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RESUMO              
  
Por força da Lei 9.478/97, relativa ao monopólio de petróleo, a Petrobrás não segue as regras da Lei
8.666/93. Os dirigentes da empresa consideram que só lhes são aplicáveis regras do Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto 2.745/98. 
  
No entanto, não seguem nem mesmo as regras do tal Regulamento porque a Petrobrás licita: 
  
a) com projeto básico deficiente da obra a ser contratada, descumprindo os itens 1.3 e 1.9 do
Regulamento; 
  
b) sem orçar ou sem elaborar qualquer planilha de quantitativos de serviços com seus respectivos
preços unitários, descumprindo o item 5.2, alínea "c", que exige indicação do custo estimado para
execução, com orçamento anexado ao pedido de licitação. Também se descumpre o item 6.10 do
Regulamento, o qual exige edital ou carta convite com fixação de critério de julgamento a partir de
prazos, preços e condições de pagamento do objeto; 
  
c) sem elaborar composições de custos dos preços unitários. As composições são propositadamente
ignoradas porque entendem que o mercado define seus preços de maneira independente de seus
quantitativos de serviços e da respectiva composição de custos. Esse comportamento é um
descumprimento ao princípio da economicidade escrito no item 1.2 do Decreto; 
  
d) sem tratamento isonômico aos licitantes. A comissão de licitação, sem que haja permissão no tal
Decreto, recebe dos escalões superiores uma estimativa secreta de preço global que definirá o
vencedor do convite. Na prática, se a Comissão quiser eliminar determinado licitante, basta pedir outra
estimativa secreta de preço global. Como conseqüência, o vencedor será outro. É um tratamento não
isonômico ou não impessoal proibido no artigo 37, caput, da Constituição e pelo item 1.8, alínea "b"
do tal Regulamento; 
  
e) sem parcelar o objeto. Com isso, o caráter competitivo da licitação é prejudicado e há prejuízo ao
erário porque a competição diminuiria o preço global do objeto, descumprindo-se o item 1.8 do
Decreto. 
  
A equipe de auditoria apontou cinco irregularidades: Licitação com projeto deficiente (praticamente
inexistente), sem parcelamento, sem orçamento, com sobrepreço e com julgamento subjetivo pelo uso
da estimativa secreta. Analisou dezenove processos licitatórios e constatou que não há documentos que
provem  economicidade da contratação de obras sem projeto básico. Não há como provar a
economicidade de uma obra sem que ela seja especificada previamente em seus mínimos detalhes de
quantitativos de serviços e dos respectivos preços. Se não existe o preço, então não há como provar
que aquele preço é econômico. 
  
Como seria possível provar a economicidade de um objeto indefinido, não conhecido ou não comum
no mercado e que, ainda por cima, não tem preço base? Os dirigentes da Petrobrás não conhecem o
preço até o dia da licitação. Assim sendo, como seria possível provar que aquele preço desconhecido é
econômico antes que ele se torne conhecido? Por outro lado, o preço secreto é inflado com inclusão de
custos indiretos e BDI em percentuais quintuplicados em relação àqueles permitidos pelo TCU (Ver
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Planilha 25 anexada ao texto).  
  
Dentre os documentos apresentados à equipe, anteriores ou posteriores à data da licitação, não há
algum que tenha a discriminação dos quantitativos de serviços e respectivos preços unitários do objeto
contratado. Isso desobedece ao item 1.3 do Regulamento da Petrobrás e também impossibilita qualquer
tipo de controle. As empresas nunca apresentam os quantitativos de serviços com respectivos preços
unitários ou composição dos preços porque não são obrigadas pelo contrato. Os demonstrativos de
formação de preço (DFPs), analisados pela equipe de auditoria, também não apresentam quantitativos
de serviços. 
  
Prova-se que esse é o tipo de contratação feito pela Petrobrás, haja vista que todos os contratos
auditados foram a preço global e todos têm o item: "Consolidação do Projeto Básico". Isto é, a
empresa é contratada para executar o objeto indefinido e aproveita a situação para adequar ao próprio
interesse. Mesmo algumas dimensões existentes nos desenhos constantes do CD (juntado na
contracapa do anexo 3) podem ser alteradas, haja vista que a consolidação do projeto também permite
alterar a distância entre pilares de algum galpão. É uma metodologia de contratação antieconômica
porque paga preços altos e porque possibilita que a empresa contratada não seja controlada pelos
quantitativos do contrato.   
  
Em busca da justificativa de tais atos antieconômicos, a equipe de auditoria foi ao Rio de Janeiro, na
Gerência de Estimativa de Custos e Preços - SL/ECP, chefiada pelo Senhor Sérgio dos Santos Arantes,
e o mesmo declarou que não faz estimativa de preço global a partir dos quantitativos de serviços
alegando que quem define o preço é o mercado. Segundo ele, não haveria necessidade de levantamento
dos quantitativos de materiais e de serviços porque o preço global do objeto só depende dos
mecanismos do mercado em concorrência perfeita e também não precisaria do projeto básico para
estimar o preço. 
  
No entanto, contrariando metodologia da Petrobrás, na hipótese de concorrência perfeita, o preço de
mercado é igual somente ao custo direto. Quem adiciona BDI e custos indiretos ao custo direto é preço
de monopólio. A estimativa da SL/ECP ultrapassa, em muito, o preço de monopólio como provado
neste relatório. 
  
Os responsáveis da Petrobrás responderam à oitiva prévia. Na oitiva, o advogado alegou que a
estimativa feita pela gerência SL/ECP, de fato, é sigilosa para todos. Acrescentou que a formação dos
preços das licitantes varia enormemente em função dos custos diretos, indiretos e do BDI. Que as
licitantes atuam em livre competição, mas fazem refletir sobre cada contrato os custos fixos que têm. 
  
Logo, a estimativa da SL/ECP consideraria todos os custos do empresário para estimar o preço. Assim
sendo, os responsáveis adicionam no custo da obra os custos de passagens aéreas, repúblicas para
engenheiros e outros custos fixos imagináveis, incorridos ou não pelo empresário, mas que não fazem
parte do custo da obra. É o viés do sobrepreço em contraposição ao viés econômico alegado contra a
equipe de auditoria. 
  
Essa prática de estimar preço de mercado conforme custos do empresário e não conforme custo direto
do produto conduz a uma estimativa errada do objeto que costuma elevar o preço acima do preço de
monopólio. É evidente que todo empresário calcula seus próprios custos antes de oferecer o produto ao
mercado. Se os custos marginais ou diretos ficarem abaixo do preço sinalizado, então ele entra no
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mercado para lucrar com a diferença de custos diretos. Se os próprios custos ficarem acima do preço
sinalizado pela licitação, então ele não compete. 
  
Nessa ótica, como informa a oitiva da Petrobrás, fica evidente que os custos do empresário não
interessam ao consumidor e nem à Administração Pública. O consumidor só admite pagar pelo menor
preço. Vence a competição quem tiver o menor preço e não precisa provar como obteve o menor custo.
Se o consumidor quiser discutir todos os custos do empresário, então ele implicitamente admitirá pagar
além do menor preço, pois o empresário, na discussão, incluirá custos fixos de manter a posse do
próprio capital e o consumidor não terá argumentos contrários. 
  
A Petrobrás alega que publicar preço acima dos custos diretos provoca uma elevação dos preços no
mesmo percentual acima do mercado, haja vista que o preço é a referência dos licitantes. No entanto,
para não cair na armadilha de calcular todos os custos contábeis do empresário (ao invés de calcular
todos os custos que formam o preço da obra) bastaria publicar orçamento apenas com quantitativos de
serviços de custos diretos e permitir que o empresário, exercendo o direito de concorrer, calculasse
quais custos ele deixaria de colocar no preço ofertado. O menor preço entre os licitantes seria
contratado se não ultrapassasse determinado limite que poderia ser fixado em 30% (art. 48, Lei
8.666/93 ou art. 71, Lei 9.811/1999) ou 15% acima ou abaixo do orçamento, conforme recomenda
Resolução 361/1991 do Confea. 
  
Por conta das irregularidades descritas e do preço secreto inflado, há sobrepreço em todos os contratos.
A proposta de encaminhamento é pela paralisação do empreendimento, criação de apartados para cada
um dos dezenove contratos auditados e audiência dos responsáveis pela contratação com projeto
básico deficiente (praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de
serviços e com sobrepreço. O Presidente da Petrobrás também responde pela inexistência
de competição e pelo tratamento não isonômico entre licitantes causado pelo uso da estimativa secreta.  
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1 - APRESENTAÇÃO 
 
Comentários sobre os mecanismos de mercado não cabem em relatórios de auditoria, mas são
necessários neste relatório, por conta da metodologia de contratação da Petrobrás. Assim sendo, pode-
se dizer que o mercado é transparente, pois não tem mistérios e não vê preços secretos. O preço é tão
visível quanto um sinal de trânsito. É o principal mecanismo de equilíbrio do mercado. Consumidores
racionais não entram em lojas que não mostram os preços. Se entrar, arrisca-se a pagar preços maiores
que o de mercado. O consumidor nunca verá o segredo do menor custo de produção daquele produto,
mas o comprará porque aquele produto homogêneo tem o menor preço. Observe-se que, no mercado, o
preço varia entre o preço de concorrência pura e o preço de monopólio puro.
 
Por outro lado, a Ciência Econômica ensina que o preço da concorrência pura é igual ao custo direto.
Ensina também que o preço de monopólio puro é igual ao custo direto adicionado de percentual
referente BDI ou MARK-UP. O preço de concorrência é o mesmo que preço de mercado que é aquele
buscado pelo consumidor racional que gasta parte do seu dia procurando o menor preço. O preço de
monopólio puro é o preço pago pela Administração Pública porque a mesma exige que o produtor
mostre o segredo dos custos de produção, ao invés dela mesma investigar o preço. O produtor, esperto,
mostrará seus segredos, desde que seja com adição de BDI. Acrescente-se que, do lado dos produtores,
existe aquele que pratica preço abaixo da concorrência pura, mas é punido por prática ilegal ou porque
não entrega a mercadoria vendida. Do lado dos consumidores, existe aquele que paga preço acima do
preço do monopólio, mas é pródigo, muito rico ou é a Petrobrás.
 
Tudo isso porque a Petrobrás não investiga preços de concorrência. Prefere convidar apenas grandes
empresas. Convida-as para fornecer um objeto indefinido e as avisa que pagará o preço daquela que
acertar o preço secreto inflado que será estimado secretamente pela Engenharia/SL/ECP da Petrobrás.
Todavia, todas as empresas sabem que a SL/ECP quintuplica os custos indiretos. Isso corresponde a
um sobrepreço de mais de 100% (Planilhas 1 a 25). Isto é, quem acertar o preço ganhará na loteria sem
concorrer, pois receberá mais de dois bilhões de reais por obra que não vale um bilhão.
 
O empreendimento denominado "Modernização e Adequação da Produção da Repar/PR" recebe
recursos do PT 25.753.0288.3161.0041-2009. Uma obra constava do quadro de bloqueio da LOA, mas
foi retirada pelo Acórdão 093/2009-Plenário. O empreendimento foi selecionado para ser auditado em
função do valor incluído na Lei Orçamentária de 2009 (2,569 bilhões de reais). Consiste na execução
de um conjunto de instalações industriais com o fim de aproveitar melhor o petróleo nacional e de
eliminar poluentes ambientais. Os dirigentes da Petrobrás estimam pequeno aumento da capacidade de
refinação da Repar/PR que passará de 30 para aproximadamente 33 mil barris/dia. A execução física
está em 28% e o valor total do empreendimento passa de seis bilhões de dólares.
 
Contudo, esse valor de aproximadamente doze bilhões de reais também é secreto e inflado, pois não há
projeto básico do empreendimento com orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços.
Antes da licitação, não se sabe o preço de nenhuma das partes da obra e também não se sabe quais
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partes serão licitadas. Não há estudos de alternativas mais econômicas ou de parcelamentos mais
adequados pela técnica e pela economia, pois não há esse tipo de informação no escopo dos desenhos
do empreendimento. Na resposta da oitiva, os responsáveis alegam que a Petrobrás tem planejamento.
Todavia planejamento sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitário é a
mesma coisa que planejamento inexistente. A Petrobrás não apresentou nenhum orçamento de
quantitativos de serviços em quaisquer dos 54 (cinqüenta e quatro) volumes deste relatório.
 

Importância socioeconômica

Os desenhos do empreendimento denominado Modernização e Adequação do Sistema de Produção da

Refinaria Presidente Getúlio Vargas  Repar/PR não mencionam a importância socioeconômica. Não há

estudo relacionando número de empregos a serem criados ou da capacidade a ser instalada. Só existem

desenhos e especificações de instalações industriais. Desenhos esses que não se referem aos prédios de

construção civil necessários, mas sim às máquinas e equipamentos de produção.Os dados relacionados

a seguir foram informações repassadas pelos interlocutores da equipe de auditoria ou extraídos da

resposta da oitiva apresentada pelo advogado da Petrobrás.

 

Dito isso, pode se escrever que o Programa de Modernização e Adequação da Repar/PR consiste

principalmente em:

 

a) atendimento da legislação ambiental, sobretudo no que concerne à diminuição gradativa dos teores

de enxofre no diesel e na gasolina e no aprimoramento da qualidade desses produtos;

 

b) atendimento de acordo firmado com o Ministério do Trabalho quanto à redução do teor de benzeno

nos solventes leves;

 

c) transformação do gasóleo excedente em produtos de maior valor agregado;

 

d) pequeno aumento da capacidade atual de refino de 30.000 barris/dia para aproximadamente 33.000

barris/dia.

 

e) elevação da capacidade instalada de geração de vapor.

 

Também com base nas mesmas informações colhidas junto aos interlocutores citados, as obras

contribuem para a despoluição ambiental, maior aproveitamento do petróleo nacional e para a criação

de empregos. Na resposta da oitiva da Petrobrás, os responsáveis afirmam que atualmente há criação

de sete mil empregos, podendo chegar a treze mil no próximo ano.
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A importância socioeconômica advém dessas características. É importante ressaltar que a paralisação

da obra não impactará na produção atual de produtos petrolíferos da Região Sul do Brasil porque a

capacidade de produção pouco será alterada. As informações da Petrobrás dão conta de que o valor do

empreendimento supera seis bilhões de dólares. Mas esse valor é inflado pela metodologia da Gerência

SL/ECP da Petrobrás. O cálculo do sobrepreço permite concluir que esse valor pode ser reduzido à

metade. A economia da metade desse valor seria seis bilhões de reais. Com esse valor, se for

considerado o custo da Refinaria Comperj (Rio de Janeiro) ou da Abreu Lima (Pernambuco), daria

para construir uma refinaria de 50.000barris/dia e produzir outro tanto de empregos. Essa é a principal

contribuição socioeconômica do empreendimento.

 
2 - INTRODUÇÃO 
 
2.1 - Deliberação
Em cumprimento ao Acórdão 345/2009 - Plenário, realizou-se auditoria no Petróleo Brasileiro S.A. -
MME, no período compreendido entre 11/05/2009 e 31/07/2009.
 
A obra constava do quadro de bloqueio da LOA, mas foi retirada pelo Acórdão 093/2009-Plenário. O
empreendimento foi selecionado para ser auditado em função do valor incluído na Lei Orçamentária
de 2009 (2,569 bilhões de reais).
 
2.2 - Visão geral do objeto
O objeto da fiscalização foram as obras do Empreendimento de Modernização que compreendem a
implantação de obras industriais denominadas de carteiras. Carteira de gasolina, coque, propeno,
solventes, caldeira, automação e outras. Essas obras são localizadas dentro da área industrial da
Petrobrás no Município de Araucária/PR (ver planta geral do empreendimento (fl. 4, anexo 1) e fotos
constantes do relatório).
 
2.3 - Objetivo e questões de auditoria
A presente auditoria teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras de Modernização e
Adequação da Produção - REPAR - PR.
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 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?
            2 - Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos
apresentados no projeto básico / executivo?
            3 - Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de
mercado?



Página 4

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

            4 - O tipo do empreendimento exige licença ambiental e realizou todas as etapas para esse
licenciamento?
            5 - Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra?

 
2.4 - Metodologia utilizada
A metodologia da Administração Pública para contratar obras consiste em publicar licitação
informando empresas e particulares que objeto determinado por quantitativos de serviços com preços
unitários e respectivas composições de custos será adquirido no dia tal.
 
O preço de mercado publicado advém de um projeto básico com planilha orçamentária completa e
justificada do objeto pretendido. Todos os licitantes e particulares interessados podem conhecer
detalhes do cálculo do preço. Será vencedor aquele que propuser o menor preço.
 
Até 2003, o preço publicado pela Administração era composto de custos diretos mais BDI de 32,68%.
A partir de 2004, determinação do TCU excluiu mobilizações (2,66%), canteiros (6,00%) e
administração local (5%) do BDI. Em maio/2007 (Acórdão 325/2007-TCU-P) e janeiro/2008, o preço
tornou-se igual ao custo direto mais BDI 19,6%. Os custos indiretos até 13,66% deveriam ser
detalhadamente calculados como diretos.
 
A metodologia da Petrobrás para contratar obras consiste em convidar algumas empresas informando-
as que os desenhos do objeto estão à disposição e que poderão formar consórcios e apresentar proposta
no dia tal.
 
O preço e os quantitativos do objeto não são publicados porque não existem ou são secretos, inclusive
para a própria Petrobrás. Nem auditores do TCU podem conhecer quantitativos ou preços do objeto
antes do dia da licitação. Será vencedor aquele consórcio ou empresa que acertar (+20%-15%) o preço
secreto que será informado pela Gerência SL/ECP em envelope lacrado.
 
Todavia os empresários sabem que o valor estimado pela SL/ECP é composto de custo direto inflado
com diversos custos indiretos e BDI. Resumindo, a metodologia da Petrobrás adiciona entre 50%
sobre materiais e 400% sobre custo direto de serviços (Planilha 25 anexa). O próprio custo direto já
embute percentuais referentes PIS e Cofins. Depois vem adição de logística, instalações, custos
complementares (BDI) e outras despesas e custos indiretos.
 
A metodologia da equipe para o cálculo do preço das obras da Petrobrás consistiu em expurgar custos
indiretos e percentuais de BDI adicionados no custo direto tanto pela SL/ECP quanto pelas
contratadas. Após expurgo, a equipe adicionou percentuais de 19,6% (BDI) e 13,66% (custos
indiretos) sobre o custo direto. O artigo 210, §1º, II, do RI/TCU exige que o débito seja calculado com
segurança em favor do responsável. Por conta disso, a equipe considera que o percentual de 33,26%
sobre o custo direto global supera com folga o preço de mercado das obras de grande vulto da
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Petrobrás (acima de R$ 37.500.000,00).
 
Também fez parte da metodologia, a crítica da estimativa secreta da SL/ECP/Petrobrás. Ela agride
muitos conceitos ou princípios de Administração Pública. Os principais são transparência e isonomia.
Como exemplo, a equipe cita o caso constante da oitiva da Petrobrás (fl. 55, anexo 3). Oito empresas
apresentaram propostas que variaram de R$ 36.411.633,01 a 72.915.682,63 para executar edifício de
2.600m².
 
A equipe constatou que na primeira estimativa secreta havia dois valores: R$ 54.281.129,89 e
58.215.674,57 (fl. 90, anexo 1).  A Comissão de Licitação aplicou percentuais (-15%+20%) sobre o
MENOR dos dois valores (fls. 79/85, anexo 1) e a vencedora seria Construtora Augusto Velloso S.A.
 
A Comissão mandou fazer segunda estimativa secreta. Os novos dois valores foram R$ 45.213.162,90
e 48.375.613,84 (fl. 88, anexo 1). Na segunda estimativa, a Comissão aplicou os percentuais (-
15%e+20%) sobre o MAIOR dos dois valores. Com isso, a empresa Azevedo e Travassos Engenharia
Ltda foi vencedora. No entanto, se a Comissão tivesse aplicado percentuais sobre o MENOR valor, a
vencedora seria a Hotchtief do Brasil S/A (fl. 82, anexo 1). É uma estimativa secreta mutável e dupla
que permite a escolha do vencedor do certame. A leitura deste relatório esclarece porque as empresas
desclassificadas não reclamaram.
 
2.5 - VRF
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 8.673.968.112,09. Este volume
corresponde à soma dos dezenove contratos acima de trinta milhões de reais que estão em andamento.
 
2.6 - Benefícios estimados
BENEFÍCIOS DA FISCALIZAÇÃO
Além do sobrepreço calculado (R$ 4.041.142.612,73 ), outro benefício desta fiscalização é a proposta
de extinção da estimativa secreta usada como critério de julgamento de licitações. É uma estimativa
que (por ser secreta, mutável e dupla) serve para a Petrobrás escolher o vencedor do certame. A
empresa vencedora pela primeira estimativa secreta pode ser desclassificada em uma eventual segunda
estimativa solicitada, por qualquer motivo, pela Comissão de Licitação.
 
Os critérios de julgamento dos convites, com base no preço secreto, proporcionam tanto a escolha pela
Petrobrás de quem será a vencedora quanto a formação de consórcios que praticam a concertação de
propostas. Quando os consórcios são formados, a Comissão de Licitação é obrigada, na maioria dos
casos, a solicitar uma segunda estimativa aumentando o número do preço secreto. Se não aumentar,
não contratará ninguém daquela vez.
 
