992. 

Outrossim, acolho as propostas de audiência dos Srs. Ivo Baer (fl. 340), Sérgio dos Santos 

Arantes (fl. 341). 

No que tange às determinações, entendo pertinente analisá-las quando do mérito dos 

presentes autos. 

Da mesma forma, deve-se aguardar o mérito para o fim de verificar a aplicação da multa 

sugerida pela Unidade Técnica. 

Por fim, acolho a proposta de formação dos apartados, a fim de analisar individualmente os 

contratos com os indícios de irregularidades constatados.” 

O embargante divide sua exordial nos seguintes capítulos: i) dos fatos; ii) do cabimento; 

iii) do mérito; iv) conclusão. 

Ao final, requer: 

“a) seja conhecido o recurso de embargo de declaração; 

b) no mérito, seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração, para sanear a 

omissão subjacente à decisão.” 

 

É o Relatório. 

VOTO 

 

 

Versa a espécie sobre de embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – 

MME, em face do Despacho de fl. 361, v.1, datado em 13 de julho de 2009, nos termos descritos no 

Relatório precedente, com pedido alternativo de se conhecer do feito como “Agravo face ao princípio 
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da fungibilidade, eis que não há dúvidas doutrinárias de que a lesividade do provimento jurisdicional é 

o principal meio indiciário da identificação de sua tipologia jurídica, e não o seu nomen iuris”. 

Os autos tratam, originalmente, de Relatório de Fiscalização nas obras de construção da 

Refinaria Abreu e Lima em Recife. 

Em razão dos achados de auditoria, a Unidade Técnica propôs (fls. 338/344): 

a) diligências; 

b) audiências de diversos responsáveis; 

c) determinações a diversos órgãos. 

De acordo com a lógica da marcha processual, entendi pertinente acolher as diligências e 

as audiências propostas pela Unidade Técnica, devendo as determinações serem analisadas quando do 

mérito, haja vista a possibilidade de o atendimento daquelas influenciar estas. 

A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade. O Despacho atacado não possui contradição, omissão ou obscuridade, destinando-se, tão-

somente, a proceder ao desenvolvimento válido e regular do processo, estabelecendo-se o contraditório 

e a ampla defesa fundamentais para a validade dos atos a serem adotados por este Tribunal. É de se 

enfatizar que esse Despacho teve a cautela de, preliminarmente, determinar a realização das audiências 

e diligências sugeridas pela Unidade Técnica, para, somente após, verificar o mérito. 

Consignou o interessado que “a questão de fundo debatida neste recurso não é de matiz 

conteudístico, isso porque a Petrobrás atendeu no mérito à demanda da equipe de auditoria, mas sim 

formalística, isto é, sobre a forma como a informação foi prestada”. 

O cerne dos argumentos apresentados pela Petrobras consiste na possibilidade de serem 

corrompidas as informações prestadas em planilha do Excel, ao passo que, se estas fossem 

encaminhadas em formato PDF, seria mantida a integridade das informações prestadas pela Empresa. 

Nesse sentido, requer que seja conferida a possibilidade de encaminhar as informações 

solicitadas em formato PDF. 

O Despacho atacado é de mero expediente, destina-se a dar andamento processual, não 

dispondo de conteúdo decisório. Ao contrário, visa estabelecer o contraditório e a ampla defesa. 

Os documentos analisados pelo TCU hão de estar em consonância com os originais 

apresentados, sob pena de responsabilidade pessoal dos agentes públicos que alterarem essas 

informações, nas esferas cível, penal e administrativa. 

É forçoso reconhecer que a apresentação em planilhas do Excel permite melhor uso dessa 

ferramenta pelo TCU, mas jamais possibilitará a utilização de dados alterados ou diversos daqueles 

encaminhados pela Petrobras. 

Ainda que a Petrobras encaminhe as informações solicitadas em PDF, isso não afasta a 

obrigação de apresentar essas informações na forma proposta pela Unidade Técnica (Excel). 

Dessa forma, verifica-se a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 

Sem embargo desse entendimento, deve-se registrar que, nos termos do art. 287 do 

Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração são oponíveis em face de acórdãos do 

Tribunal, não se vislumbrando a possibilidade jurídica dessa espécie recursal em face de despachos. 

Nesse sentido, não cabem embargos de declaração em face de despachos, conforme a 

inteligência desse dispositivo, motivo por que não deve ser conhecida a inicial como embargos de 

declaração. 

Passo à análise de conhecimento da inicial como Agravo, como requerido pela embargante, 

ante a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 

Essa espécie recursal está contemplada no art. 289 do RI/TCU, sendo cabível em face de 

despacho que seja desfavorável à parte, no prazo de cinco dias, contados da notificação do 

Responsável. 

Verifica-se a tempestividade, conforme documentos de fls. 369/371 e a interposição da 

peça em 27.7.2009. 

Contudo, antes de adentrar o mérito do Agravo, impõem-se colacionar dois dispositivos 

necessários ao deslinde do feito: 

Página 138

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sec. de Fiscalização de Obras



 
 

 

a) art. 504 do CPC, aplicado subsidiariamente nos processos de competência deste 

Tribunal, in verbis: “dos despachos não cabe recurso”; 

b) art. 279 do RI/TCU, nos seguintes termos: “não cabe recurso de decisão que converter 

processo em tomada de contas especial, ou determinar a sua instauração, ou ainda que determinar a 

realização de citação, audiência, diligência, inspeção ou auditoria”. 

Nesse sentido, verifica-se a impossibilidade jurídica de interposição do recurso e, 

consequentemente, do conhecimento da peça como agravo, uma vez que o Despacho atacado 

determinou diligências, audiências e autorizou a formação de apartados, em privilégio ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da celeridade processual. 

É de se mencionar que o Despacho atacado não possui conteúdo decisório, mas visa a dar 

andamento processual, estabelecendo o contraditório e a ampla defesa, princípios que regem os 

processos judiciais e administrativos. 

Dessa forma, não deve ser conhecida a inicial como Agravo. 

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação 

deste Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 19 de agosto de 2009. 

 

 

 

 

BENJAMIN ZYMLER 

Relator 

 

ACÓRDÃO Nº 1838/2009 – TCU – PLENÁRIO 

 

1. Processo nº TC 009.758/2009-3. 

2. Grupo II – Classe I – Assunto: Embargos de Declaração. 

3. Interessados/Responsáveis: Petróleo Brasileiro S.A. 

4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade: não atuou. 

8. Advogados constituídos nos autos: Drs. Marcelo Barbi Gonçalves (OAB/RJ 152.104) e Alexandre 

Luis Bragança Penteado (OAB/RJ 88.979). 

 

9. Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Petróleo 

Brasileiro S.A, em face do Despacho deste Relator datado em 13.7.2009. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com supedâneo nos arts. 32 e 34 da Lei nº 8.443/1992, 

combinado com os arts. 279 e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1 - não conhecer da inicial como Agravo tampouco como Embargos de Declaração, em 

razão da impossibilidade jurídica de serem interpostos esses recursos em face do Despacho atacado; 

9.2 - dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, a 

Petróleo Brasileiro S.A. 

 

10. Ata n° 33/2009 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 19/8/2009 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1838-33/09-P. 

13. Especificação do quorum: 
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13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 

(Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e José Jorge. 

13.2. Auditores convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Auditores presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

 

 

 

UBIRATAN AGUIAR BENJAMIN ZYMLER 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
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Foto da Obra - Terraplanagem
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