Por isso, além do sobrepreço evidenciado, os benefícios desta fiscalização apontam para a necessidade
de divulgação do preço que a contratante quer pagar. Esse preço não deve ser nem máximo e nem
mínimo, mas deve ser preço de mercado. Sugere-se a divulgação apenas dos custos realmente diretos.
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Nesse caso, as propostas das licitantes, logicamente, deverão ser todas próximas do preço divulgado,
haja vista que o preço divulgado é a referência do licitante. Essa referência deve ser absolutamente
detalhada em seus quantitativos de serviços e dos respectivos preços unitários diretos e deve espelhar o
mercado no qual se insere.
 
3  - ACHADOS DE AUDITORIA 
 
3.1 - Projeto básico deficiente ou desatualizado.
3.1.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação
Tipo - Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
Justificativa - O Empreendimento denominado "Modernização e Adequação da Repar/PR" tem projeto
básico deficiente. Trata-se apenas de um projeto conceitual de todo o empreendimento sem
quantitativos de serviços, sem parcelamentos, sem orçamentos, ou seja: O projeto básico do
empreendimento é praticamente inexistente. O projeto básico para a licitação da obra é a mesma coisa.
Não há quantitativos de serviços, não há preços unitários de quantitativos e não há referência para o
licitante oferecer o preço unitário ou global. É um caso de prejuízo potencial elevado porque os
licitantes (só convidados) elevam o preço para não serem desclassificados pela estimativa secreta.
 
A estimativa feita pela Gerência SL/ECP é secreta, mas os licitantes sabem que a estimativa é inflada
com percentuais de despesas e custos indiretos que variam de 50% (materiais e equipamentos) a 400%
(serviços). O Tribunal de Contas da União tem permitido despesas indiretas de 19,6%. Também
permite alguns custos indiretos como administração local (5%), canteiros, mobilizações e outros em
percentuais que somados vão até 13,66% (Acórdão 325/2007-Plenário-TCU). No entanto, para o TCU,
os custos indiretos devem ser transformados em diretos e detalhadamente justificados.
 
Por outro lado, é sabido que os custos indiretos diminuem com o tamanho do objeto. Assim sendo,
uma obra de cinco milhões de reais tem custos indiretos de canteiros e respectivas mobilizações de
aproximadamente 2%. Outros custos como alvará, habite-se e administração local são gradativamente
reduzidos a medida que aumenta o valor da obra. As obras da Petrobrás alcançam 2,5 bilhões de reais.
Portanto, nas obras da Petrobrás, a soma de percentual referente a despesas indiretas (BDI) e de
percentual referente a custos indiretos deve ser menor que os respectivos percentuais correntemente
adotados nas demais licitações da Administração Pública Brasileira. A Adminiistração Pública soma
19,6% de percentual referente a BDI e 13,66% de percentual referente a custos indiretos. No máximo
33,26% sobre o custo direto.
 
Some-se a isso, o fato de a Petrobrás não realizar concorrência. Ela apenas convida algumas grandes
empresas. Frise-se que algumas convidadas perderam a condição de grandes ou não executam obras
com a mesma eficiência de outras que não são convidadas. As empresas são convidadas para
oferecerem preço a um objeto completamente indefinido em seus quantitativos. Qualquer dúvida deve
procurar a Gerência IERP para conhecer o objeto. No entanto, a Gerência IERP não tem projeto básico
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do objeto para fornecer aos licitantes, tendo apenas desenhos e especificações dos equipamentos e dos
fluxogramas dos processos industriais.
 
A inexistência do projeto básico ou apenas a deficiência dele já representa o argumento da fumaça do
bom direito necessário para a proposta de paralisação de obra. Por outro lado, a inexistência desses
quantitativos de serviços possibilita superfaturamentos por serviços inexistentes ou por preços acima
do mercado em percentuais acima de 100% (conforme comprovado na irregularidade sobrepreço). O
andamento da obra com esses prejuízos potenciais e elevados prova que a demora da decisão torna
sem efeito a proteção do erário.
 
No TCU, a ausência de projeto básico ou a deficiência dele é um caso clássico de resguardar o erário
com medida cautelar de paralisação da obra ou dos serviços. Portanto, a equipe de auditoria sente-se
segura em propor tal medida para todo o empreendimento.
3.1.2 - Situação encontrada:
O projeto básico para a licitação é tão deficiente que pode ser considerado inexistente. Não há projeto
básico prévio à licitação da obra. Não há nenhum documento do edital que possa ser considerado
projeto básico. O empreendimento denominado Modernização da Petrobrás tem um escopo de objeto
conceitual sem nenhum custo ou detalhamento dos objetos que o compõem. Não há como considerar
projeto básico um conjunto de desenhos com forma ou dimensões pouco definidas de algum objeto
que possa ser contratado pelo seu devido preço de mercado.
 
Dentre os documentos apresentados à equipe, não há nenhum (anterior ou posterior à data da licitação)
que tenha a discriminação dos quantitativos de serviços e respectivos preços unitários do objeto
contratado. Isso desobedece ao item 1.3 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da
Petrobrás - Decreto nº 2.745/98.
 
O item 1.3 citado determina que o projeto básico tenha os elementos necessários ao perfeito
entendimento pelos interessados nos trabalhos a realizar. Se o objeto não tem indicação dos
quantitativos de serviços e respectivos preços de mercado, então não é possível entender qual seja o
objeto.
 
A partir da assinatura do contrato, a empresa gasta prazo maior que o estimado fazendo consolidação
de projeto da obra que lhe foi adjudicada. Como já ganhou a licitação, o objetivo passa a ser projetar
objeto com o menor custo possível. Isso é maior lucro para a empresa e prejuízo ao erário. Isso tudo à
custa do prazo conforme prova a Planilha 01 do anexo deste texto de relatório. A planilha demonstra
que todas as obras estão atrasadas logo no início de execução. Aquelas obras próximas da conclusão
estão com prazos prorrogados em até 91% do prazo original.
 
O Decreto 2.745/98 que rege as Licitações da Petrobrás exige (item 1.3) que a obra licitada tenha
projeto básico. Fala-se, aqui, do projeto básico da obra e não daquele projeto conceitual do
empreendimento total. Além do mais, o projeto do empreendimento não tem detalhamento dos seus
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vários objetos, muito menos da planilha de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários
obrigatória em todo projeto de obra a ser contratada.
 
O tamanho do objeto não é especificado, haja vista que as planilhas que o licitante tem a preencher não
se referem às dimensões do objeto e nem ao preço de suas grandes partes. Refere-se apenas aos
possíveis quantitativos de homens/hora. É como se a Petrobrás fizesse licitação para contratar estrutura
de tamanho indefinido a ser dimensionado ao gosto da empresa contratada.
 
Por exemplo, em um galpão de manuseio de coque, determinado vão de setenta metros poderia ser
vencido por oito pilares distanciados dez metros um do outro. Ou então, o vão poderia ser vencido por
quinze pilares distanciados de cinco metros um do outro. Da mesma maneira, a base dos pilares
poderia ser dimensionada para gastar trinta metros cúbicos de concreto ou apenas quinze, dependendo
da escolha a ser feita pela contratada.
 
Mesmo que um conjunto de desenhos mostre a distância entre pilares, essa distância pode ser alterada
na consolidação do projeto básico porque o que importa é a boa disposição dos equipamentos
industriais. Está claro que o projeto básico da obra contratada está completamente indefinido até
depois de um prazo razoável para que a contratada termine o projeto da obra contratada. Possivelmente
esse é o motivo do atraso inicial das obras da Petrobrás.
 
A Petrobrás não exige quantitativos de serviços e respectivos custos da obra porque considera que não
tem esse direito pelo contrato. Isso dificulta a fiscalização e controle sobre o objeto a ser construído.
Como consequência, os órgãos de controle também não têm parâmetros específicos do contrato para
estimar seu correto valor. É uma manifestação de completa despreocupação com custos.
 
Prova-se que esse é o tipo de contratação feito pela Petrobrás, haja vista que todos os contratos
auditados foram a preço global e todos têm o item: Consolidação do Projeto Básico. Isto é, a empresa é
contratada para fazer o projeto sem estrutura definida. Pode escolher a distância mais econômica entre
pilares para acomodar os equipamentos industriais. Caso contrário, fica sem sentido o pagamento do
serviço Consolidação do Projeto Básico. Adicione-se que a empresa recebe para fazer o projeto básico
e o projeto executivo. Deve-se observar que os projetos feitos pela contratada não têm preços unitários
dos quantitativos de serviços porque eles são considerados confidenciais.
 
A Comissão de Licitação não pode alegar o item 1.9 do Regulamento Simplificado para fazer
contratação sem projeto básico. Esse item só pode ser alegado se houver documento anterior à
licitação, provando que aquela obra pode ser contratada sem projeto básico. No entanto, as obras da
Petrobrás são contratadas sem projeto básico e sem justificativa de tal ato antieconômico.
 
Como seria possível provar a economicidade de um objeto indefinido, não conhecido ou não comum
no mercado e que, ainda por cima, não tem preço base? Os dirigentes da Petrobrás não conhecem o
preço da obra até o dia da licitação. Assim sendo, como seria possível provar que aquele preço
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desconhecido é econômico antes que ele se torne conhecido? Destaque-se que na contratação tipo turn
key ou sem projeto básico, também há necessidade da prova de economicidade que deve ser feita
previamente à licitação. Por outro lado, o preço secreto é inflado ao exagero (entre 50% e 400%, ver
Planilha 25 anexa a este texto) e isso é do conhecimento dos empresários.
 
Por outro lado, a Petrobrás alega que o Decreto 2.745/98 não lhe exige projeto básico com orçamento
detalhado. No entanto, a Petrobrás deve obedecer às Leis de Diretrizes Orçamentárias. A LDO 2008
(Lei 11.768/2008) exige que haja projetos básicos e respectivos responsáveis técnicos e também que o
custo global seja obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços que compõem o objeto. O
texto do artigo 109 da LDO 2008 é o seguinte:
 
Art. 109.  O custo global de obras e serviços executados com recursos dos orçamentos da União será
obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou menores que a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI),
mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal.
(...)
§ 2o  Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado,
elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, poderão os respectivos
custos unitários exceder o limite fixado no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de
controle interno e externo.
(...)
§ 5o  Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6o, inciso IX, da Lei no 8.666, de 1993,
inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica e declaração expressa do
autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes
de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.
 
Conclui-se que a situação encontrada apresenta indícios de irregularidade grave com prejuízo ao erário
e principalmente à Petrobrás. A situação é contrária ao princípio da economicidade constante do item
1.2 do Regulamento Simplificado e flagrantemente contrária ao item 1.9 do mesmo Regulamento, haja
vista que não há documentos provando a economicidade de tal contratação. A ausência de projeto
básico com quantitativos de insumos e serviços também desobedece ao artigo 109 da Lei 11.768/2008.
3.1.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento parcial
de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
• Contrato 0800.0025639.06.2, 03/11/2006, Serviços de Projeto Executivo, construção civil, montagem
eletromecânica em geral, assistência à pré-partida e operação da Caldeira GV-5603 e seus sistemas
periféricos na REPAR. , Consórcio Montcalm/Slovenské.
• Contrato 0800.0030313.07.2, 19/03/2007, Infraestrutura (2) para carteiras de Coque e HDT, Azevedo
& Travassos Engenharia Ltda.
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• Contrato 0800.0031123.07.2, 26/04/2007, Serviços na Subestação de 69 KV, Consorcio
Abb/Cegelec/Mha.
• Contrato 0800.0032558.07.2, Serviços de implementação  do novo CIC e interligações, Azevedo &
Travassos Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0033538.07.2, Construção de Subestação de 230 Kv, Consórcio Camargo
Correa/Weg/Sênior.
• Contrato 0800.0033756.07.2, 15/08/2007, Construção de esferas, Confab Montagens Ltda.
• Contrato 0800.0033801.07.2, Infra 3, Normatel - Nordeste Materiais Ltda.
• Contrato 0800.0034045.07.2, 13/07/2007, Subestações da carteiras , Consórcio Conenge/Elco.
• Contrato 0800.0035013.07.2, 10/09/2007, Construção de unidade de Gasolina, Consórcio Conpar.
• Contrato 0800.0039060.08.2, Trincheira, Bueno Engenharia e Construção Ltda.
• Contrato 0800.0042847.08.2, 30/06/2008, Elaboração de projos básicos e executivo - Carteira
gasolina, coque e HDT diesel, Chicago Engenharia Construções e Comércio Ltda.
• Contrato 0800.0043403.08.2, 07/07/2008, Fornecimento de equip/mat/serviços e análise proj. básico,
Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a.
• Contrato 0800.0041315.08-2, 04/04/2008, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim.
Carteira, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim. Carteira.
• Contrato 0800.0041321.08-2, 02/05/2008, Consolidação Proj. Bás; Elab. Proj. Exec. das Carteiras de
Coque e HDT Diesel, Contreras Engenharia e Construções Ltda.
• Contrato 0800.0045604.08-2, 29/09/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica das Unidades de Tratamento de Águas e Condensado, Consórcio Vwsb/Enfil.
• Contrato 0800.0043363.08-2, 07/07/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica do OFF-SITE, Consórcio Interpar.
• Contrato 0800.0048397.08-2, 22/12/2008, Elaboração proj. básico/execução caldeiras GV5604 e
GV5605, Consórcio Cbc/Mip.
• Contrato 0800.0048529.09-2, 10/03/2009, UDTI II - Implementação da Unidade de Tratamento de
Despejos Industriais , Consórcio Passarelli/Gel.
3.1.4 - Critérios: 
Instrução Normativa 1/2007, MT, art. 4º
Lei 8666/1993, art. 6º, inciso IX;  art. 7º, § 1º;  art. 7º, § 2º;  art. 7º, caput ;  art. 12;  art. 40, § 2º, inciso
I;  art. 40, caput
Resolução 237/1997, Conama, art. 2º; art. 3º; art. 8º
Observa-se que, para a Petrobrás, os critérios mais importantes não são os da Lei 8.666/93 ou de outras
Resoluções ou Instruções Normativas. O que importa para a Petrobrás são os critérios do Decreto
2.745/98 - Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Nesse sentido, a
irregularidade enquadra-se nos itens 1.2, 1.9 e 1.3, nesta sequência de importância. Não houve
economicidade, não houve recomendação de economia para a contratação e deficiência (praticamente
inexistência) de projeto básico.
3.1.5 - Evidências: 
A principal evidência é o escopo dos contratos: "Consolidação do Projeto Básico e do Projeto
Executivo". Essa evidência está presente na página inicial dos contratos juntados nos anexos de 4 a 22.
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Outra evidência é o formulário "Demonstrativo de Formação de Preços" anexado ao Edital da obra do
Acesso Rodoviário (Ver folhas 120 a 126 do anexo 5 ou folhas 404 a 434 do anexo 14 deste relatório).
Tal demonstrativo, em cada contrato, é o único dado para que as empresas façam proposta de preços.
(folhas 404/434 do Anexo 14 - Volume 1)
3.1.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Os responsáveis, por intermédio do advogado, afirmam que o projeto básico é existente e que foi
entregue às licitantes previamente à elaboração das propostas. Juntaram diversos documentos e um CD
(contracapa do anexo 3, principal) com o conjunto de desenhos e especificações que representariam os
projetos básicos de cada obra. (folhas 18/33 do Anexo 3 - Principal)
3.1.7 - Conclusão da equipe:
A equipe de auditoria analisou a resposta e os documentos juntados. Nada de novo foi apresentado. A
equipe de auditoria já havia verificado que o empreendimento tinha apenas um conjunto de desenhos e
que a Gerência do IERP definira quais as partes a serem licitadas conforme um parcelamento não
existente nos projetos ou na descrição dos equipamentos e processos de refinação de petróleo da
Refinaria. No entanto, conforme constatação anterior, continua não existindo projeto básico adequado.
Pode-se dizer que ele é inexistente.
 
Os responsáveis alegam que os desenhos apresentados se adequam à Resolução 361/1991 do Confea.
No entanto, o próprio artigo 3º da Resolução 361, transcrito na folha 20 do anexo 3, exige que o
projeto básico tenha nove características principais. O conjunto de desenhos da Petrobrás não atende
nenhuma daquelas nove características. Supondo que a obra tem requisitos de potência ou de
capacidade de produção, poder-se-ia, no máximo, considerar que atende à alínea "c": "especificar o
desempenho esperado da obra." 
 
Ou seja: Os documentos constantes do CD não apresentam a)desenvolvimento da alternativa
escolhida; b)identificação dos elementos constituintes de forma precisa; d)memórias de cálculo;
e)tipos de de serviços; f)definição de quantidades e de custos de serviços e fornecimentos com
precisão de +15% ou -15%, g)fornecimento de subsídios para o plano de gestão (parcelamento);
h)métodos construtivos e i)detalhamento dos programas ambientais.
 
Na folha 23 do anexo 3, os responsáveis alegam que: "O projeto básico é praticamente a Especificação
Técnica da caldeira...". A equipe analisou a integralidade dos desenhos que seriam referentes ao
contrato 075-IERP e constatou, mais uma vez, que os documentos da Petrobrás são nada mais nada
menos que desenhos e especificações técnicas de caldeiras, fornos e outros equipamentos. Não há nada
mais que possa representar um projeto básico com quantitativos de serviços e preços ou com
características do prédio que envolveria tais equipamentos ou processo de produção. Os demais
desenhos e especificações separados aproximadamente por contratos não são melhores que esse da
caldeira do contrato 075. Ademais, a Resolução 361/91 do Confea exige registro de autoria (Atestado
de Responsabilidade Técnica). Algo que não está presente nos desenhos apresentados.
 
A resposta da oitiva da Petrobrás não justificou a irregularidade. Um conjunto de desenhos não é um
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projeto básico e isso reforçou a evidência de que a obra tem projeto básico deficiente ou praticamente
inexistente. Os responsáveis alegaram, desnecessariamente, que não seguem a Lei 8.666/93 como se
aquela Lei fosse a base da irregularidade lançada pela equipe. No entanto, a equipe constatou que a
irregularidade desobedece ao próprio decreto 2.745/98.
 
Por outro lado, o empreendimento denominado Modernização e adequação da Refinaria Repar/PR tem
um escopo de objeto apenas conceitual. Não há discriminação dos quantitativos de serviços e
respectivos preços unitários do objeto contratado. Isso desobedece aos itens 1.2, 1.3 e 1.9 do
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto nº 2.745/98.  O
princípio da economicidade foi desobedecido porque não há como provar a economia em uma obra
sem que ela seja especificada previamente em seus mínimos detalhes de quantitativos de serviços e dos
respectivos preços. O conhecimento do preço é absolutamente necessário para se avaliar a
economicidade de alguma aquisição.
 
Se os documentos apresentados tivessem pelo menos um estudo de custo das partes que compõem o
empreendimento, então se poderia definir um parcelamento mais adequado da obra. Poder-se-ia, por
exemplo, compatibilizar um canteiro único para todo o empreendimento ou outra solução mais
econômica para a Petrobrás. No entanto, o empreendimento tem apenas desenhos e especificações de
seus equipamentos e fluxogramas do processo industrial.
 
Portanto, a equipe de auditoria conclui com segurança que o projeto básico do empreendimento e das
obras é deficiente, praticamente inexistente, por conta de que os documentos apresentados antes e
agora não representam nenhuma das características de um projeto básico obrigatório para licitar
qualquer obra.
 
Cabe adoção da medida cautelar de paralisação das obras ou de todo o empreendimento por conta da
antieconomicidade e da urgência de resguardo ao erário que a irregularidade representa. Quanto aos
responsáveis, todos os membros das Comissões de Licitação que nelas intervieram são responsáveis.
Também respondem os dirigentes da Petrobrás que definiram e autorizaram esse tipo de contratação
sem projeto básico. As matrizes de responsabilização mostram a conduta irregular desde os Gerentes
IERP, Gerentes Engenharia/SL/ECP, Diretores e Presidente da Petrobrás. Por conta do número de
responsáveis, do número de contratos e das cinco irregularidades apontadas, é recomendável que cada
contrato seja discutido em separado dos demais. Assim sendo, há necessidade de criação de mais
dezenove processos apartados deste processo principal. A equipe tem consciência de que a medida
cautelar de paralisação, a audiência dos responsáveis e a divisão em vinte processos é a melhor
proposta de encaminhamento.
3.1.8 - Responsáveis: 
Nome: Sérgio de Araújo Costa - CPF: 174.345.217-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 093, 101, 107, 111, 112, 114, 123, 149 e 152.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
condulta (item 1.9 do Decreto 2745/98)
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Nexo de causalidade: Se não tivesse realizado a licitação, o prejuízo não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não poderia realizar licitação sem projeto básico e sem justificar tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Agnello A. Simões de Almeida - CPF: 211.185.409-30 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 093 e 149
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
condulta (item 1.9 do Decreto 2745/98)
Nexo de causalidade: Se não tivesse realizado a licitação, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não poderia fazer licitação sem projeto básico e sem justificar a economicidade de tal
ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Marcelo Joecil da Rosa - CPF: 809.526.239-00 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
condulta (item 1.9 do Decreto 2745/98)
Nexo de causalidade: Se não tivesse realizado a licitação, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não poderia fazer licitação sem projeto básico e sem justificar a economicidade de tal
ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 



Página 14

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

Nome: Pedro José Barusco Filho - CPF: 987.145.708-15 - Cargo: Gerente Executivo da Engenharia
Conduta: Autorizou licitação com projeto básico deficiente dos contratos: 075, 088, 090, 093, 097,
098, 099, 1l1, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificativar a
economicidade de tal condulta, considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento
Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não fivesse autorizado a licitação e a contratação, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hierárquico que não podia licitar sem projeto básico ou sem provar a economicidade de tal conduta.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Fernando Almeida Biato  - CPF: 329.803.107-00  - Cargo: Gerente Geral da
Engenharia/IEABAST
Conduta: Autorizou licitação com projeto básico deficiente dos contatos: 075, 088, 090, 093, 097,
098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade
de tal condulta considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado a licitação e a contratação, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hierárquico que não podia licitar sem projeto básico ou sem provar a economicidade de tal conduta.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Renato de Souza Duque - CPF: 510.515.167-49 - Cargo: Diretor de Serviços
Conduta: Autorizou licitação com projeto básico deficiente dos contatos: 075, 088, 090, 093, 097,
098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade
de tal condulta considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado a licitação e a contratação, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hierárquico que não podia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Sérgio Gabrielli de Azevedo - CPF: 042.750.395-72 - Cargo: Presidente da Petrobrás
Conduta: Autorizou licitação com projeto básico deficiente dos contatos: 075, 088, 090, 093, 097,
098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade
de tal condulta.  Provar a economicidade de licitgar sem projeto básico é obrigatório pelos itens 1.9 e
1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98. É
responsável em todos os contratos com irregularidades.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado a licitação com projeto básico deficiente, o ato ilegal
e antieconômico não teria ocorrido.
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, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Paulo Assis - CPF: 167.249.849-04 - Cargo: Gerente de Implementação de
Empreendimentos para a REPAR - Gerente da Engenharia/IEABAST/IERP
Conduta: Autorizou licitação com projeto básico deficiente dos contatos: 075, 088, 090, 093, 097,
098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade
de tal condulta considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório
Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado tal conduta, o resultado antieconômico não teria
ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
da Petrobrás que não podia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal conduta.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Sandoval Dias Aragão - CPF: 229.203.586-34 - Cargo: Gerente Geral de Serviços e Logística
da Engenharia
Conduta: Elaborou estimativa de secreta de preço global dos contratos: 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimtiva mesmo secreta é obrigatória para a comissão
de licitação jultar o processo.
Nexo de causalidade: Se não tivesse elaborado estimativa secreta com projeto básico deficiente e sem
quantitativos de serviços, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
hierárquicos que não era possível estimar preço de obra sem posse do projeto básico.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sérgio dos Santos Arantes - CPF: 335.417.367-04 - Cargo: Gerente de Custo e Estimativas de
Prazos de Serviços e Logística da Engenharia - Gerente da SL/ECP 
Conduta: Elaborou estimativa de secreta de preço global dos contratos: 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimtiva mesmo secreta é obrigatória para a comissão
de licitação jultar o processo.
Nexo de causalidade: Se não viesse elaborado a estimativa com projeto básico deficiente, o ato
antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hierárquico que não era possível fazer estimativa sem posse do projeto básico da obra a ser licitada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Alexandre Siqueira - CPF: 850.967.927-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098. 
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificar a economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o resultado
antieconômico não teria ocorrido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás  que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Ricardo Ribeiro da Silva - CPF: 875.072.859-87 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o resultado
antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: César Arantes Sobral - CPF: 941.593.008-04 - Cargo: Coordenador da comissão de licitação
dos contratos: 090, 093, 099, 107, 117 e 149.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o resultado
antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Ricardo Zorron Cavalcanti - CPF: 476.831.207-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitação com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Maurício de Freitas Costa - CPF: 092.078.997-87 - Cargo: Coordenador da comissão de
licitação dos contratos: 075, 098, 118 e 121.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar  aos dirigentes
da Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e  sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Asley Monteiro de Barros - CPF: 601.533.507-68 - Cargo: Membro da comissão de likci
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
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ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: James Hahnemann - CPF: 316.368.029-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 111.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: George Wilson Melco - CPF: 058.933.139-68 - Cargo: Coordenador da comissão de licitação
do contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Luiz Alberto Martins de Miranda - CPF: 066.109.288-78 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 090, 097, 099 e 123.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
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É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Marco Tullio Jennings - CPF: 069.177.677-60 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 090, 097, 099, 101, 107, 111, 117 e 123.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF: 327.068.049-04 - Cargo: Coordenador da comissão de
licitação dos contratos: 088, 111, 112, 114, 123, 134 e 152.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rosecléa Kasczeszen - CPF: 428.344.149-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
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Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rosa Akie Stankewitz - CPF: 232.208.569-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 101, 111, 112, 117, 134 e 152.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rodrigo Avelino Mesquita dos Santos - CPF: 274.450.878-00 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Reynaldo do Nascimento Pereira - CPF: 371.834.357-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Reginaldo Miras Bueno - CPF: 450.730.909-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 117.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: Não é possível afirmar que houve boa fé do responsável.
É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não podia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Nayef Jamil EL Borni Zeina - CPF: 636.489.707-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 111 e 114.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
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Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Maria Carmela Nadai de Almeida  - CPF: 013.649.267-33 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Marcello Lima Galvão - CPF: 027.774.849-61 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Júlio Hedilberto Ludwig Júnior - CPF: 321.095.559-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 112, 114 e 152.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
da Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Francisco Martins - CPF: 073.705.658-40 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Filipe Silveira - CPF: 007.115.906-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: José Airton de Oliveira - CPF: 140.873.164-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: David Eduardo Bastos de Sousa - CPF: 695.495.163-34 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 112.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não podia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Clóvis de Almeida Júnior - CPF: 462.651.809-59 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 090 e 099.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Cláudio Roberto Lima do Rego - CPF: 069.946.087-51 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Cid Mello Maciel - CPF: 316.744.299-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Armando Silva Almeida - CPF: 025.537.848-30 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 093 e 117.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Luis Alberto Spagnolo - CPF: 135.230.316-72 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não podia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal conduta.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Paulo Ruiz - CPF: 817.259.908-06 - Cargo: Membro da comissão de licitação do contrato:
118.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.,
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Francisco Fernandes Filho - CPF: 238.517.329-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Nilson Ferreira Duarte - CPF: 830.947.416-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Antonio Lourival Marques de Oliveira - CPF: 087.440.077-52 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 112.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.



Página 29

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Vinicius Felipe May - CPF: 253.795.258-81 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Vinicius de Souza Melo - CPF: 981.965.614-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Tarcisio Secioso de SÁ - CPF: 692.773.207-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 075 e 118.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Tadeu Elieser Bezerra Freitas - CPF: 054.788.547-43 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Jorge Assis da Cruz - CPF: 567.516.137-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não podia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal conduta.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: João Carlos Loss - CPF: 451.520.807-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: João Bosco Santini Pereira - CPF: 178.696.927-00 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos - CPF: 679.189.569-15 - Cargo: Membro da comissão
de licitação dos contratos: 088 e 152.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Ivan Llia Baltoski - CPF: 316.700.839-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 099.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não podia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal conduta.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Ilson Paulo Castello de Barros - CPF: 157.631.459-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 088.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Estefano Lapkousky Neto - CPF: 402.175.409-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Edgar Yoshio Kuwabara - CPF: 026.677.999-92 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 118 e 134.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Denise Barros Souto - CPF: 831.187.137-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 114 e 134.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Mário Márcio Castrillon de Aquino  - CPF: 370.752.177-04 - Cargo: Coordenador/membro
da comissão de licitação dos contratos: 075, 101, 111 e 121.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunciar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Luiz Antônio Scavazza - CPF: 275.502.739-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 112 e 134.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado com projeto básico deficiente, o resultado antieconômico
não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Maria Emilia Guimarães Lovato Santos - CPF: 508.894.199-49 - Cargo: Membro da
comissão de licitação do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitato com projeto básico deficiente, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não devia licitar sem projeto básico e sem provar a economicidade de tal ato.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Guilherme Saber de Assis - CPF: 052.582.666-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 do Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se nãot viesse realizado a licitação, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não era possível licitar sem projeto básico e sem justificar a economicidade de tal ato.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
3.2 - Ausência de parcelamento do objeto, embora técnica e economicamente recomendável.
3.2.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação
Tipo - Restrição ao caráter competitivo da licitação
Justificativa - A falta de parcelamento do objeto provoca prejuízo ao erário porque os licitantes, no
caso do parcelamento, afluiriam em maior número e a concorrência diminuiria o preço de contratação.
O dimensionamento do prejuízo consta da quarta irregularidade (Sobrepreço) descrita neste relatório.
3.2.2 - Situação encontrada:
As obras licitadas pela Petrobrás, referentes à Modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas -
Repar - não foram parceladas. Isso restringiu a competitividade porque evitou que um maior número
de licitantes afluísse à licitação. Com isso, o caráter competitivo da licitação foi prejudicado. O
prejuízo ao erário é provável porque a competição diminuiria o preço global do objeto. O item 1.8,
alínea "a", do Regulamento Simplificado da Petrobrás foi desobedecido.
 
Dos dezenove contratos fiscalizados nesta auditoria, apenas a execução da trincheira na Rodovia do
Xisto e da Caldeira não apresentou indicativo de obrigatoriedade de parcelamento. Todos os outros
dezessete contratos são visivelmente parceláveis, divisíveis ou separáveis física e economicamente
para fins de diminuir o tamanho da obra e possibilitar maior competição. Não há necessidade de
cálculos mais detalhados para se comprovar a obrigatoriedade de parcelamento. Acrescente-se que tais
cálculos detalhados da economicidade do parcelamento certamente seriam feitos se a obra tivesse
projeto básico completo.
 
Tendo isso em vista, a equipe mantém as propostas de parcelamento do relatório preliminar. Evidente



Página 36

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

que o parcelamento e a discussão de sua adequabilidade depende de projeto básico e não dos
argumentos dos responsáveis apresentados na resposta da oitiva. Concluindo, caso houvesse projeto
básico, os seguintes parcelamentos poderiam ser provados como viáveis técnica e economicamente:
 
a) Na obra do contrato 107-IERP  Carteira de Automação  CIC (Azevedo e Travassos). A obra poderia
ser parcelada em:
- Construção do prédio central da automação;
- Fornecimento dos móveis;
- Fornecimento dos materiais e equipamentos da subestação 13,5kV
Esse foi um caso típico de parcelamento indiscutível, haja vista que uma empresa de construção civil
foi contratada para fornecer mesas, cadeiras e outros móveis de escritório.
 
b) Na obra do contrato 088-IERP  Acesso Rodoviário (Azevedo e Travassos). A obra poderia ser
parcelada em:
- Construção do trecho de 5,5km de acesso rodoviário;
- Construção de duas portarias;
- Fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos (09 câmeras)
Novamente, uma empresa de construção civil foi contratada para fornecer e instalar equipamentos
eletrônicos por preços elevados.
 
c) Na obra do contrato 111-IERP (Consórcio Interpar), o objeto poderia ser parcelado em:
- Tubovias;
- Pipe hack;
- Ampliação da Casa de Força das velhas instalações da Refinaria;
- Arruamento e pontilhões;
- Unidade de manuseio de enxofre;
- Ampliação da rede de combate a incêndio;
- Outros parcelamentos visíveis com poucas considerações de engenharia e de economia.
 
d) Na obra do contrato 112-IERP (Consórcio Camargo Corrêa/Promom (CCPR)), o objeto poderia ser
parcelado em:
- Unidade 2212  Coqueamento retardado;
- Unidade 6321  Manuseio de coque;
- Unidade 25126  Tratamento de água ácida;
- Unidade 2225  Recuperação de enxofre;
- Unidade 2327  Tratamento de gás residual;
- Subestações (duas subestações ou dois editais);
- Envelopamentos;
- Outros parcelamentos
 
e) Na obra do contrato 114-IERP (Consórcio Passarelli/GEL), o objeto poderia ser parcelado em:
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- Dois tanques (um edital para cada tanque);
- Uma subestação;
- Unidade de tratamento de resíduo;
- Infraestrutura;
- Outros parcelamentos
 
f) Na obra do contrato 121-IERP (Consórcio CBC/MIP), construção de caldeiras, o objeto poderia ser
parcelado em:
- Duas caldeiras, haja vista que o local das duas caldeiras pode ser separado fisicamente;
- Parcelar as obras de montagem da aquisição da caldeira
 
g) Na obra do contrato 123-IERP (Contreras), o objeto poderia ser parcelado em:
- Modificação na unidade de coque;
- Modificação em outra HDT
 
h) Na obra do contrato 134-IERP (Chicago Engenharia)  Construção de dezesseis tanques. O objeto
poderia ser parcelado em dezesseis editais (um para cada tanque), haja vista que os tanques são
espalhados por diversos locais da Refinaria. Alguns estão a quilômetros de outros.
 
i) Na obra do contrato 149-IERP (VWSB/Enfil)  Unidades de tratamento de água. O objeto poderia ser
parcelado em:
- Três unidades de tratamento condensado UTC (um edital para cada unidade);
- Duas unidades de tratamento de água ULTRA (um edital para cada unidade)
 
j) Na obra do contrato 101 (Consórcio Conpar)  Gasolina. A obra poderia ser parcelada em:
- Unidade HDT/Coque;
- Unidade de geração de hidrogênio;
- Unidade 2315  HDT Nafata/Coque;
- Unidade U2222  Unidade Reforma Catalítica;
- Unidade HDS Nafta craqueada;
- Montagem de fornecimento de quatro fornos (quatro ou oito editais);
- Unidade DEA (Dietanol Amina);
- Outros parcelamentos
 
k) Na obra do contrato 090-IERP (Consórcio Camargo Corrêa (Camarguinho)/WEG. A obra poderia
ser parcelada em:
- Subestação 230kVA;
- Construção de três torres de alta tensão e respectivos fios (as três torres foram subcontratadas);
- Envelopamento do cabo subterrâneo para ligação com a GIS
 
l) Na obra do contrato 093-IERP (Consórcio Conenge/ELCO). A obra poderia ser parcelada em:
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- seis subestações localizadas em espaços físicos diferentes;
- Aquisição de transformadores em separado;
- Envelopamento
 
m) Na obra do contrato 097-IERP - Propeno - (Consórcio Skanska/Engevix). A obra poderia ser
parcelada em:
- Unidade de separação (on site);
- Unidade de carregamento;
- Pipe hack;
- Estações;
- Modificação DEA;
- Tubulações
- A subestação foi parcelada (outro contrato faz a subestação do Propeno)
 
n) Na obra do contrato 098-IERP  Confab Montagens - Construção de esferas. A obra poderia ser
parcelada em:
- Três esferas de propeno (três editais);
- Duas esferas de propano (dois editais)
 
o) Na obra do contrato 099-IERP  Consórcio ABB/Cegelec/MAA. A obra poderia ser parcelada em:
- Construção de dois prédios (em locais diferentes);
- Aquisição de quatro transformadores. Nesse caso, a ABB, fabricante de transformadores, comprou
transformadores da WEG para montar em seu próprio contrato.
 
p) Na obra do contrato 117-IERP - Infra 3 (Normatel). A obra poderia ser parcelada em:
- Construção de subestação;
-  Envelopamentos de cabos de fibra ótica
 
q) Na obra do contrato 118-IERP (Jaraguá). A obra poderia ser parcelada em:
- Montagem de forno (geração de hidrogênio);
- Fornecimento de materiais;
- Fornecimento de forno
3.2.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 0800.0048529.09-2, 10/03/2009, UDTI II - Implementação da Unidade de Tratamento de
Despejos Industriais , Consórcio Passarelli/Gel.
• Contrato 0800.0048397.08-2, 22/12/2008, Elaboração proj. básico/execução caldeiras GV5604 e
GV5605, Consórcio Cbc/Mip.
• Contrato 0800.0043363.08-2, 07/07/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica do OFF-SITE, Consórcio Interpar.
• Contrato 0800.0045604.08-2, 29/09/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica das Unidades de Tratamento de Águas e Condensado, Consórcio Vwsb/Enfil.
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• Contrato 0800.0041321.08-2, 02/05/2008, Consolidação Proj. Bás; Elab. Proj. Exec. das Carteiras de
Coque e HDT Diesel, Contreras Engenharia e Construções Ltda.
• Contrato 0800.0041315.08-2, 04/04/2008, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim.
Carteira, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim. Carteira.
• Contrato 0800.0043403.08.2, 07/07/2008, Fornecimento de equip/mat/serviços e análise proj. básico,
Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a.
• Contrato 0800.0042847.08.2, 30/06/2008, Elaboração de projos básicos e executivo - Carteira
gasolina, coque e HDT diesel, Chicago Engenharia Construções e Comércio Ltda.
• Contrato 0800.0035013.07.2, 10/09/2007, Construção de unidade de Gasolina, Consórcio Conpar.
• Contrato 0800.0034045.07.2, 13/07/2007, Subestações da carteiras , Consórcio Conenge/Elco.
• Contrato 0800.0033801.07.2, Infra 3, Normatel - Nordeste Materiais Ltda.
• Contrato 0800.0033756.07.2, 15/08/2007, Construção de esferas, Confab Montagens Ltda.
• Contrato 0800.0033538.07.2, Construção de Subestação de 230 Kv, Consórcio Camargo
Correa/Weg/Sênior.
• Contrato 0800.0032558.07.2, Serviços de implementação  do novo CIC e interligações, Azevedo &
Travassos Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0031123.07.2, 26/04/2007, Serviços na Subestação de 69 KV, Consorcio
Abb/Cegelec/Mha.
• Contrato 0800.0030313.07.2, 19/03/2007, Infraestrutura (2) para carteiras de Coque e HDT, Azevedo
& Travassos Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento parcial
de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
3.2.4 - Critérios: 
Lei 8666/1993, art. 23
Para a Petrobrás, o critério mais relevante é o referente a um artigo do Regulamento Simplificado de
Licitação. Assim sendo, o item que corresponde ao critério de falta de parcelamento é o item 1.8,
alínea "a". A competividade foi restringida porque a ausência do parcelamento viável física e
economicamente prejudicou à concorrência. Além do mais, foram expedidos apenas convites para
grandes empresas porque o objeto ficou complexo por conta das diversas especialidades exigidas de
uma única empresa ou consórcio. Melhor seria parcelar o objeto para proporcionar maior concorrência,
maior economicidade e maior número de empregos locais.
3.2.5 - Evidências: 
A evidência é o escopo dos dezessete contratos relacionados na situação encontrada. Outra evidência é
a de que o projeto básico praticamente não existe. Existem apenas desenhos sem elementos suficientes
para caracterizar a obra ou serviço, conforme o disposto no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93.
Com isso, a proposta de parcelamento não foi feita na licitação. A equipe de auditoria vistoriou as
obras e entendeu que os parcelamentos indicados no relatório preliminar eram viáveis. (folhas 5/7 do
Anexo 1 - Principal)
3.2.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Os responsáveis, por intermédio do advogado, afirmam que o parcelamento proposto pela equipe de
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auditoria não é técnica e economicamente viável. Observam que é inviável locar tantos canteiros
quantos forem os parcelamentos. Que o fracionamento feito sem projeto pela Gerência IERP é o mais
recomendável. Argumentam que o número de empregos iria aumentar demasiadamente. Por conta
disso, alegam que o parcelamento proposto pela equipe não seria possível. (folhas 33/49 do Anexo 3 -
Principal)
3.2.7 - Conclusão da equipe:
Na resposta da oitiva da Petrobrás, os responsáveis contestam todos os parcelamentos propostos pela
equipe de auditoria. No entanto, são argumentos contrários ao princípio da economicidade subjacente
ao parcelamento. Não se pode alegar que o parcelamento é mais caro ou inviável porque haveria
necessidade de maior número de canteiros na obra. Por outro lado, as divisões da obra feitas pela
Gerência IERP deveriam estar presentes em projeto básico com devidas justificativas de viabilidade
técnica e econômica.
 
Se o projeto básico não fosse deficiente (praticamente inexistente), poderia até ser justificado que o
empreendimento "Modernização e Adequação da Repar/PR" é uma obra só e que não comportaria
mais de um canteiro por inviabilidade de espaço. No entanto, a Gerência IERP já fez dezenas de
fracionamentos do mesmo objeto e pagou um canteiro para cada um. Problema maior não é de espaço,
mas é de economia. A licitação da Petrobrás não exige dimensionamento do canteiro, haja vista que
apenas prevê percentual  de até 15% (quinze por cento) do preço global que a contratada pode cobrar
por fazer o canteiro mais apropriado às próprias necessidades.
 
É evidente que as empresas economizam o dinheiro que a Petrobrás deveria economizar. Assim sendo,
um empreendimento de doze bilhões de reais (12.000.000.000,00) teria custo de canteiros e respectivas
instalações e mobilizações em aproximadamente R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões
de reais) só desses custos de instalações. Se o projeto básico existisse, seria fácil projetar um só
canteiro para todos os empreendimentos e reduzir dez vezes o custo do canteiro. É muito difícil que a
Petrobrás prove que há canteiros que somem mais de cem milhões de reais naquele empreendimento.
 
O prejuízo, só nesse item, é muito elevado. É importante ressaltar que as ciências da engenharia e da
economia provam que a medida que aumenta o objeto diminui o percentual referente às despesas de
instalações. Nesse caso, o dimensionamento do canteiro em um projeto básico adequado resultaria em
grande economia. O prejuízo calculado consta da quarta irregularidade (Sobrepreço) descrita neste
relatório de auditoria.
 
A equipe verificou que a empresa Azevedo e Travassos, construtora do edifício do Centro Integrado de
Controle, foi contratada também para fornecer os móveis ou mesas de trabalho dos empregados
daquele prédio. A mesma empresa, por acaso, também foi contratada para fornecer equipamentos
eletrônicos na obra do acesso rodoviário. Assim ocorreu em outros contratos. Por mais que os
responsáveis queiram justificar, como tentaram na resposta analisada pela equipe, esses dois exemplos
de ausência de parcelamento já são suficientes para descaracterizar a resposta da Petrobrás.
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O parcelamento proposto pela equipe foi o mais visível para cada um dos objetos contratados. No
entanto, a Gerência do IERP não se preocupou com a economicidade e sim em executar um
empreendimento que não tinha projeto básico indicando os parcelamentos mais viáveis. Isso
desobedece ao princípio da economicidade e ao princípio da competitividade, ambos escritos no
Decreto 2.745/98.
 
As vantagens do parcelamento são tanto econômicas quanto sociais. O parcelamento diminui o preço
do contrato e aumenta o número de empregos.  É lógico constatar que o aspecto social não foi
atendido, haja vista que diversas empresas possibilitariam maior número de empregos. Pelo exposto, a
equipe mantém a irregularidade de ausência de parcelamento das obras. Quanto aos responsáveis, a
matriz de responsabilização evidenciou a conduta de cada um deles. Todos os membros das Comissões
de Licitação, Gerente IERP, Gerentes Engenharia/SL/ECP, Diretores e Presidente da Petrobrás
respondem pela irregularidade. Também se mantém as propostas de paralisação pelos prejuízos
calculados na irregularidade sobrepreço e de criação de mais dezenove processos apartados para
melhor individualizar responsáveis e maior possibilidade de direito de defesa.
3.2.8 - Responsáveis: 
Nome: José Sérgio Gabrielli de Azevedo - CPF: 042.750.395-72 - Cargo: Presidente da Petrobrás
Conduta: Não autorizou parcelamento do objeto licitado e restringiu a competitividade. Também não
executou projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117,
118, 121, 123, 134, 149 e 152 antes da licitação, o que impossibilitou o parcelamento do objeto.
Nexo de causalidade: O Presidente é quem define que o processo licitatório pode ser deflagrado sem
o parcelamento obrigatório.
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, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sérgio dos Santos Arantes - CPF: 335.417.367-04 - Cargo: Gerente de Custos e Estimativas
de Prazos de Serviços e Logística da Engenharia - Gerente da SL/ECP.
Conduta: Elaborou estimativa secreta de preço global para os contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer  quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimativa mesmo secreta é obrigatória para a
comissão de licitação julgar o processo.
Nexo de causalidade: Se tivesse feito estimativa com parcelamento, o ato anticoncorrencial não teria
ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar à comissão de
licitação da necessidade do parcelamento.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Fernando Almeida Biato  - CPF: 329.803.107-00  - Cargo: Gerente Geral da
Engenharia/IEABAST
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justivicar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado licitação sem parcelamento, o ato anticoncorrencial
não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hierárquico a respeito da necessidade do parcelamento.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sandoval Dias Aragão - CPF: 229.203.586-34 - Cargo: Gerente Geral de Serviços e Logística
da Engenharia
Conduta: Elaborou estimativa secreta de preço global para os contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer  quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimativa mesmo secreta é obrigatória para a
comissão de licitação julgar o processo.
Nexo de causalidade: Se tivesse feito estimativa com parcelamento, o ato anticoncorrencial não teria
ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar à Comisão de
Licitação da necessidade do parcelamento.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Paulo Assis - CPF: 167.249.849-04 - Cargo: Gerente de Implementação de
Empreendimentos para a REPAR - Gerente da Engenharia/IEABAST/IERP
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Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado a licitação sem parcelamento, o ato anticoncorrencial
não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores e
à Comissão de Licitação a respeito da necessidade de parcelamento.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Renato de Souza Duque - CPF: 510.515.167-49 - Cargo: Diretor de Serviços
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado licitação sem parcelamento, o ato anticoncorrencial
não teria ocorrido.
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, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Pedro José Barusco Filho - CPF: 987.145.708-15 - Cargo: Gerente Executivo da Engenharia
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justivicar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado a licitação sem parcelamento, o ato anticoncorrencial
não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hieráquico e ao subalterno que não poderia fazer licitação sem parcelar o objeto.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
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ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Antonio Lourival Marques de Oliveira - CPF: 087.440.077-52 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 112.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificar a economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, a restrição à concorrência não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que a ausência de parcelamento é um ato antieconômico que impede a competitividade entre
licitantes.
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.
 
Nome: José Ricardo Ribeiro da Silva - CPF: 875.072.859-87 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificar a economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, a restrição à concorrência não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que a ausência de parcelamento é um ato antieconômico que impede a competitividade entre
licitantes.
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.
 
Nome: Alexandre Siqueira - CPF: 850.967.927-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificar a economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, a restrição à concorrência não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
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consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que a ausência de parcelamento é um ato antieconômico que impede a competitividade entre
licitantes.
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.
 
Nome: Waldemir Correa Terra Júnior - CPF: 081.645.407-81 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de parcelamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF: 327.068.049-04 - Cargo: Coordenador/mebro da comissão
de licitação dos contratos: 088, 101, 111, 112, 114, 123, 134 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, a restrição à concorrência não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que a ausência de parcelamento é um ato antieconômico que impede a competitividade entre
licitantes.
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.
 
Nome: Luiz Alberto de Oliveira Miranda - CPF: 829.574.369-49 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 090 e 099
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
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Nexo de causalidade: Se tivessa parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento do objeto aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: José Francisco Martins - CPF: 073.705.658-40 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse feito o parcelamento, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: César Arantes Sobral - CPF: 941.593.008-04 - Cargo: Coordenador da comissão de licitação
dos contratos: 090, 093, 099, 107, 117 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o obejto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar os dirigentes da
Petrobrás a respeito da necessidade de parcelar o objeto.
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.
 
Nome: Nayef Jamil EL Borni Zeina - CPF: 636.489.707-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 111 e 114.
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Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o anto anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Vinicius Felipe May - CPF: 253.795.258-81 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticompetitividade não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Maurício de Freitas Costa - CPF: 092.078.997-87 - Cargo: Coordenador da comissão de
licitação dos contratos: 075, 098, 118 e 121.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
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.
 
Nome: Asley Monteiro de Barros - CPF: 601.533.507-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 075, 118 e 121.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
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Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: James Hahnemann - CPF: 316.368.029-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 111.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Mário Márcio Castrillon de Aquino  - CPF: 370.752.177-04 - Cargo: Coordenador/membro
da comissão de licitação dos contratos: 075, 101, 111 e 121.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Denise Barros Souto - CPF: 831.187.137-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 114 e 134.
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Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Fabio de Moura Villela - CPF: 139.024.608-65 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento do objeto aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Luiz Alberto Martins de Miranda - CPF: 066.109.288-78 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 090, 097, 099 e 123.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
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Nome: Marco Tullio Jennings - CPF: 069.177.677-60 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 090, 097, 099, 101, 107, 111, 117 e 123.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Vinicius de Souza Melo - CPF: 981.965.614-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Tarcisio Secioso de SÁ - CPF: 692.773.207-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 075 e 118.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
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Nome: Tadeu Elieser Bezerra Freitas - CPF: 054.788.547-43 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: David Eduardo Bastos de Sousa - CPF: 695.495.163-34 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 112.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Clóvis de Almeida Júnior - CPF: 462.651.809-59 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 090 e 099.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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
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aplicação de pena de multa.
 
Nome: Cláudio Roberto Lima do Rego - CPF: 069.946.087-51 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Clarice Regina Czarnik Coelho Martins - CPF: 916.571.999-91 - Cargo: Membro da
comissão de licitação do contrato:  107.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Cid Mello Maciel - CPF: 316.744.299-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
Nome: Agnello A. Simões de Almeida - CPF: 211.185.409-30 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a
necessidade do parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Luis Alberto Spagnolo - CPF: 135.230.316-72 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Francisco Fernandes Filho - CPF: 238.517.329-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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
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aplicação de pena de multa.
 
Nome: Nilson Ferreira Duarte - CPF: 830.947.416-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: João Carlos Loss - CPF: 451.520.807-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: João Bosco Santini Pereira - CPF: 178.696.927-00 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
Nome: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos - CPF: 679.189.569-15 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 088 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Ivan Llia Baltoski - CPF: 316.700.839-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 099.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Ilson Paulo Castello de Barros - CPF: 157.631.459-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contraro: 088.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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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.
 
Nome: Guilherme Saber de Assis - CPF: 052.582.666-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 093, 114 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Estefano Lapkousky Neto - CPF: 402.175.409-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a
necessidade de parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Emerson de Souza Telles - CPF: 016.628.189-12 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 111, 114 e 118.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
Nome: Edgar Yoshio Kuwabara - CPF: 026.677.999-92 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 118 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
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.
 
Nome: Maria Carmela Nadai de Almeida  - CPF: 013.649.267-33 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Marcelo Joecil da Rosa - CPF: 809.526.239-00 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos:  093 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.



Página 58

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

 
Nome: Luiz Antônio Scavazza - CPF: 275.502.739-87 - Cargo: Membro da comissão de licirtação
dos contratos: 112 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que não era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do
ato que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Júlio Hedilberto Ludwig Júnior - CPF: 321.095.559-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato:  112 , 114 e 152..
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: José Filipe Silveira - CPF: 007.115.906-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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
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aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Airton de Oliveira - CPF: 140.873.164-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Jorge Assis da Cruz - CPF: 567.516.137-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: George Wilson Melco - CPF: 058.933.139-68 - Cargo: Coordenador da comissão de licitação
do contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sérgio de Araújo Costa - CPF: 174.345.217-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 093, 101, 107, 111, 112, 114, 123, 149 e 152
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
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.
 
Nome: Rosecléa Kasczeszen - CPF: 428.344.149-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Rosa Akie Stankewitz - CPF: 232.208.569-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 101, 111, 112, 117, 134 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.



Página 61

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

 
Nome: Ricardo Zorron Cavalcanti - CPF: 476.831.207-15 - Cargo: Membroda comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Reynaldo do Nascimento Pereira - CPF: 371.834.357-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
necessidade de parcelamento do objeto.
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.
 
Nome: Reginaldo Miras Bueno - CPF: 450.730.909-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 117.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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
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aplicação de pena de multa.
 
Nome: Paulo César Messina Fragoso - CPF: 793.783.741-15 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Rodrigo Avelino Mesquita dos Santos - CPF: 274.450.878-00 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Paulo Ruiz - CPF: 817.259.908-06 - Cargo: Membro da comissão de licitação do contrato:
118.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
Nome: Marcello Lima Galvão - CPF: 027.774.849-61 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem parcelamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade do
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Armando Silva Almeida - CPF: 025.537.848-30 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 117
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato anticoncorrencial não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar da necessidade
de parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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.
 
Nome: Maria Emilia Guimarães Lovato Santos - CPF: 508.894.199-49 - Cargo: Membro da
comissão de licitação do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se tivesse parcelado o objeto, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar a necessidade de
parcelamento aos dirigentes da Petrobrás.
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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.
 
3.3 - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.
3.3.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação
Tipo - Ausência de planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários referentes ao projeto
básico e/ou executivo
Justificativa - A ausência de planilha orçamentária de serviços que compõem a obra é uma
irregularidade que causa alto prejuízo ao erário, haja vista que o objeto licitado fica indefinido e a
variação dos preços propostos pelos licitantes será elevada. Nesse caso, a tendência dos licitantes é
elevar preços para não cair em preços inexequíveis. Além do mais, a Petrobrás realiza um mero
convite, o que possibilita às empresas obterem informações sobre os prováveis concorrentes,
constituirem consórcios e concertarem propostas. Com isso, o preço da proposta vencedora será bem
maior que o preço do mercado.
 
Está presente no processo as evidências de ausência de orçamento com quantitativos de serviços e
respectivos preços. A Petrobrás não apresentou nenhum orçamento prévio ao convite. Isso representa a
fumaça do bom direito para a medida cautelar de paralisação do empreendimento. A demora do
saneamento da irregularidade representa prejuízo potencial e elevado, haja vista que as empresas
contratadas detêm contratos que podem faturar conforme quantitativos não definidos antes da licitação.
 
Os tais quantitativos indefinidos poderão ser faturados sem serem demonstrados pelo projeto executivo
que será feito pela empreiteira com liberdade de inflar tanto quantitativos quanto preços até chegar ao
valor contratado por terem acertado na loteria da estimativa secreta. É um caso clássico de paralisação
da obra para evitar prejuízo potencial elevado.
 
A equipe de auditoria tem segurança em propor medida cautelar de paralisação do empreendimento
por conta da ausência de orçamento dos objetos contratados e da necessidade urgente de se refazer
contratos com tais irregularidades.
 
3.3.2 - Situação encontrada:
A Comissão de Licitação licita obra sem orçamento. Essa é a metodologia de licitação da Petrobrás.
Na verdade, é uma conseqüência da inexistência de projeto básico. Porém, mesmo sem projeto básico,
a Comissão deveria exigir que o contratante indicasse os quantitativos de serviços e respectivos preços
do objeto a ser adquirido.
 
Dentre os documentos apresentados à equipe, não há nenhum (anterior ou posterior à data da licitação)
que tenha a discriminação dos quantitativos de serviços e respectivos preços unitários do objeto
contratado. Isso desobedece ao item 1.3 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da
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Petrobrás - Decreto nº 2.745/98. O item citado determina que nenhuma obra ou serviços sejam
licitados sem que o interessado tenha os elementos necessários ao perfeito entendimento dos trabalhos
a realizar. Se o objeto não tem indicação dos quantitativos de serviços e respectivos preços de
mercado, então não é possível entender qual seja o objeto.
 
O tamanho do objeto não é especificado, haja vista que as planilhas que o licitante têm a preencher não
se referem às dimensões da obra e nem ao preço de suas grandes partes. A planilha é para ser
preenchida com quantitativos de homens/hora. Porém, nem mesmo os quantitativos de homens/hora
existem na planilha. A empresa licitante deve preencher a planilha com quantitativos de homens hora
que ela estima para um objeto indefinido.
 
Se fosse licitação por concorrência, nenhuma empresa teria parâmetros para oferecer proposta. No
entanto, a Petrobrás faz convites. Nesse caso, as empresas convidadas entram em contato com a
Gerência IERP na Petrobrás e obtém informações sobre o objeto. Porém, a Gerência IERP não tem
nada a informar a não ser mostrar desenhos do objeto.
 
Não se consegue informações sobre quantitativos de serviços ou de preços. Porém, a informação
necessária é aquela referente à planilha de quantitativos e de preços. O objeto não importa para as
empresas. Ele será projetado, idealizado e quantificado posteriormente conforme os custos e o gosto da
contratada.
 
A ausência de quantitativos de serviços é característica dos contratos da Petrobrás. Pode-se citar o
exemplo da obra do acesso rodoviário da Refinaria Repar. A Petrobrás contratou empresa para
executar o objeto denominado acesso rodoviário. Em qualquer obra rodoviária (nos taludes dos cortes,
mais ou menos um metro abaixo do encontro entre o talude e o pavimento) deve existir dreno
longitudinal profundo para que a água que desce pelo talude não se acumule abaixo do pavimento.
Como o objeto contratado não especificou a obrigatoriedade do dreno longitudinal, então a empresa
contratada executou a obra sem essa importante parte do objeto. Resultado, a qualidade do pavimento
diminuiu porque a água tem a caraterística de subir por capilaridade e, com isso, danificar rapidamente
o pavimento. E a Petrobrás pagou preço de obra da melhor qualidade possível.
 
Essa ausência de quantitativos é provada analisando-se qualquer contrato entre os dezenove auditados,
haja vista que todos os contratos auditados foram a preço global e, em nenhum caso, constam os
quantitativos de serviços e respectivos preços unitários do objeto contratado. A empresa convidada
(com alguma informação sobre o preço que a Petrobrás quer pagar) estima uma quantidade de
homens/hora, adiciona custos indiretos, adiciona BDI e oferece um preço para o objeto indefinido. Se
acertar numa faixa entre 15% a menos ou 20% a mais do que aquele valor estimado pela SL/ECP da
Petrobrás, então vencerá a licitação. Deve-se observar que empresas menores não são convidadas. É
muito difícil participar do cadastro da Petrobrás.
 
A equipe de auditoria investigou onde as empresas convidadas obtêm informações sobre o possível
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preço do objeto a ser executado. Não descobriu. Mas apurou que a Petrobrás, por intermédio do IERP 
Implementação de Empreendimentos para a Repar/PR, lança um convite que será julgado
aproximadamente quatro meses depois. Nesse tempo, as empresas convidadas buscam informações
sobre o objeto. O IERP informa as características aproximadas do objeto. Quanto ao preço, as
empresas convidadas sabem que a estimativa do preço global partirá da SL/ECP  Serviços e Logística
e Estimativa de Custo e Preços  órgão interno à Petrobrás, localizado no Rio de Janeiro, gerenciado
pelo Senhor Sérgio dos Santos Arantes.
 
Em busca dos quantitativos de serviços e respectivos preços, a equipe de auditoria foi ao Rio de
Janeiro conhecer o setor de estimativa de custos das obras da Petrobrás. O Gerente do SL/ECP
informou, literalmente, que não faz estimativa a partir dos quantitativos de serviços dos objetos
licitados a preço global. A estimativa é feita globalmente. Não se parte das pequenas partes ou
pequenos serviços que compõem a obra. Parte-se da obra global para depois deixar o detalhamento das
pequenas partes ou dos pequenos serviços por conta do contratado.
 
O Gerente do SL/ECP assegurou que ninguém tem acesso às informações sobre o preço da obra.
Ninguém entra no 19º andar daquele prédio, a não ser que seja expressamente autorizado. Nenhum
dirigente da Petrobrás ou qualquer outra pessoa que não trabalhe naquele andar tem informações sobre
a estimativa secreta. Por fim, a equipe de auditoria constatou que a empresa contratada também não
apresenta planilha de quantitativos de serviços com preços unitários do objeto contratado. Por
consequência, também não existe composição de custos de nenhum preço unitário. É uma completa
despreocupação com custos.
 
Por outro lado, a Cartilha de Estimativa de Custos na Engenharia (fls. 08/71, anexo 1) informa que a
Engenharia/SL/ECP atua como o licitante de ordem "N" (fl. 27, anexo 1). É como se o setor de
estimativa de custos das obras da Petrobrás fosse uma empresa convidada a oferecer preço para um
dos objetos a serem contratados pelo Petrobrás. Essa estimativa secreta feita por essa Gerência
Especial da Petrobrás será a base para o julgamento das propostas das empresas convidadas pelo IERP.
A estimativa do preço global somente será entregue à Comissão de Licitação na antevéspera da
licitação. Mas a Comissão é obrigada a julgar as propostas com base no preço global da
Engenharia/SL/ECP/Petrobrás.
 
A equipe analisou os dezenove relatórios das comissões de licitação do IERP e constatou que apenas
duas ou três empresas são classificadas dentre as convidadas. Isso acontece porque a Comissão deve
desclassificar as propostas 15% abaixo ou 20% acima da estimativa recebida da licitante especial
("N").
 
É muito difícil acertar a faixa de preço estimada pelo Senhor Sérgio dos Santos Arantes. Aquelas
empresas com propostas abaixo de 15% são desclassificadas por preço inexeqüível. Em geral, as
propostas estão acima do preço secreto. As empresas, prevenindo-se contra a desclassificação por
preço inexeqüível, propõem preços exagerados que são aceitados pela Petrobrás. No entanto, essa



Página 67

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

faixa de -15% e +20% não está escrita no Regulamento Simplificado da Petrobrás. Está apenas na
cartilha da Engenharia/SL/ECP.
 
Adicionalmente, a Comissão de Licitação, na maioria dos dezenove casos auditados, depois de abrir as
propostas das convidadas, solicita nova estimativa da Engenharia/SL/ECP. A nova estimativa serve
para incluir algumas empresas que estavam com preço abaixo de 15% (fls. 79/90, anexo 1), ou então
para incluir empresas que estavam com preço acima de 20% (Ver caso folhas 91/98, anexo 1). Serve
também para excluir aquela que ganharia a licitação pela primeira estimativa, como é o caso da
empresa Construtora Augusto Velloso S/A (ver caso folha 82, anexo 1). As empresas eliminadas pela
segunda estimativa não ficam sabendo, pois a estimativa do preço da obra da licitante é secreta. É um
caso típico de tratamento não isonômico proibido pela Constituição da República (art. 37, caput), pela
Lei 8.666/93 (art. 3º, caput) e pelo item 1.8, alínea b do Regulamento Licitatório Simplificado da
Petrobrás.
 
Disso tudo, conclui-se que a existência publicada de orçamento prévio à licitação, com indicação de
quantitativos de serviços com respectivos preços, é indispensável para que os licitantes ofereçam a
proposta de menor preço e também para que sejam tratados com isonomia. O tratamento isonômico é
direito de toda empresa e de todo cidadão. Mas não é possível de ser exercido em licitações com
ausência do preço de referência de mercado ou do preço de referência publicado no edital.
 
Conclui-se que a situação encontrada apresenta indícios de irregularidade grave com prejuízo ao erário
e principalmente à Petrobrás. A situação é contrária ao princípio da economicidade constante do item
1.2 do Regulamento Simplificado e flagrantemente contrária ao item 1.8, alínea b, do mesmo
Regulamento, haja vista que empresas são desclassificadas por um critério de preço secreto que não
consta do Decreto 2.745/98. É não isonômico também porque as licitantes desconhecem o preço, o
objeto e a mutabilidade da estimativa secreta dupla. Ou seja, desconhecem os reais critérios de
classificação prévios ao edital. A ausência de orçamento também desobedece aos comandos das Leis
de Diretrizes Orçamentárias (Lei 11.768/2008, art. 109).
3.3.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 0800.0048529.09-2, 10/03/2009, UDTI II - Implementação da Unidade de Tratamento de
Despejos Industriais , Consórcio Passarelli/Gel.
• Contrato 0800.0048397.08-2, 22/12/2008, Elaboração proj. básico/execução caldeiras GV5604 e
GV5605, Consórcio Cbc/Mip.
• Contrato 0800.0043363.08-2, 07/07/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica do OFF-SITE, Consórcio Interpar.
• Contrato 0800.0045604.08-2, 29/09/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica das Unidades de Tratamento de Águas e Condensado, Consórcio Vwsb/Enfil.
• Contrato 0800.0041321.08-2, 02/05/2008, Consolidação Proj. Bás; Elab. Proj. Exec. das Carteiras de
Coque e HDT Diesel, Contreras Engenharia e Construções Ltda.
• Contrato 0800.0041315.08-2, 04/04/2008, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim.
Carteira, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim. Carteira.
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• Contrato 0800.0043403.08.2, 07/07/2008, Fornecimento de equip/mat/serviços e análise proj. básico,
Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a.
• Contrato 0800.0042847.08.2, 30/06/2008, Elaboração de projos básicos e executivo - Carteira
gasolina, coque e HDT diesel, Chicago Engenharia Construções e Comércio Ltda.
• Contrato 0800.0039060.08.2, Trincheira, Bueno Engenharia e Construção Ltda.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
• Contrato 0800.0035013.07.2, 10/09/2007, Construção de unidade de Gasolina, Consórcio Conpar.
• Contrato 0800.0034045.07.2, 13/07/2007, Subestações da carteiras , Consórcio Conenge/Elco.
• Contrato 0800.0033801.07.2, Infra 3, Normatel - Nordeste Materiais Ltda.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
• Contrato 0800.0033756.07.2, 15/08/2007, Construção de esferas, Confab Montagens Ltda.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
• Contrato 0800.0033538.07.2, Construção de Subestação de 230 Kv, Consórcio Camargo
Correa/Weg/Sênior.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
• Contrato 0800.0032558.07.2, Serviços de implementação  do novo CIC e interligações, Azevedo &
Travassos Engenharia Ltda.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
• Contrato 0800.0031123.07.2, 26/04/2007, Serviços na Subestação de 69 KV, Consorcio
Abb/Cegelec/Mha.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
• Contrato 0800.0030313.07.2, 19/03/2007, Infraestrutura (2) para carteiras de Coque e HDT, Azevedo
& Travassos Engenharia Ltda.
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A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento.
• Contrato 0800.0025639.06.2, 03/11/2006, Serviços de Projeto Executivo, construção civil, montagem
eletromecânica em geral, assistência à pré-partida e operação da Caldeira GV-5603 e seus sistemas
periféricos na REPAR. , Consórcio Montcalm/Slovenské.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
• Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento parcial
de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
A ausência de orçamento, da mesma maneira que ausência de projeto básico, é irregularidade grave
praticamente insanável. Portanto, mesmo que a obra desse contrato esteja mais de 50% realizada, é
incompatível a continuidade dessa obra com a paralisação de todo o empreendimento que também não
tem orçamento. 
3.3.4 - Critérios: 
Lei 8666/1993, art. 6º, inciso IX;  art. 6º, inciso X;  art. 7º, § 2º, inciso II;  art. 7º, § 4º;  art. 12;  art. 40,
§ 2º, inciso II;  art. 55, inciso II;  art. 55, inciso III;  art. 55, inciso XI;  art. 65, § 3º;  art. 65, inciso I,
alínea b
Resolução 237/1997, Conama, art. 1º
Para a Petrobrás, que não se considera obrigada pela Lei 8.666/93, a situação encontrada enquadra-se
no critério de contrária ao princípio da economicidade constante do item 1.2 do Regulamento
Simplificado (Decreto 2.745/98) e flagrantemente contrária ao item 1.8, alínea b, do mesmo
Regulamento, haja vista que empresas são desclassificadas por um critério de preço secreto com faixas
não descritas no Decreto 2.745/98. As empresas ficam sem  parâmetros para oferecerem o preço e
também desconhecem os reais critérios de classificação de preços prévios ao edital.
 
Além disso, as Leis de Diretrizes Orçamentárias obrigam a Petrobrás a estimar previamente o custo
das obras. Portanto, a Comissão de Licitação da Petrobrás desobedece também aos artigos 115 da Lei
11.514/2007 e 109 da Lei 11.768/2008.
3.3.5 - Evidências: 
Foi solicitado à Petrobrás a entrega dos orçamentos de quantitativos de serviços prévios à contratação
da obra. Também foi solicitado o orçamento de quantitativos de serviços que deveria constar da
proposta da empresa vencedora da licitação. Os mesmos não foram entregues porque não existem na
Petrobrás. Não faz parte da metodologia de contratação da Petrobrás. O Senhor Sérgio dos Santos
Arantes declarou que os quantitativos não existem porque não fazem parte do orçamento prévio à
licitação. (folhas 72/74 do Anexo 1 - Principal)
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3.3.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Os responsáveis alegam que o orçamento prévio à licitação é a estimativa secreta feita pela Gerência
SL/ECP. Alegam que aquela estimativa atende a todas as regras da boa licitação justamente porque ela
não é do conhecimento de ninguém antes do dia da licitação. Os dirigentes da Petrobrás não a
conhecem e não sabem quanto custará o objeto a ser contratado. (folhas 50/64 do Anexo 3 - Principal)
3.3.7 - Conclusão da equipe:
Os esclarecimentos apresentados não elidem a irregularidade. Assim como os dirigentes da Petrobrás
não conhecem o objeto licitado, os empresários também não o conhecem. Eles não têm nenhum dado
da obra a não ser por eventual interesse que os mova a procurar a Gerência IERP para consultar alguns
desenhos que não informam quantitativos ou preços. Nos desenhos apresentados pela IERP/Petrobrás,
não há orçamento e não há algum outro dado que possa deixar o licitante perfeitamente esclarecido
sobre o objeto licitado.
 
A estimativa secreta da SL/ECP, além de não ter quantitativos de serviços e respectivos preços, não
pode ser conhecida antes do dia da licitação. A Comissão recebe a estimativa incompleta e secreta em
envelope lacrado no dia da licitação. Além disso, como pode ser considerado orçamento prévio à
licitação algo que não existe até o dia da licitação?
 
A equipe analisou as mais de duas mil folhas de tabelas apresentadas na resposta da oitiva e constatou
que não há nenhum orçamento com quantitativos de serviços nos dez volumes que formam o anexo 3
deste relatório. É surpreendente verificar que o material é volumoso porque é composto de tabelas de
referência que podem ser consultadas na internet (DNIT, ABEMI, Sinapi, Pernambuco e outras). Não
há, seguramente, nenhuma planilha com quantitativos de serviços e respectivos preços de alguma obra
licitada. Conclui-se que a Comissão de Licitação desobedeceu aos itens 1.2, 1.3 e 1.8 (competitividade
e isonomia) do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto nº
2.745/98.
 
O item 1.3 determina que nenhuma obra ou serviços sejam licitados sem que o interessado tenha os
elementos necessários ao perfeito entendimento dos trabalhos a realizar. Se o objeto não tem indicação
dos quantitativos de serviços e respectivos preços de mercado, então não é possível entender qual seja
o objeto.
 
O item 1.2 é desobedecido porque a inexistência do orçamento com quantitativos não sinaliza para os
licitantes qual a importância do objeto e retira os parâmetros de oferecimento de proposta mais
vantajosa para a Petrobrás. Conclui-se que a situação encontrada apresenta indícios de irregularidade
grave com prejuízo ao erário e principalmente à Petrobrás.
 
Não há necessidade de tecer maiores comentários para manter a irregularidade de ausência de
orçamento prévio ao edital. A equipe conclui com segurança que essa ausência de orçamento é caso de
paralisação dos contratos do empreendimento ou de todo o empreendimento. Quanto aos responsáveis,
respondem pela irregularidade, todos os membros das Comissões de Licitação que nela intervieram.
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Também respondem os dirigentes da Petrobrás que definiram e autorizaram esse tipo de contratação
sem orçamento. As matrizes de responsabilização mostram a conduta irregular desde os Gerentes
IERP, Gerentes Engenharia/SL/ECP, Diretores até o Presidente da Petrobrás. Acrescente-se que a
adoção da medida cautelar, além de resguardar ao erário contra as irrefutáveis irregularidades, não
representa prejuízo à produção da Repar/PR porque a mesma pouco aumentará com a conclusão final
de todo o empreendimento.
3.3.8 - Responsáveis: 
Nome: Sandoval Dias Aragão - CPF: 229.203.586-34 - Cargo: Gerente Geral de Serviços e Logística
da Engenharia
Conduta: Elaborou estimativa secreta de preço global dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimativa mesmo secreta é obrigatória para a
comissão de licitação julgar o processo.
Nexo de causalidade: Elaborou estimativa com sobrepreço.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que não poderia elaborar estimativa de preço sem quantitativos de serviços do objeto.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sérgio dos Santos Arantes - CPF: 335.417.367-04 - Cargo: Gerente de Custo e Estimativas de
Prazos de Serviços e Logística da Engenharia - Gerente da SL/ECP
Conduta: Elaborou estimativa secreta de preço global dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimativa mesmo secreta é obrigatória para a
comissão de licitação julgar o processo.
Nexo de causalidade: A estimativa foi elaborada com sobrepreço.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao responsável
que não dispunha de quantitativos de serviços do objeto e que não poderia elaboral a estimativa de
preço base.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Fernando Almeida Biato  - CPF: 329.803.107-00  - Cargo: Gerente Geral da
Engenharia/IEABAST
Conduta: Autorizou licitação sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto dos contratos 075,
088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem
justificar a economicidade de tal conduta, contrariando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado licitação sem orçamento, o ato antieconômico não
teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hieràrquico que não era econômico licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Paulo Assis - CPF: 167.249.849-04 - Cargo: Gerente de Implementação de
Empreendimentos para a REPAR - Gerente da Engenharia/IEABAST/IERP
Conduta: Autorizou licitação sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto dos contratos 075,
088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem
justificar a economicidade de tal conduta, contrariando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do
objeto, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hierárquico que não era econômico licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF: 327.068.049-04 - Cargo: Coordenador da comissão de
licitação dos contratos:  088, 111, 112, 114, 123, 134 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Pedro José Barusco Filho - CPF: 987.145.708-15 - Cargo: Gerente Executivo da Engenharia
Conduta: Autorizou licitação sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto dos contratos 075,
088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem
justificar a economicidade de tal conduta, considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do
objeto, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superitor
hierárquico licitar sem orçamento de todos os quantitativos de serviços do objeto não era econômico.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Sérgio Gabrielli de Azevedo - CPF: 042.750.395-72 - Cargo: Presidente da Petrobrás
Conduta: Autorizou licitação sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto dos contratos 075,
088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do
objeto, o ato antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável exigir prova da
economicidade do ato de licitar sem quantitativos de serviços do objeto.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Renato de Souza Duque - CPF: 510.515.167-49 - Cargo: Diretor de Serviços
Conduta: Autorizou licitação sem orçamento de quantitativso de serviços do objeto dos contratos 075,
088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem
justificar a economicidade de tal conduta, contrariando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se não tivesse autorizado licitar sem quantitativos de serviços do objeto, o ato
antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar ao superior
hierárquico que licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto era um ato
antieconômico.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Marcello Lima Galvão - CPF: 027.774.849-61 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento  e sem justificativa da economicidade de tal conduta
(item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto é ato antieconômico.
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.
 
Nome: Jorge Assis da Cruz - CPF: 567.516.137-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 -
Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se  ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
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que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Antonio Lourival Marques de Oliveira - CPF: 087.440.077-52 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 112.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificar a economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse licitado sem orçamento, o resultado antieconômico não teria
ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Alexandre Siqueira - CPF: 850.967.927-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificar a economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse licitado sem orçamento, o resultado antieconômico não teria
ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: José Ricardo Ribeiro da Silva - CPF: 875.072.859-87 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificar a economicidade para tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse licitado sem orçamento, o resultado antieconômico não teria
ocorrido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: George Wilson Melco - CPF: 058.933.139-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 097.
Conduta: Realizou licitaçao sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Denise Barros Souto - CPF: 831.187.137-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 114 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Rosa Akie Stankewitz - CPF: 232.208.569-34 - Cargo: Membro a comissão de licitação dos
contratos: 088, 101, 111, 112, 117, 134 e 152,
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
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Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Maria Emilia Guimarães Lovato Santos - CPF: 508.894.199-49 - Cargo: Membro da
comissão de licitação do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Maria Carmela Nadai de Almeida  - CPF: 013.649.267-33 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Clarice Regina Czarnik Coelho Martins - CPF: 916.571.999-91 - Cargo: Membro da
comissão de licitação do contrato: 107.
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Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Asley Monteiro de Barros - CPF: 601.533.507-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 075, 118 e 121.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não fivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Vinicius Felipe May - CPF: 253.795.258-81 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse pracado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
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Nome: Waldemir Correa Terra Júnior - CPF: 081.645.407-81 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado  tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Reynaldo do Nascimento Pereira - CPF: 371.834.357-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto é ato antieconômico.
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.
 
Nome: Armando Silva Almeida - CPF: 025.537.848-30 - Cargo: Membro da comissão de licitação
deo contrato: 117
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que licitar sem orçamento de quantitativos de serviços era ato antieconômico.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
Nome: Agnello A. Simões de Almeida - CPF: 211.185.409-30 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 093 e 149
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto era antieconômico.
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.
 
Nome: Nilson Ferreira Duarte - CPF: 830.947.416-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria  acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Maurício de Freitas Costa - CPF: 092.078.997-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 075, 098, 118 e 121. 
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
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que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: James Hahnemann - CPF: 316.368.029-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 111.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: José Airton de Oliveira - CPF: 140.873.164-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: João Carlos Loss - CPF: 451.520.807-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
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consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: João Bosco Santini Pereira - CPF: 178.696.927-00 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos - CPF: 679.189.569-15 - Cargo: Membro da comissão
de licitação dos contratos: 088 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Ivan Llia Baltoski - CPF: 316.700.839-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 099.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
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É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Ilson Paulo Castello de Barros - CPF: 157.631.459-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 088.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Guilherme Saber de Assis - CPF: 052.582.666-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 093, 114 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Estefano Lapkousky Neto - CPF: 402.175.409-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Emerson de Souza Telles - CPF: 016.628.189-12 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 111, 114 e 118.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Ricardo Zorron Cavalcanti - CPF: 476.831.207-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Reginaldo Miras Bueno - CPF: 450.730.909-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 117.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
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Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Paulo César Messina Fragoso - CPF: 793.783.741-15 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Nayef Jamil EL Borni Zeina - CPF: 636.489.707-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 111 e 114 
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Marcelo Joecil da Rosa - CPF: 809.526.239-00 - Cargo: Membro da comisisão de licitação
dos contratos: 093 e 149.
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Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Luiz Antônio Scavazza - CPF: 275.502.739-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 112 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Luiz Alberto de Oliveira Miranda - CPF: 829.574.369-49 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 090 e 099.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
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Nome: Júlio Hedilberto Ludwig Júnior - CPF: 321.095.559-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 112, 114 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: José Filipe Silveira - CPF: 007.115.906-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Vinicius de Souza Melo - CPF: 981.965.614-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
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Nome: Tarcisio Secioso de SÁ - CPF: 692.773.207-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 075 e 118.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Tadeu Elieser Bezerra Freitas - CPF: 054.788.547-43 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Sérgio de Araújo Costa - CPF: 174.345.217-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 093, 101, 107, 111, 112, 114, 123, 149 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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



Página 89

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rodrigo Avelino Mesquita dos Santos - CPF: 274.450.878-00 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Edgar Yoshio Kuwabara - CPF: 026.677.999-92 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 118 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: David Eduardo Bastos de Sousa - CPF: 695.495.163-34 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 112.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a
aplicação de pena de multa.
 
Nome: Clóvis de Almeida Júnior - CPF: 462.651.809-59 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 090 e 099.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Cláudio Roberto Lima do Rego - CPF: 069.946.087-51 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Cid Mello Maciel - CPF: 316.744.299-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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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.
 
Nome: César Arantes Sobral - CPF: 941.593.008-04 - Cargo: Coordenador da comissão de licitação
dos contratos: 090, 093, 099, 107, 117 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Luis Alberto Spagnolo - CPF: 135.230.316-72 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Paulo Ruiz - CPF: 817.259.908-06 - Cargo: Membro da comissão de licitação do contrato:
118.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
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que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Marco Tullio Jennings - CPF: 069.177.677-60 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 090, 097, 099, 101, 107, 111, 117 e 123.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Francisco Fernandes Filho - CPF: 238.517.329-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Luiz Alberto Martins de Miranda - CPF: 066.109.288-78 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 090, 097, 099 e 123.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
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consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Mário Márcio Castrillon de Aquino  - CPF: 370.752.177-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 075, 101, 111 e 121.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: Rosecléa Kasczeszen - CPF: 428.344.149-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse licitado sem orçamento de quantitativos de serviços, o ato
antieconômico não teria ocorrido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos dirigentes da
Petrobrás que licitar sem orçamento de quantitativos de serviços do objeto é ato antieconômico.
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.
 
Nome: Fabio de Moura Villela - CPF: 139.024.608-65 - Cargo: Membro da comisisão de licitação do
contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem orçamento e sem justificavia da economicidade de tal conduta (item
1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
Nome: José Francisco Martins - CPF: 073.705.658-40 - Cargo: Membro da comissão de liciitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado não teria acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que a ausência de orçamento é antieconômica.
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.
 
3.4 - Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
3.4.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação
Tipo - Sobrepreço
Justificativa - As evidências das irregularidades encontradas são irrefutáveis. As consequências são
aumento do preço do objeto. As irregularidades demonstram que a elevação do preço é possibilitada de
muitas maneiras. Assim sendo, a fumaça do bom direito para adoção de medida cautelar a ser proposta
é evidenciada pelas seguintes irregularidades comprovadas neste relatório:
1)Projeto básico deficiente (praticamente inexistente), sem quantitativos de serviços e sem preços
unitários;
2)Ausência de orçamento com quantitativos de serviços;
3)Ausência do parcelamento viável e recomendável;
4)Planilha orçamentária da licitação inexistente;
5)Critério de julgamento subjetivo por intermédio de estimativa secreta mutável e dupla. Além disso,
os convidados sabem que a estimativa secreta é inflada em relação ao preço de mercado.
6)Sobrepreço por comparação com outros empreendimentos nos quais foi possível encontrar
quantitativos de serviços;
7)Sobrepreço por elaboração de outro orçamento a partir dos custos diretos da Gerência
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SL/ECP/Petrobrás;
8)Sobrepreço apurado a partir dos demonstrativos de formação de preços (DFPs) das empresas
contratadas, com expurgo dos percentuais que excedem custos indiretos e BDI (Acórdão 325/2007-
Plenário) permitidos pelo Tribunal de Contas da União.
 
As irregularidades e os cálculos de sobrepreço existentes nas planilhas constantes do texto anexo deste
relatório evidenciam o sobrepreço apurado em cada contrato e recomendam a paralisação das obras ou
de todo o empreendimento. Por outro lado, a demora na decisão de resguardo do erário significa
prejuízo potencial, elevado e praticamente irrecuperável. Portanto, a proposta de medida cautelar de
paralisação do empreendimento é medida que se impõe cristalinamente nestes contratos da Petrobrás.
 
Esse empreendimento está com 28% dos serviços executados. Dez contratos contratos estão com
serviços ainda iniciais, com faturamentos abaixo de 30% (trinta por cento). Os outros nove contratos
auditados estão acima de 30%. Todavia, seria cabível paralisar todo o empreendimento porque todos
os contratos apresentam irregularidades graves e praticamente insanáveis quanto a legalidade.
 
A alternativa de paralisar apenas aqueles contratos com menos de 50% executados não é a mais
adequada porque o percentual de execução não é o principal critério da proposta de paralisação. O
critério de paralisação, conforme comandos das Leis de Diretrizes Orçamentárias, é o de paralisar
qualquer obra que tenha irregularidades consideradas graves quanto à legalidade ou quanto à
economicidade.
 
Neste caso, todo o empreendimento pode ser paralisado até que as irregularidades sejam sanadas.
Informa-se também que a paralisação não prejudica a produção da Refinaria. A mesma continuará
refinando 30.000 barris/dia ou perto de 33.000barris/dia depois do término da obra. Portanto, a equipe
de auditoria, pelo já exposto neste relatório, sente-se segura em propor tal medida.
 
3.4.2 - Situação encontrada:
APRESENTAÇÃO DA IRREGULARIDADE SOBREPREÇO
Foram escolhidos dezenove contratos em andamento em 2009 com valores acima de trinta milhões de
reais. Conforme artigo 6º, inciso V, da Lei 8.666/93, contratos acima de R$ 37.500.000,00 são obras
de grande vulto. O objetivo principal era verificar o preço de mercado desses contratos, como se pode
perceber nas questões de auditoria elaboradas. Porém, não constavam dos contratos assinados as
planilhas de quantitativos com respectivos preços unitários. Também não constavam as composições
de custos dos preços unitários.
 
Inicialmente, como metodologia, a equipe de auditoria estimou quantitativos de serviços e respectivos
preços para três contratos (IERPs 088, 152 e 107). Esses três contratos são de obras de quantitativos de
serviços comparáveis com aquelas estimadas em auditorias do TCU porque se referem a duas obras
rodoviárias e a uma edificação que serve de controle das instalações industriais (CIC  Centro Integrado
de Controle).
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Apesar de a metodologia de contratação da Petrobrás ser a mesma dos outros dezesseis contratos de
instalações industriais, a equipe considerou que não seria possível transferir a média dos sobrepreços
dos três contratos para os outros dezesseis. Sendo assim, a estimativa do sobrepreço de dezesseis
contratos pautou-se pela análise das DFPs dos contratos assinados e análise da estimativa secreta
elaborada pela Gerência SL/ECP da Petrobrás.
 
Na estimativa do débito, a equipe também levou em conta o artigo 210, §1º, inciso II, do RI/TCU. O
artigo determina que a quantia apurada, seguramente, não exceda o real valor devido. Assim sendo, em
favor do auditado, a equipe considerou que os custos indiretos teriam máximo de 13,66%. Ou seja:
canteiros (6%), administração local (5%) e mobilizações e desmobilizações(2,66%). Eventuais outros
custos indiretos devem se incluídos no BDI(19,6%) ou serem justificativas de aditivos contratuais por
fatos imprevisíveis no projeto básico.
 
É sempre bom lembrar que o projeto básico, se for bem feito, só terá necessidade de aditivos por fatos
imprevisíveis se houver catástrofes ou fatos do príncipe. Assim, não se faz aditivos por qualquer
motivo. Observe-se que os percentuais de custos indiretos somam 13,66%, mas são para obras
menores e devem ser absolutamente detalhados e incluídos no custo direto. No entanto, para obras de
grande vulto como as da Petrobrás, esses percentuais são reduzidos ou eliminados. Portanto, a equipe
considera que a estimativa está a favor do auditado e atende ao artigo 210 do RI/TCU.
 
SOBRE A ESTIMATIVA SECRETA DA ENGENHARIA/SL/ECP/PETROBRÁS
A estimativa secreta agride muitos conceitos ou princípios de Administração Pública. Os principais
são transparência e isonomia. Secretamente muitas injustiças contra licitantes ou prejuízos contra o
erário são praticados.
 
Como exemplo, a equipe cita o caso constante da oitiva da Petrobrás (fl. 55, anexo 3). Oito empresas
apresentaram propostas que variaram de R$ 36.411.633,01 a 72.915.682,63 para o mesmo
prédio(2.600m²). Destaque-se que o preço de mercado é uma constante para o mesmo objeto. O
mercado tem um desvio padrão muito baixo de variação de preços. Mas a estimativa secreta infla
preços. Apenas para comparação inicial, a estimativa da equipe de auditoria para esse prédio do
contrato 107 (CIC) é de R$ 8.086.379,26.
 
Prosseguindo na análise do caso, constata-se que na primeira estimativa secreta havia dois valores: R$
54.281.129,89 e 58.215.674,57 (fl. 90, anexo 1).  A Comissão de Licitação aplicou os percentuais de -
15% e +20% sobre o MENOR dos dois valores (fl, 82, anexo 1) e a única empresa com preço aceitável
seria a Construtora Augusto Velloso S.A. A Comissão mandou fazer outra estimativa secreta. Os
novos dois valores foram R$ 45.213.162,90 e 48.375.613,84 (fl. 88, anexo 1). Na segunda estimativa,
a Comissão aplicou os percentuais de -15% e +20% sobre o MAIOR dos dois valores. Com isso, a
empresa Azevedo e Travassos Engenharia Ltda foi vencedora. No entanto, se a Comissão tivesse
aplicado percentuais sobre o MENOR valor, a vencedora seria a empresa Hotchtief do Brasil S/A (fl.
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82, anexo 1). A Construtora Tedesco Ltda também foi eliminada por preços inexeqüíveis.
 
Esse exemplo evidencia a flagrante manipulação de estimativas secretas para escolher o licitante
vencedor. No entanto, pelo lado dos empresários, as Construtoras Augusto Velloso e a Hotchtief do
Brasil não reclamaram do procedimento que as prejudicou. É o caso de se investigar possível
concertação de propostas ou espera de vantagens em próxima licitação. Isso é possível porque a
estimativa só é secreta nos dois valores finais apresentados secretamente à Comissão. Todos os
percentuais de BDI e de custos indiretos que a SL/ECP aplica sobre os custos diretos são conhecidos.
As empresas sabem que esses percentuais são inflados de 50% a 400% sobre o custo direto (Ver
Planilha 25 anexada a este texto). Nesse caso, é vantagem esperar a próxima licitação, concertar
proposta e lucrar mais de 100% em algum contrato assinado com a Petrobrás.
 
Prosseguindo, afirma-se que Petrobrás estima preços globais de obras por critérios altamente
subjetivos, alegando que o mercado é quem define o preço. Na verdade, é uma inversão dos
mecanismos de mercado. O mercado define o preço para cada pequeno serviço. Porém, no caso da
Petrobrás, quem define o preço global das obras são os acordos feitos pelas grandes empresas.
 
Para comprovar essa afirmação, basta analisar o Relatório da Comissão de Licitação (fls. 91/98, anexo
01) do caso contratação do Consórcio formado pela Camargo Corrêa e Promon Engenharia  Consórcio
CCPR. O objeto era construir unidade de coque e outras unidades auxiliares da Refinaria Repar. A
Comissão de Licitação foi designada no dia 02/07/2007. As empresas a serem convidadas já estavam
definidas. Porém, nos dias 03/10/2007 e 09/10/2007, os diretores da Petrobrás mandaram incluir mais
duas empresas. Por fim, vinte empresas foram convidadas (fl. 92, anexo 1), entre as quais as duas
indicadas pelos diretores. A publicação do convite em fevereiro de 2008 foi só uma formalização das
empresas previamente detentoras do direito de serem convidadas.
 
O processo prosseguiu e no dia da licitação (04/04/2008) as vinte empresas fizeram três consórcios e
apresentaram três propostas para executar a obra sem preço, sem quantitativos e sem especificações até
aquele dia. A Comissão abriu as propostas e constatou que todos os preços globais estavam mais de
20% acima do preço secreto global estimado pela Engenharia/SL/ECP. Era caso de se desclassificar
todos e fazer nova licitação. No entanto, a Comissão pediu para a Engenharia/SL/ECP fazer nova
estimativa.
 
Feita a nova estimativa, o menor preço das três propostas ficou dentro da faixa de -15% a +20% abaixo
e acima da nova estimativa secreta (ficou 19,16% acima), conforme relatado pela Comissão. Com isso,
o Consórcio CCPR foi vencedor da licitação pelo valor de R$ 2.489.772.835,01 (24,4% acima da
primeira estimativa secreta). As outras duas propostas estavam 34,1% e 35,6% acima do preço secreto.
Como os dois consórcios desclassificados por preços excessivos não pediram para fazer nova proposta
e não reclamaram da desclassificação, então o acordo celebrado entre as grandes empresas foi
confirmado.
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A Comissão de Licitação resolveu negociar o preço com o único Consórcio classificado. Obteve o
ínfimo desconto de 0,2% (zero vírgula dois por cento). Lógico que o Consórcio CCPR não baixaria o
preço. Não haveria ninguém mais disposto a apresentar outra proposta.
 
Por outro lado, a Comissão não tinha argumentos para negociar, haja vista que objeto indefinido não
oferece oportunidades de discussão de preços. A discussão não era em torno de uma obra com
quantitativos definidos com respectivos preços. Era um objeto indefinido em um mercado
monopolizado por uma única proposta, haja vista que as outras duas propostas estavam
desclassificadas. Evidentemente, o preço de contrato não era um preço de mercado.
 
SOBRE PROJETO BÁSICO(DEFICIENTE)/EXECUTIVO E RESPECTIVOS CUSTOS
Por fim, o Consórcio CCPR foi contratado. Já faturou 10% (dez por cento) do valor contratado e
gastou 25% (vinte e cinco por cento) do prazo da obra. Gasta-se maior prazo que o estimado porque o
objeto ainda deve ser projetado, dimensionado, discutido e os subcontratados serem negociados. O
objetivo da construtora, agora, é economizar na construção do objeto à custa do prazo (Ver Planilha 01
sobre prazos dos 19 contratos no texto anexo deste relatório).
 
A Petrobrás não tinha projeto e está sujeitada às propostas de preços do contratado. Também está
sujeitada ao valor negociado entre as grandes empresas. O percentual de 10% já faturado representa
custos (inexistentes nesse valor) de canteiro, projetos, passagens aéreas e outros que financiam e
proporcionam o lucro acima do lucro de monopólio obtido nesse tipo de contratação antieconômica da
Petrobrás.
 
Ainda hoje, quase um ano depois de assinado o contrato, não há especificações de quantitativos de
serviços, não se sabe exatamente qual a obra que será feita, o canteiro ainda é composto de trailers e a
Petrobrás já gastou um quarto de  bilhão de reais somente nesse contrato do Consórcio CCPR. Aliás,
da maneira como foi contratado, não haverá quantitativos de serviços e respectivos preços porque a
apresentação dos mesmos não faz parte das obrigações da contratada. O contrato é por preço global.
 
Por outro lado, o custo do projeto básico sempre foi do contratante. Mas o contratado deve ser
habilitado, capacitado e ser detentor da tecnologia de executar o objeto sem ter que assumir custos de
programar ou projetar como faria a execução da obra. Se a empresa contratada fizer projeto executivo
perfeito ela economizará recursos, terá menores custos e lucrará com a obra contratada. Caso não faça
projeto executivo, poderá ter prejuízos por ineficiências.
 
Decorrem dessas premissas que os custos do projeto executivo são custos da empreiteira contratada.
Portanto, não há razão para inclusão de custos de serviços de escritório em nenhum dos contratos de
obra da Administração Pública. Além do mais, o projeto executivo, se houver, não poderá diferir do
projeto básico. No entanto, no caso da Petrobrás, as empresas têm total liberdade para projetar objetos
diferenciados e com custos menores porque a Petrobrás não faz projetos básicos.
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A L G U N S  C O M E N T Á R I O S  S O B R E  A  E S T I M A T I V A  S E C R E T A  D A
E N G E N H A R I A / S L / E C P / P E T R O B R Á S
A equipe de auditoria trabalhou muito para estimar preço das obras dos dezenove contratos auditados.
Como estimar preço para um objeto indefinido, sem quantitativos de serviços e sem quantitativo de
materiais? Maiores foram os trabalhos dos licitantes que deveriam acertar o valor acima de mercado
secretamente estimado pela Engenharia/SL/ECP da Petrobrás. Ou acertariam ou não seriam
contratados.
 
A estimativa da SL/ECP de cada contrato foi disponibilizada em papel para a equipe. Também foi
disponibilizada a cartilha da SL/ECP (fls. 08/71, anexo 1). O meio eletrônico em planilha Excel,
apesar de solicitado, não foi fornecido pela Petrobrás. Isso aumentou o trabalho da equipe. Porém,
análises da cartilha e das estimativas secretas possibilitaram o cálculo do sobrepreço dos dezenove
contratos.
 
Os parágrafos seguintes apresentam uma média ponderada dos dezenove contratos auditados pela
equipe de auditoria. Isto é, a equipe verificou que a Gerência SL/ECP pratica os percentuais médios
indicados no exemplo genérico descrito a seguir. Antes de prosseguir no exemplo, é necessário
lembrar que custo direto é apenas mão de obra direta, materiais e equipamentos usados em substituição
à mão de obra direta no produto (ver as composições de custos do DNIT  Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes ou então a Planilha 23 constante do anexo deste texto de relatório). A
equipe considerou confiáveis os valores de mão de obra direta e de materiais indicados pela SL/ECP
da Petrobrás.
 
Em resumo, a estimativa confidencial é composta das seguintes despesas e custos indiretos
(PRESUMIR OBRA FICTÍCIA DE R$ 270.000,00 NA PETROBRÁS):
 
A)CUSTOS DIRETOS (R$ 100.000,00)
a1 - Custos de montagem (mão de obra direta e equipamentos necessários à execução dos serviços)
(R$ 45.000,00) (45%);
a2 - Suprimento de materiais (areia, brita, móveis, máquinas, transformadores etc) (R$ 55.000,00)
(55%);
 
B)CUSTOS INDIRETOS (R$ 100.000,00)
b.1 - gerenciamento central e local (gerentes, engenheiros, projetos, serviços de escritório central etc
(R$ 45.000,00) (45%);
b.2 - Logística (canteiros, administração local, alimentação, médicos, transporte, seguros etc) (R$
55.000,00) (55%);
 
C)BDI ou CUSTOS COMPLEMENTARES (R$ 70.000,00 a 120.000,00).
c.1 BDI propriamente dito (45% diferenciado entre mão de obra, materiais ou equipamentos);
c.2 Verba de planilha (5%)
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c.3 Eventos complementares ou globais (10%)
c.4 Projetos (10%)
c.5 20% de variação acima da estimativa total da SL/ECP permitido pela Comissão de Licitação
 
Essa obra fictícia na Petrobrás teria os seguintes custos na Administração Pública (SERIA UMA
OBRA DE R$ 135.000,00 NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA):
 
A)CUSTOS DIRETOS (R$ 100.000,00)
a.1  equipamentos e mão de obra direta (R$ 50.000,00) (50%);
a.2  suprimento de materiais diretos na obra (R$ 50.000,00) (50%);
 
B)CUSTOS INDIRETOS (R$ 15.000,00). Os custos indiretos, quando detalhados, diminuem
proporcionalmente ao tamanho do objeto.
b.1  administração local (R$ 5.000.000) (5%);
b.2  canteiros, instalações e materiais de consumo indireto (R$ 6.000,00) (6%);
b.3  mobilizações, desmobilizações e outros custos (R$ 4.000,00) 2,66%)
 
C) BDI (R$ 20.000,00) (20%)
 
Resumindo e comparando as duas estimativas (Da Petrobrás e da Administração Pública), nota-se que
a SL/ECP/Petrobrás adota percentuais de 70% (BDI) e de 100% (custos indiretos), ambos aplicados
sobre o custo direto. O resultado é um sobrepreço de 100% da estimativa da SL/ECP em relação à da
Administração Pública (Ver Planilhas 1 a 26 ou só a 25).
 
No entanto, as empresas convidadas pela Petrobrás fazem concertação de propostas e o total da
estimativa secreta da Petrobrás é elevado em mais 20% para contratar o menor preço dos consórcios
que se apresentarem. No caso de concertação de propostas, o sobrepreço seria de 140% (324/135).
Deve-se lembrar que no mercado de concorrência pura o preço dessa obra fictícia seria de R$
100.000,00 e o sobrepreço da Petrobrás seria elevado para 224% (324/100).
 
COMENTÁRIOS SOBRE A ESTIMATIVA DE CUSTOS DA EQUIPE DE AUDITORIA
A equipe de auditoria elaborou metodologia de cálculo do sobrepreço a partir das estimativas secretas
da SL/ECP e do demonstrativo de formação de preços (DFP) de cada contrato. Está implícito nessa
metodologia que os valores de custos diretos propriamente ditos informados tanto pela SL/ECP quanto
pelas empresas contratadas são confiáveis. Os itens não confiáveis foram indicados nas tabelas 02 a 25
do anexo do texto deste relatório. O menor valor das estimativas ou o menor valor das DFPs dos
contratos foi o valor adotado pela equipe de auditoria. Percentuais de BDI, administração local,
canteiros, instalações e outras despesas ou custos indiretos foram expurgados dos custos diretos.
 
O expurgo foi feito porque o BDI da equipe incidiu apenas sobre o custo direto composto da soma de
mão de obra direta e do custo de suprimento de materiais e equipamentos da obra. A metodologia e os
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valores expurgados ou considerados válidos pela equipe constam deste texto e das tabelas anexadas a
este relatório.
 
Em dois contratos (IERPs 152 e 088), além da análise das estimativas secretas e das DFPs, procedeu-
se a uma estimativa dos quantitativos de serviços em comparação com contratos auditados no
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em outro contrato (IERP 107),
procedeu-se a uma estimativa dos preços dos quantitativos de materiais apresentados pela Repar/PR
em relação a uma Curva ABC padrão de edifícios públicos (tabelas 20, 03 e 10 dos anexos deste
relatório).
 
A principal diferença entre a estimativa da equipe e à da Petrobrás é quanto aos percentuais implícitos
de BDI e de custos indiretos. A equipe adotou 13,66% para custos indiretos (5% administração local,
6% canteiros 2,66% para mobilizações e outros custos). O BDI adotado pela equipe foi de 19,6%
aplicado sobre o custo direto levantado a partir das estimativas secretas e das DFPs dos contratos. Em
resumo, a estimativa da equipe consistiu em apurar os custos realmente diretos informados
globalmente pela SL/ECP ou pelas contratadas e adicionar 13,66% relativos aos custos indiretos e
19,6% relativos ao BDI. Há mais informações sobre a metodologia de cálculo do sobrepreço no caso
05 (Contrato 101), quinto contrato explicado pela equipe.
 
 
COMENTÁRIOS SOBRE OS SOBREPREÇOS APURADOS EM CADA CONTRATO
 
CASO 1 - CONTRATO 152-IERP - EXECUÇÃO DE TRINCHEIRA - BUENO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA - 0800.0039060.08.2
A trincheira é composta de Alça Sul, Alça Norte e viadutos de 17m de extensão nas duas pistas da
Rodovia do Xisto em Araucária/Curitiba, conforme desenho constante da folha 153, anexo 22, deste
relatório. Nesse contrato de construção de trincheira e de respectivas alças, a relação aproximada de
100% (mencionada nos comentários anteriores) entre os preços da Petrobrás e da Administração
Pública pode ser verificada.
 
Nas tratativas de assinatura do Convênio TT-299/2006-00 (Processo 50609.001357/06-38/DNIT
requisitado pela equipe), assinado entre Petrobrás e DNIT para execução da trincheira, o DNIT/Paraná
estimou preço inicial com BDI de 23,90%, mas sem custos indiretos (13,66%) em R$ 4.620.865,00 (fl.
74, anexo 22). Em seguida, a Petrobrás (IERP) adicionou custos indiretos de controle tecnológico e de
gerenciamento, segurança e meio ambiente  SMS. Com a adição, o orçamento do Convênio ficou em
R$ 7.200.000,62 (fls. 113/114, anexo 22). Posteriormente, houve aditivos e o valor da trincheira ficou
em R$ 19.543.070,00. Valor 323% acima do valor inicialmente orçado pelo DNIT.
 
Com a autorização do Convênio, a Petrobrás licitou a obra da trincheira usando a metodologia do
preço secreto. Antes da licitação, a Gerência de IERP/Petrobrás retirou do objeto a alça Sul e a colocou
em outro contrato (088-IERP). Fez fracionamento no contrato 152-IERP (retirou alça Sul) e não fez o
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devido parcelamento no contrato 088-IERP (não retirou câmeras).
 
O orçamento da Petrobrás para a licitação da trincheira sem a alça Sul foi de R$ 12.460.700,73 (fl. 4,
anexo 22 ou fl. 2.152, anexo 3), referente a janeiro/2008. O correspondente orçamento do
DNIT/Paraná seria de R$ 4.223.697,75 (janeiro/2008), que adicionado de percentual de 13,66%
referente a custos indiretos daria R$ 4.800.654,86 (fl. 110, anexo 22). Seria um sobrepreço de
159,56% entre estimativas.
 
A equipe de auditoria usou os quantitativos de serviços e respectivos preços estimados pelo DNIT
constantes da planilha das folhas 113/114, retirou os quantitativos referentes à alça Sul e elaborou a
Planilha 21  Contrato 152  Cálculo do custo direto do objeto do contrato 152-IERP. Como a data base
do contrato da Bueno Engenharia é janeiro/2008, o valor encontrado na planilha (R$ 3.924.930,00) foi
corrigido pelo INPC para R$ 4.223.697,75. Esse valor de custo direto (expurgado do BDI de 23,9% =
3.408.957,00) foi transferido para a Planilha 20  Cálculo do sobrepreço do contrato 152-IERP. O
sobrepreço contratual, neste caso, foi de R$ 7.492.399,65 ou 164,93%.
 
É importante comentar a diferença entre o preço que seria publicado pelo DNIT (provavelmente R$
4.800.654,86) e o preço secreto que não foi publicado pela Petrobrás (R$ 12.460.700,73). Se a
licitação fosse realizada no DNIT, as empresas fariam propostas perto de R$ 4.800.000,00. Na
Petrobrás, as quatro empresas propuseram R$ 11.736.700,76, 12.739.341,45, 12.979.700,00 e
16.748.000,00 (fl. 3, anexo 22). Elas sabiam que, na Petrobrás, propostas abaixo de R$ 11.000.000,00
seriam desclassificadas por inexeqüíveis. Também sabiam que no DNIT valores acima do publicado
perderiam a concorrência ou teriam problemas com a fiscalização de controle externo por conta do
preço acima do mercado. No entanto, esse é só um caso que demonstra a diferença entre a metodologia
de contratação da Petrobrás e a metodologia do restante da Administração Pública.
 
CASO 2 - CONTRATO 088-IERP - ACESSO RODOVIÁRIO DA REPAR/PR - AZEVEDO &
TRAVASSOS - 0800.0030313.07.2
Dentre as vinte e duas empresas convidadas, houve apenas quatro propostas válidas. A Comissão de
Licitação relatou que houve necessidade de aumento da estimativa secreta porque a menor proposta
estava 24,6% acima do preço secreto. É o primeiro indício de sobrepreço, haja vista que o preço
secreto, além de inflado com percentual de 256,63% (Planilha 25) acima do custo direto, foi superado
com mais 24,6% acima do preço total (344,36%). É bom lembrar que, nas obras fiscalizadas pelo
TCU, o preço final contratado fica no máximo 33,26% acima do custo direto.
 
O acesso rodoviário é um trecho de 4,3km de extensão (fl. 179, anexo 5), pista simples de duas faixas,
acostamentos (2,5m) e largura total de plataforma de 15m. A alça Sul da trincheira da Rodovia do
Xisto (contrato 152-IERP) aumentou a extensão do trecho em aproximadamente um quilômetro.
 
A equipe verificou outros detalhes como, por exemplo, da não existência de dreno longitudinal
profundo ao longo dos cortes. Porém isso não é relevante porque o contrato não é regido por
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quantitativos de serviços. Não é possível glosar algum serviço do contrato porque eles não foram
contratados. Mas também não é possível fazer aditivos pelo mesmo motivo. No entanto, a Petrobrás
faz aditivos por diversos motivos. Esse contrato teve treze aditivos.
 
Não há nenhuma ponte e nenhum viaduto ao longo de todo o trecho. Os cortes e aterros são normais e
também não demandam maiores custos. Um oleoduto passa por baixo de um aterro, mas não implicou
custos adicionais. Todavia, nenhum custo deixou de ser considerado pela equipe. Esse contrato não é
só de obras rodoviárias. Há duas portarias (guaritas), instalações de nove câmeras de filmagem e
regularização da área de dois canteiros de obras fora da área do acesso. Essa obra deveria ter sido
parcelada (câmeras e portarias).
 
Excepcionalmente neste contrato, para subsidiar estimativa secreta (fls. 15/16, anexo 5), a Gerência
IERP fez orçamento com quantitativos de serviços e preços (fls. 735/736, anexo 5). Possivelmente a
data base do orçamento da IERP é março/2006 (fl. 737, anexo 5). A data base do contrato é 25 de
janeiro de 2007 (fl. 4, anexo 5). Porém, os quantitativos do orçamento não são confiáveis,
principalmente os mais relevantes em relação ao preço.
 
Por exemplo, os quantitativos do serviço Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com
DMT 2000m a 3000m não existem na obra já executada. Os quantitativos de 724.430,76m³ de
compactação a 100% do Proctor Normal e os quantitativos de 115.072m³ de escavação, carga e
transporte de solos moles de 800 a 1000m também não existem nos volumes informados.
 
A equipe questionou o gerente do contrato, Senhor Ademar Kiyoshi Itakussu, sobre jazidas,
transportes, áreas de empréstimo, botafora e outros aspectos. Ele informou que os transportes foram
pequenos e simples. Disse que tudo que foi retirado dos cortes foi colocado nos aterros. Isso significa
um pequeno transporte. Com essa informação e a vistoria, a equipe constatou que não há material de 2ª
categoria e não há solos moles no volume informado no orçamento da IERP. Por outro lado, o volume
do serviço compactação a 100% do Proctor Normal é quinze vezes superior ao normal em rodovias
paradigmas pesquisadas pela equipe no DNIT/Paraná.
 
Os preços das câmeras e das portarias inseridas nesse contrato de obra rodoviária também não são
confiáveis. Por outro lado, as portarias não têm paredes. Os pisos são de cimentado liso. O telhado é de
cimento amianto. No entanto, o orçamento das portarias indica gasto de um milhão de reais.
 
As câmeras têm preço orçado em R$ 30.000,00 cada uma. A IERP/Petrobrás orçou cabos, tubos de
alumínio e apenas nove câmeras em mais de um milhão de reais (fl. 735, anexo 5). Por sobre esse
valor ainda há acréscimos de percentuais de custos indiretos e de BDI. Só para comparação, a equipe
anexou nota fiscal de fornecimento e instalação de doze câmeras de vigilância com filmagem
permanente controladas por computador (fl.757-Anexo5). O custo foi de R$ 12.316,07 com tudo
instalado e funcionando. Gasta-se quase dois milhões de reais para um serviço comparável a doze mil
reais.
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Tendo em vista a normalidade da obra do acesso, a equipe estimou quantitativos de serviços da obra
conforme a BR 153, trecho Ventania Alto Amparo, no Estado do Paraná. É o contrato da C.R.Almeida
(36,7km de rodovia federal) constante do processo TC 011.492/2006-1 deste Tribunal. Cópia do
orçamento do contrato consta das folhas 749/751, anexo 5, dos autos deste relatório.
 
A planilha da equipe resultante da estimativa de custos diretos é a Planilha 22  Custos diretos do
contrato 088-IERP  Acesso Rodoviário - Azevedo & Travassos. Os preços de câmeras e das portarias
também foram modificados. A planilha 22 é um documento anexo do texto deste relatório. Com o
valor dos custos diretos foi elaborada a Planilha 03  Cálculo do sobrepreço do contrato 088-IERP
também anexa a este texto de relatório.
 
O fato de os quantitativos mais relevantes não serem confiáveis elimina a confiabilidade de toda a
planilha feita pela IERP/Petrobrás. Os quantitativos e os preços adotados pela equipe de auditoria são
os mesmos para a maioria dos quantitativos levantados pela IERP. Só alguns foram alterados. Isso não
quer dizer que os demais itens como drenagem oleosa, obras complementares e aterros estão corretos.
Também não quer dizer que os quantitativos e os preços da equipe de auditoria não podem ser todos
rediscutidos.  Depois da audiência, TCE competente poderá quantificar débitos maiores ou menores
em cada item. O sobrepreço desse contrato 088 é R$ 32.740.596,49 ou 161,84%.
 
CASO 3 - CONTRATO 107-IERP - CIC - CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE - AZEVEDO &
TRAVASSOS - 0800.0032558.07.2
Esse caso já foi relatado quanto às irregularidades cometidas pela comissão de licitação. Foi um dos
poucos em que as propostas das empresas estavam abaixo da estimativa secreta. No entanto, ocorreu
aquela escolha da empresa vencedora por conta do critério subjetivo da estimativa secreta. Parece
incoerente que justamente esse caso tenha o maior percentual de sobrepreço entre os apurados pela
equipe de auditoria. No entanto, a obra é uma edificação comum e não de instalações industriais.
Logo, o sobrepreço ficou mais evidente.
 
A inexistência de quantitativos de serviços aumentou o trabalho analítico da equipe. Maior trabalho é
fazer proposta de preços para um objeto sem quantitativos. Os empresários previnem-se aumentando
preços. A ausência de parcelamentos mistura construção civil, fornecimento de móveis, construção de
subestação e também dificulta o cálculo do preço, mas evidencia a falta de economicidade da
contratação.
 
A equipe elaborou orçamento do objeto que foi construído pela Azevedo & Travassos. É uma
edificação comum. Há fotos no final deste relatório e também em dois CDs anexados na contracapa do
anexo 1 dos autos deste relatório. É uma edificação comum reforçada em suas estruturas para resistir a
possíveis impactos derivados de alguma explosão na Refinaria. Contudo, esse reforço de estruturas não
multiplica por DEZOITO o valor de um prédio comum.
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O contrato para construção do prédio do CIC de 2.600m² tem valor com aditivos em R$
42.274.847,60. Um prédio público de mesma área teria custos diretos em torno de R$ 1.700.000,00 e
preço de contrato em aproximadamente R$ 2.300.000,00. Se o volume de concreto for dobrado, por
conta da necessidade de resistência ao impacto, o aumento de custos seria em torno de 20%. As portas
e janelas, também resistentes ao impacto, se tiverem preços multiplicados por cinco, impactam em
30% no valor final. Em resumo, um prédio especial, tipo casamata, custa apenas 50% a mais do que o
comum. Apenas uma vez e meia mais caro. No entanto, o contrato 107-IERP é dezoito vezes mais caro
que o edifício comum do mesmo tamanho.
 
Dezoito vezes não é por conta do acréscimo dos móveis de escritório inclusos no contrato. Esses
acrescentam apenas 25% no custo direto normal. Também não é por conta da subestação de 13,5kV. A
equipe obteve planilhas de composição de preços de subestações da Eletrobrás. As informações sobre
preços de subestações da Eletrobrás estão juntadas ao anexo 12 destes autos, folhas 405 a 455.
 
Em resumo, a equipe elaborou o orçamento constante da Planilha 10 do texto anexo deste relatório. A
base do orçamento da equipe é uma Curva ABC de um prédio público de 6.304m². A curva ABC foi
retirada de um caso real, mas, para fins didáticos, foram expurgados os preços acima do mercado para
que o exemplo ficasse mais consistente. Cabe a crítica de que não é um orçamento da realidade. No
entanto, os cálculos e orçamentos da Ciência da Engenharia são repletos de coeficientes de segurança.
Não há como fugir deles. Porém, o resultado é considerado ideal e exato.
 
A Planilha 10 mencionada indica quais as memórias de cálculo elaboradas pela equipe, assim como
quais as considerações orçamentárias e a pesquisa de preços de móveis feita no mercado de Curitiba. O
valor do sobrepreço é de R$ 34.188.468,34. O percentual de sobrepreço (422,79%) é surpreendente,
mas a equipe o considera lógico por conta dos erros da metodologia equivocada de contratação por
preço secreto em cima de objeto indefinido em seus quantitativos de serviços e respectivos preços.
 
CASO 4 - CONTRATO 090-IERP - SUBESTAÇÃO 230kV - CONSÓRCIO CAMARGO
CORREA/WEG/SÊNIOR - 0800.0033538.07.2
Dentre as trinta empresas convidadas, houve apenas cinco propostas válidas (fl. 04, anexo 6). A
Comissão de Licitação relatou necessidade de mudança da estimativa secreta de R$ 73.351.756,26
para R$ 49.664.229,75. É uma diferença muito grande entre estimativas secretas. No entanto, esse foi
um dos poucos casos de estimativa secreta refeita para baixo. As propostas variaram de R$
39.434.200,15 a 67.385.016,59.
 
Pelos critérios do preço secreto, o maior valor proposto foi o único que acertou dentro da faixa da
estimativa secreta. Mas a empresa Orteng (fl.04) não foi contratada. Havia a Camargo Corrêa que
deveria ter sido desclassificada. No entanto, a Comissão preferiu fazer o contrário. Fazer outra
estimativa, com grande variação para menos de percentual de valor (47,69%), para não desclassificar a
Camargo Correa e, consequentemente, contratá-la. Isso não ocorreu quando a Hotchief do Brasil S/A e
a Construtora Tedesco Ltda foram desclassificadas no caso semelhante do contrato 107 (ver folhas 01
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a 06 do anexo 12).
 
Todavia, a equipe constatou que a Camargo Corrêa deste consórcio é chamada de Camarguinho e não
é a grande empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A (CNPJ 61.522.512/0001-60) que foi
convidada pela Comissão de Licitação. A grande empresa cedeu o contrato para a Camargo Corrêa
Equipamentos e Sistemas S/A (CNPJ 78.230.182/0001-84) e foi autorizada pela Petrobrás (fls.
128/137, anexo 6). Quem assina as DFPs do Consórcio Camargo Corrêa/WEG/Sênior é o Senhor
Guilherme José RENNÓ Pinto (fls. 187/230, anexo 06).
 
Todas as propostas estavam abaixo do preço secreto. No entanto, o sobrepreço apurado ainda é de R$
18.812.524,00 ou 84,32% (ver tabela 04 anexa ao texto deste relatório). Por mais que as empresas
queiram, é muito difícil baixar o preço da estimativa secreta. Neste caso, a mutabilidade da estimativa
secreta foi usada para contratação do menor preço e, ao mesmo tempo, de uma grande empresa.
Mesmo assim, o preço final não seria baixo e sim elevado por conta do percentual muito acima do
custo direto praticado pela SL/ECP/Petrobrás. Neste caso foi 143,43% (Planilha 25).
 
A estimativa da equipe de auditoria teve base nas composições da Eletrobrás anexadas às folhas
461/511 do anexo 6 dos autos deste relatório. Conforme orientações do pequeno manual de referência
de custos da Eletrobrás (fl. 471, anexo 6), o custo total é a soma dos módulos de manobra, do módulo
geral e dos equipamentos principais.
 
O escopo (fl. 184, anexo 6) da obra do contrato 090-IERP é construção da Subestação 230kV, da linha
de transmissão Gralha Azul e interligações com a CAFOR e GIS. O manual da Eletrobrás informa que
uma subestação média de 230kV teria os seguintes módulos de manobra: (6EL+2CT+1IB) (fl. 472,
anexo 6). Sendo assim, os módulos de manobra custariam U$(6x934+2x771+1x547) (fl. 474, anexo
6), ou seja U$ 7.693.000,00. Falta acrescentar um transformador de U$ 429.000 (fl. 499, anexo 6) e
um autotransformador de U$ 282.000,00 (fl. 506, anexo 6).
 
Para seguir a metodologia de apurar somente custos diretos, é necessário retirar custos indiretos (27%)
do orçamento da Eletrobrás. Assim sendo, o total de custos diretos dos módulos de manobra e dos
equipamentos principais é de U$ 6.617.322,83. Quanto ao módulo geral (fl. 478, anexo 6), além da
retirada dos custos indiretos, o mesmo deve perder os custos de terreno, serviços auxiliares, acessos,
canteiros e reduzir a edificação para 80m². Com a retirada dos custos indiretos do módulo geral (fl.
478), o mesmo ficaria em U$ 1.702.846,17.
 
Pronto, o total dos custos diretos é U$ 8.320.169,00. Aplicando-se a taxa de conversão atual de (1U$ =
1,90R$) tem-se custo direto de R$ 15.808.321,10. Acrescentando-se custo direto das linhas de
transmissão (fl.468, anexo 6 = U$ 66.400,00/km) e do envelopamento (sem quantitativos) até a
CAFOR e GIS tem-se um total de custos diretos de R$ 16.502.012,11. Sobre esse custo, aplicam-se os
percentuais de 13,66% e 19,6% e se chega a R$ 21.988.301,20 que é o valor dessa obra da empresa
controlada (fls. 134/135, anexo 6) pela grande Camargo Correa S/A.
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Por outro lado, a estimativa da equipe teve poucas informações sobre o objeto. Por exemplo, a
subestação construída não parece ter o tamanho médio da Eletrobrás. A edificação existente na obra
tem área igual a 10% dos 800m² indicados no módulo geral da Eletrobrás. Como saber se essa
subestação de tamanho indefinido tem 6EL ou 2CT ou nenhum IB? Ou então quais os serviços e os
quantitativos do envelopamento? Por conta disso, a equipe elaborou outra metodologia de cálculo dos
preços dos objetos da Petrobrás. Qual seja: Descobrir os custos diretos analisando as estimativas
secretas da SL/ECP em comparação com as DFPs da empreiteira contratada.
 
Assim sendo, remete-se o leitor à Planilha 04 (Cálculo do sobrepreço do contrato 090-IERP), um dos
anexos do texto deste relatório. A planilha é um resumo da DFP  Demonstração de Formação do
Preço. Projeto e fornecimento ou serviços de projeto no escritório são custos indiretos porque não
fazem parte do objeto. Os serviços de projeto são realizados no escritório central da empresa. Portanto,
a equipe não considerou serviços de escritório como custo direto.
 
Seguindo na Planilha 04, vem o item Montagem Eletromecânica. O total da mão de obra direta é custo
direto. A mão de obra indireta mensalista é gerenciamento ou administração central. Alimentação,
SMS e transporte de pessoal são custos indiretos presentes em qualquer empresa, com ou sem obra,
mas não fazem parte do custo direto da obra. Portanto, só a mão de obra direta é custo direto. Em
seguida, na montagem eletromecânica, vêm os custos de materiais e de equipamentos de montagem
que são custos diretos considerados pela equipe.
 
Canteiro de obras, despesas de passagens, seguros, administração central, custo financeiro são itens de
BDI ou de custos indiretos. Subempreiteiros para fazer calibração, testes, controles e outros serviços
não foram considerados diretos pela equipe. Subempreiteiro é espécie de mão de obra indireta que
fornece equipamentos, andaimes, aluguel. Ou seja, eles não atuam diretamente na fabricação do
produto ou na construção da obra.
 
O item Construção Civil é semelhante ao item Montagem Eletromecância. Os custos de mão de obra
direta, materiais de consumo, equipamentos, ferramentas foram considerados diretos. Porém, a
SL/ECP estimou valor menor para materiais de consumo e equipamentos. A equipe escolheu o menor
dos dois custos, haja vista que tanto a SL/ECP quanto a empreiteira tiveram as mesmas informações
sobre o objeto e, nessa concorrência implícita, ganha aquele que oferece o menor preço.
 
Claro que a SL/ECP não é uma licitante, mas é como se fosse. Além do mais, a Petrobrás considera a
SL/ECP como fonte mais confiável de informações de preço base do julgamento de licitações. O
levantamento de mão de obra direta e de materiais feito pela SL/ECP/Petrobrás tem confiabilidade. O
principal equívoco é a adição do percentual elevado sobre o custo direto.
 
A Montagem de Dutos Terrestres teve mão de obra direta, materiais e subempreiteiros considerados
diretos. A equipe concluiu que, neste caso, os subempreiteiros são fornecedores de CBUQ, binder e
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outros produtos aplicados diretamente no objeto. O fornecimento de bens e materiais ofertados no
Brasil teve valor menor informado pela SL/ECP e, portanto, foi o valor considerado como custo direto
de bens e materiais dessa obra. Por fim, o custo direto apurado a partir da DFP é R$ 16.742.015,45.
 
Esse valor de R$ 16.742.015,45 foi adicionado de 13,66% referentes a custos indiretos e 19,6%
referentes a despesas indiretas (BDI). Sendo assim, o valor do objeto para fins do cálculo do
sobrepreço do contrato foi de R$ 22.310.409,79.  A comparação desse valor obtido analisando-se DFP
e estimativa secreta foi quase igual ao valor de R$ 21.988.301,20 apurado anteriormente (Eletrobrás).
Portanto, os próximos contratos terão sobrepreços conforme metodologia de análise e extração de
custos diretos a partir das DFPs da empreiteira e das estimativas secretas da Petrobrás.
 
CASO 5 - CONTRATO 101-IERP - CARTEIRA DE GASOLINA - CONSÓRCIO CONPAR -
NORBERTO ODEBRECHT/UTC/OAS - 0800.0035013.07.2
Esse foi um caso de dispensa de licitação. O motivo da dispensa foi porque, no convite anterior, os
consórcios concorrentes apresentaram propostas com preços excessivos em relação ao preço secreto da
SL/ECP. Eram concorrentes o Consórcio Camargo Corrêa/Promom Engenharia (Consórcio CCPR) e o
Consórcio Conpar. A Petrobrás decidiu negociar com o Consórcio Conpar que, à época, havia
apresentado o menor preço. Por fim, a comissão de negociação concluiu pela aceitação da proposta
mesmo com percentual 32,65% acima da primeira estimativa secreta (fl. 07, anexo 11). O valor final
da negociação foi R$ 1.821.012.130,93 e o valor da estimativa secreta era R$ 1.372.799.201,47 (fl. 19,
anexo 11).
 
Não tem jeito. Quando as empresas convidadas reúnem-se em consórcios, o preço fica muito acima da
estimativa secreta. Mas como enfrentar a estimativa secreta da Petrobrás? Se propuser preço de
mercado será desclassificado. Se propuser preço de monopólio, também será desclassificado. A
solução (ilegal, mas não conflituosa com a Petrobrás) é fazer concertação de propostas contra um
procedimento inadequado de contratação.
 
A equipe procedeu à análise da DFP do Consórcio em comparação com a estimativa secreta. A
Planilha 24 e a Planilha 09 (Cálculo do sobrepreço do contrato 101-IERP- Consórcio Conpar),
anexadas ao texto deste relatório, representam resumos da apuração de preço da equipe, da DFP da
empreiteira (fls. 129/163-Anexo 11) e da estimativa secreta.
 
A METODOLOGIA DA EQUIPE APLICADA SOBRE AS DFPs DAS EMPRESAS
CONTRATADAS PODE SER RESUMIDA ASSIM:
O leitor pode examinar, primeiramente, a Planilha 24. O primeiro item geral é suprimento de materiais
e equipamentos do objeto. A DFP indica que o valor tinha incluso percentuais referentes a PIS, Cofins
e custos financeiros. Por conta de essas despesas fazerem parte do BDI, foram excluídas dessa linha e
incluídas no percentual de BDI. Os valores dos materiais e dos equipamentos tagueados foram
incluídos no custo direto, mas os valores referentes a itens de BDI foram desconsiderados nessa linha e
incluídos no BDI ao final da planilha 24 ou no resumo inicial da planilha 09.
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Depois vem o item Montagem Eletromecânica. A equipe considerou corretos os valores da estimativa
SL/ECP para mão de obra direta, materiais, equipamentos e ferramental (fl. 19, anexo 11). A mão de
obra direta da empreiteira era R$ 135.159.092,10 e da estimativa secreta era R$ 131.597.620,38.
Materiais de consumo e equipamentos de montagem da contratada (fl. 143, anexo 11) foram
substituídos pelos valores da SL/ECP (fl. 19, anexo 11). É bom lembrar que a proposta do Consórcio
estava 32,65% acima da estimativa secreta da Petrobrás e que por isso houve dispensa de licitação.
Isso é um bom motivo para adotar números da SL/ECP como válidos para o custo direto da obra.
 
A equipe já disse que confia nos valores de mão de obra direta e de suprimentos de materiais e
equipamentos informados pela SL/ECP. No entanto, os valores da mão de obra indireta horista e
mensalista são custos indiretos que não formam o preço em mercado de concorrência. São tão
imprecisos e inválidos que não há como compará-los entre SL/ECP ou empresa ou mercado. São
apenas números que inflam o preço secreto. Mas os empresários sabem disso. A equipe classificou as
mãos de obra indireta horista e mensalista como dentro do percentual de 33,26% por serem indiretas.
Portanto, valores de mão de obra indireta foram desconsiderados na DFP. Os valores denominados
logística da SL/ECP também foram desconsiderados.
 
As razões da classificação ou do expurgo estão presentes ao longo deste relatório. Já foi dito que o
empresário lucra pela eficiência em construir obras com custo menor que o custo direto. Na verdade, o
empresário trabalha indiretamente exigindo produtividade de seus empregados. Mas isso não deve ser
incluído no custo da obra. Se for o caso de monopólio, deve ser incluído no BDI. O trabalho do
empresário nunca deve ser incluído na mão de obra direta, a não ser que ele trabalhe de encarregado.
 
Os demais custos informados pela DFP também não fazem parte do custo direto. Canteiro de obras,
passagens, seguros, contingências, administração central, ISS, custos financeiros, eventuais
paralisações são custos indiretos abrangidos pelo BDI e pelo percentual de 13,66% acrescentado pela
equipe. O item subempreiteiros (fl. 144, anexo 11) foi analisado e verificado que se trata de mais um
custo indireto ou BDI. São serviços de vigilância, projetos, testes, sondagens e outros que devem ser
incluídos no custo de controle incorridos pelo empresário. Quer lucrar, então deve economizar
controlando produção, fazendo projetos executivos econômicos, fazendo seguros ou assumindo riscos.
 
A respeito dos itens alimentação, SMS, transporte de pessoal, a equipe remete o leitor para a Planilha
23  Composição do custo de um metro cúbico de concreto fck 15MPa. Essa Planilha 23 faz parte do
texto anexo. É uma planilha elaborada pelo DNIT e mostra como se faz composição de custos na
Administração Pública. Não há nenhum item referente a alimentação, SMS ou transporte de pessoal.
Também não há nenhum custo referente a gerenciamento, projetos ou mão de obra indireta. Isso
demonstra, primeiramente, que esses itens não são custos diretos.
 
Em segundo lugar, lembra que alimentação, saúde e transporte correm por conta do trabalhador. Logo,
nem sequer são custos incorridos pelo empresário e não devem ser incluídos no custo da obra do
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Contrato 101-IERP. Vale transporte é descontado do salário, cujas leis sociais são contabilizadas na
mão de obra direta.
 
Em terceiro lugar, é sempre bom lembrar, o custo do produto ou obra não é o custo do empresário, mas
é o custo somente da obra. A formação do preço de qualquer produto é pelo custo marginal ou direto.
Só entram no preço de um carro, por exemplo, os custos de mão de obra direta, bancos, volante e
materiais diretamente aplicados na unidade produzida. Contabilizar todos os custos do empresário não
é cálculo do preço, é cálculo contábil de fechamento de fim de ano para verificar o lucro anual. O lucro
não é garantido na concorrência ou só numa obra. Só pode ser garantido pelo monopólio por
intermédio do BDI.
 
Um contrato tem centenas de itens de serviços e para cada serviço há uma composição de custos. Ao
final dos itens da planilha sintética do contrato, podem ser adicionados custos indiretos de
administração local, canteiros e mobilizações. Também podem ser adicionadas as despesas indiretas
ou BDI. Foi assim que a equipe calculou o preço dos dezenove contratos auditados. Calculou os custos
realmente diretos e depois adicionou custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6% ou 20%).
 
A Petrobrás, com centenas de obras para fazer, só tem a SL/ECP para elaborar projetos e orçamentos
de obras. A SL/ECP não daria conta de fazer as centenas de itens de serviços e respectivas centenas de
composições de custos. O resultado foi essa metodologia defeituosa e inflada de calcular preço de
obras com apenas uma planilha de custos. A planilha 09 ou a planilha 24 é uma composição de custos
de uma obra inteira. A Planilha 24 é o resumo da estimativa secreta usada para escolher o preço do
convidado a ser contratato. Entretanto, cometeram o erro de incluir custos indiretos e despesas
indiretas dentro da planilha de composição de custo. Se tivessem publicado e colocado só custos
realmente diretos, então os preços pagos seriam bem menores.
 
Por fim, o custo direto do Contrato 101-IERP (Consórcio Conpar) apurado a partir da DFP e da
estimativa secreta é R$ 652.972.415,44. Esse valor adicionado de 13,66% referentes a custos indiretos
e de 19,6% referentes a BDI conduz a um preço global de obra estimado pela equipe em R$
870.151.040,82. Significa um sobrepreço de R$ 991.424.049,05 ou percentual de 113,94%, conforme
detalhadamente apurado na planilha 09 anexa ao texto deste relatório.
 
CASO 6 - CONTRATO 111  OFF SITES - CONSÓRCIO INTERPAR - MENDES
JÚNIOR/SETAL/MPE - 0800.0043363.08.2
Esse foi outro caso de reunião de dezoito empresas em três consórcios. O Consórcio Conpar que havia
ganhado o Contrato 101 participou desse convite com o nome de Consórcio Coros (fl. 71, anexo 3). O
Consórcio CCPR (participante do convite 101 transformado em dispensa (fl. 71, anexo 3)), ganharia o
próximo convite (112-IERP).
 
A equipe procedeu à análise da DFP do Consórcio Interpar em comparação com a estimativa secreta.
A Planilha 11 (Cálculo do sobrepreço do contrato 111-IERP) anexada ao texto deste relatório é um
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resumo da apuração de preço da equipe, da DFP da empreiteira (fls. 84/114, anexo 13) e da estimativa
secreta (fls. 123/126, anexo 13).
 
A planilha 11 começa com o item projeto e fornecimento. Conforme explicado no caso anterior, esse
custo não é direto. Em seguida vem o suprimento de materiais e equipamentos tagueados informado
pela empreiteira. A equipe considerou correto o preço fornecido pela empreiteira. Só foi retirado o
item Custo Financeiro e Impostos incidentes sobre faturamentos dos materiais. Depois vêm os itens
Construção Civil e Montagem Eletromecânica. A equipe considerou corretos os valores fornecidos
pela empreiteira para mão de obra direta, materiais, equipamentos e ferramental (fls. 95, 99 e 104,
anexo 13).
 
Conforme já explicado, os valores da mão de obra indireta horista e mensalista são custos indiretos que
não formam o preço em mercado de concorrência. Os demais custos informados pela DFP também não
fazem parte do custo direto. Canteiro de obras, passagens, seguros, contingências, administração
central, ISS, custos financeiros, eventuais paralisações são custos indiretos abrangidos pelo BDI e pelo
percentual de 13,66% acrescentado pela equipe.
 
É importante ressaltar que o Consórcio Interpar apresentou como custo o item Despesas Adicionais
Que Não Integram Nota Fiscal (R$ 35.640.670,91 - fl. 109, anexo 13) e também assinou aditivo
contratual para Licença Software 3D (R$ 4.226.610,11  fl. 199, anexo 1). É impressionante como
consideram que qualquer custo imaginário pode ser colocado como formador do preço em obras da
Petrobrás.
 
Por fim, o custo direto apurado a partir da DFP e da estimativa secreta é R$ 813.154.022,88. Esse
valor adicionado de 13,66% referentes a custos indiretos e de 19,6% referentes a BDI conduz a um
preço global de obra estimado pela equipe em R$ 1.083.609.050,89. Significa um sobrepreço de R$
1.173.328.095,28 ou percentual de 108,28%, conforme detalhadamente apurado na planilha 11 anexa
ao texto deste relatório.
 
CASO 7 CONTRATO 112 (0800.0043403.08.2) - CARTEIRA DE COQUE - CONSÓRCIO CCPR
O caso da contratação do Consórcio CCPR já foi relatado. Vinte empresas formaram três consórcios e
apresentaram três propostas. O Consórcio CCPR foi vencedor da licitação por convite pelo valor de R$
2.489.772.835,01 (24,4% acima da primeira estimativa secreta).
 
A Planilha 12 anexada ao texto deste relatório é um resumo da apuração de preço feito pela equipe. A
DFP está nas folhas 305/341, anexo 14, e a estimativa secreta está nas folhas 79/80 do anexo 14. Com
exceção do número referente a suprimento de materiais e equipamentos, os valores de custos diretos
propriamente ditos informados pela contratada foram confirmados pela equipe.
 
É importante ressaltar que o Consórcio CCPR também apresentou como custo o item Despesas
Adicionais Que Não Integram Nota Fiscal (R$ 69.607.493,14 - fl. 330, anexo 14). Além disso, também
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fez aditivo contratual de R$ 4.949.728,18 para Fornecimento Licença de Software 3D (fls. 157/159,
anexo 14). Os consórcios não perdem oportunidade de faturar qualquer coisa.
 
Por fim, o custo direto apurado a partir da DFP e da estimativa secreta é R$ 900.775.242,48. Esse
valor adicionado de 13,66% referentes a custos indiretos e de 19,6% referentes a BDI conduz a um
preço global de obra estimado pela equipe em R$ 1.200.373,088,13. Sobrepreço de R$
1.289.427.929,39 (107,42%), conforme detalhadamente apurado na planilha 12 anexa ao texto deste
relatório.
 
CASO 8 - CONTRATO 149-IERP(0800.0045604.08-2) - TRATAMENTO DE ÁGUA -
CONSÓRCIO WWSB/ENFIL
A Planilha 19 anexada ao texto deste relatório é um resumo da apuração de preço feito pela equipe. A
DFP está nas folhas 68/100, anexo 21, e a estimativa secreta está nas folhas 68/100 do mesmo anexo
21.
 
Com exceção do número referente a suprimento de materiais e equipamentos, os valores de custos
diretos propriamente ditos informados pela contratada foram confirmados pela equipe. O percentual
referente ao BDI constante dos materiais e suprimentos foi expurgado.
 
Por fim, o custo direto apurado a partir da DFP e da estimativa secreta é R$ 367.336.289,04. Esse
valor adicionado de 13,66% referentes a custos indiretos e de 19,6% referentes ao BDI conduz a um
preço global de obra estimado pela equipe em R$ 489.338.512,77. Significa um sobrepreço de R$
28.346.882,81.
 
CASO 9 - CONTRATO 075-IERP(0800.0025639.06.2) - CALDEIRA - CONSÓRCIO
MONTCALM/SLOVENSKÉ
 
Na primeira licitação, os preços ofertados ficaram muito acima da estimativa secreta. A Comissão
resolveu alterar o projeto e aumentar o preço alegando que o contratado deveria usar tecnologia de
ponta (fl. 2, anexo 4). Ora, a tecnologia é usada sempre para baixar o preço do produto. Não se
justificam preços exagerados por conta de uso de uma melhor tecnologia.
 
Na segunda licitação só houve a proposta do Consórcio Montcalm/Slovenské (fls. 02/07, anexo 4). A
equipe elaborou a Planilha 02 (anexa a este texto e também nas folhas 217/218, anexo 4) e aceitou os
custos diretos propriamente ditos informados pela contratada. O resultado foi prejuízo de R$
25.712.241,87 (141,09%).
 
CASO 10 - CONTRATO 093-IERP(0800.0034045.07.2) - MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS -
CONSÓRCIO CONENGE/ELCO
 
Entre oito propostas, a estimativa secreta indicava vencedor o sétimo preço mais alto. A Comissão
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mandou fazer outra estimativa secreta. O vencedor foi o segundo preço mais baixo. Ainda assim errou
porque a estimativa secreta foi suficiente para eliminar o menor preço (5,38% - fl. 5, anexo 7).
 
A equipe analisou as DFPs do contrato (fls.157/195, anexo 7) e elaborou a Planilha 05 anexada a este
texto e nas folhas 195/196, anexo 7. Os custos de mão de obra direta e de equipamentos de montagem
da contratada foram aceitos. Quanto aos materiais de aplicação e equipamentos tagueados, a equipe
considerou válida a informação da estimativa secreta (fl. 142, anexo 7). A Planilha 7 demonstra o
sobrepreço calculado em R$ 45.014.992,61 (45,22%).
 
CASO 11 - CONTRATO 097-IERP(0800.0030725.07.2) - PROPENO - CONSÓRCIO
SKANSKA/ENGEVIX
 
O menor preço foi contratado entre quatro propostas. A equipe analisou DFP do contrato do Consórcio
Skanska/Engevix (fls.224/264, anexo 8). Elaborou a Planilha 06 anexada a este texto e também nas
folhas 407/408, anexo 8.
 
A equipe aceitou os custos efetivamente diretos informados pelo Consórcio, com exceção de um item
(materiais de consumo e acessórios). Foi substituído pelo valor da SL/ECP (fl. 205, anexo 8). A
Planilha 6 demonstra sobrepreço de R$ 99.398.096,36 (75,79%.)
 
CASO 12 - CONTRATO 098-IERP(0800.0033756.07.2) - ESFERAS - CONFAB MONTAGENS
 
A Comissão relata (fl. 02, anexo 9) que havia quatro empresas que poderiam fornecer o objeto
(Jaraguá, Usiminas, Iesa e Confab). No entanto, a Petrobrás preferiu contratar a empresa Confab
Montagens por inexibilidade de licitação.
 
A Confab não aceitou ter seu preço comparado com a estimativa secreta da SL/ECP.
 
A equipe analisou a DFP do contrato da Confab (fls.65/127, anexo 9) e elaborou a Planilha 07 anexada
a este texto e também nas folhas 306/307, anexo 9. Aceitou os custos efetivamente diretos informados
pela Confab, conforme pode ser constatado na Planilha 07. O resultado foi prejuízo de R$
20.328.022,58 (55,11%).
 
CASO 13 - CONTRATO 099-IERP(0800.0031123.07.2) - GIS E CAFOR - CONSÓRCIO
ABB/CEGELEC/MHA
 
Cinco empresas apresentaram propostas, mas uma foi recusada. O menor preço das quatro propostas
foi contratado (fls. 01/06, anexo 10). A equipe analisou a DFP do contrato do Consórcio
ABB/Cegelec/MHA (fls.178/220, anexo 10) e elaborou a Planilha 08 anexada a este texto e também
nas folhas 477/478, anexo 10. Aceitou os custos efetivamente diretos informados pelo Consórcio, com
exceção do valor referente a bens e materiais ofertados no Brasil (substituído pelo valor da estimativa
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secreta constante da folha 176 do anexo 10 destes autos). A Planilha 08 demonstra o sobrepreço de R$
25.140.007,42 (52,02%).
 
CASO 14 - CONTRATO 114-IERP(0800.0048529.09.2) - DESPEJOS INDUSTRIAIS -
CONSÓRCIO PASSARELLI/GEL
 
Sete empresas apresentaram propostas. Seis delas estavam dentro da faixa -15%+20% em relação à
estimativa secreta.
 
Surpreendentemente, a Comissão alterou e elevou o valor de cada uma das propostas. Com isso,
empresas que estavam em 3º e 4º lugar tiveram suas posições invertidas. Parece que as empresas não
sabem calcular seus próprios preços. Não reclamaram. As propostas estavam graciosamente
aumentadas em mais dez milhões de reais. (fls. 04/05, anexo 15).
 
O menor preço aumentado foi contratado. A equipe analisou o contrato (fls. 44/55, anexo 15) e a DFP
(fls. 57/86, anexo 15) do Consórcio Passarelli/Gel. Elaborou a Planilha 13 anexada a este texto e
também nas folhas 205/206, anexo 15. Aceitou os custos referentes a mão de obra direta. Quanto ao
custo de materiais e de equipamentos de construção e tagueados, a equipe expurgou os valores
referentes a PIS, Cofins, Difal e custos financeiros.
 
Parece que foram esses valores, comumente adicionados no BDI, que fizeram a Comissão aumentar
graciosamente o valor das licitantes. A Planilha 13 demonstra o sobrepreço de R$ 85.919.885,00
(27,9%).
 
CASO 15 - CONTRATO 117-IERP(0800.0033801.07.2) - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA -
NORMATEL
 
Uma das seis propostas foi desclassificada por estar acima de 20% em relação à estimativa secreta. A
equipe analisou a DFP (fls. 171/213, anexo 16) da Normatel Nordeste Materiais Ltda. Elaborou a
Planilha 14 anexada a este texto e também nas folhas 368/369, anexo 16 dos autos. Aceitou os custos
efetivamente diretos informados pela contratada. O resultado foi prejuízo de R$ 11.026.732,99
(40,19%).
 
CASO 16 - CONTRATO 118-IERP(0800.0041315.082) - FORNO REFORMADOR - JARAGUÁ
 
O menor preço oferecido pela Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda foi contratado. A
equipe analisou o contrato (fls. 5/14, anexo 17) porque a DFP não foi apresentada. As informações
sobre mão de obra direta, materiais e equipamentos foram obtidas da estimativa secreta (fls. 15/20,
anexo 17).
 
A equipe elaborou a Planilha 15 anexada a este texto e também consta da folha 96, anexo 17 dos autos
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deste relatório. É de se observar que os valores referentes ao forno propriamente dito não integram o
contrato de serviços.
 
Isso ocorreu porque, neste caso, a Petrobrás paga o forno diretamente ao fornecedor. Portanto, o
sobrepreço calculado refere-se tão somente aos valores de serviços de montagem do forno. O resultado
foi prejuízo de R$ 15.724.918,51 e percentual de sobrepreço de 70,93%.
 
CASO 17 - CONTRATO 121-IERP(0800.0048397.08.2) - DUAS CALDEIRAS - CONSÓRCIO
CBC/MIP
 
Três consórcios apresentaram propostas. O menor preço oferecido pelo Consórcio CBC/MIP foi
contratado. A equipe analisou o contrato (fls. 12/16, anexo 18) porque a DFP não foi apresentada. As
informações sobre mão de obra direta, materiais e equipamentos foram obtidas da estimativa secreta
SL/ECP (fls. 17/24, anexo 18).
 
A equipe elaborou a Planilha 16 anexada a este texto e no anexo 18(fl.117) dos autos deste relatório. É
de se observar que os valores referentes ao fornecimento das duas caldeiras propriamente ditas não
integram o contrato de serviços.
 
Isso ocorreu porque, neste caso, a Petrobrás paga o suprimento de materiais e equipamentos tagueados
(patrimoniados) diretamente ao fornecedor.
 
Portanto, o sobrepreço calculado refere-se tão somente aos valores de serviços de montagem das duas
caldeiras. A Planilha 16 demonstra o sobrepreço calculado. O resultado foi prejuízo de R$
56.766.139,17 (63,16%).
 
CASO 18 - CONTRATO 123-IERP(0800.0041321.08.2)  ÁGUAS ÁCIDAS - CONTRERAS
 
A Comissão constatou que, entre as seis propostas apresentadas, a variação entre o menor e o maior
preço era de 135%. Mandou fazer outra estimativa. Com isso, a empresa vencedora deixou de ser a
Estrutural Serviços Industriais Ltda e passou a ser a Contreras Engenharia e Construções Ltda.
 
No entanto, as causas da grande discrepância(fl. 5, anexo 19) foram a ausência de projeto básico e
imprevisibilidade da estimativa secreta. A Estrutural perdeu, mas quem mais perdeu foi a Petrobrás e o
erário.
 
A equipe analisou a DFP (fls. 269/320, anexo 19) da Contreras (fls. 12/16, anexo 18) e concordou
apenas com os materiais e serviços diretos informados pela contratada. Elaborou a Planilha 17 anexada
a este texto e nas folhas 446/447, anexo 19. O resultado foi prejuízo de R$ 24.833.393,35 (134,70%).
 
CASO 19 - CONTRATO 134-IERP(0800.0042847.08.2) - TANQUES - CHICAGO
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Dentre as cinco propostas apresentadas, só duas estavam dentro da faixa -15%+20% abaixo e acima da
estimativa secreta (fl. 3, anexo 20).
 
Sem mandar elaborar outra estimativa, a Comissão consultou o Gerente IERP e o mesmo decidiu pela
contratação do menor preço (inexeqüível) das cinco propostas. A estimativa secreta serve para tudo,
até mesmo para ser desconsiderada.
 
A equipe analisou a DFP (fls. 79/108, anexo 20) da Chicago Engenharia Construções e Comércio Ltda
e concordou com os materiais e serviços diretos, conforme Planilha 18 anexada a este texto e que
também consta das folhas 195/196, anexo 20 dos autos deste relatório. O resultado foi prejuízo de R$
55.490.582,84 (63,03%
3.4.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento parcial
de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0025639.06.2, 03/11/2006, Serviços de Projeto Executivo, construção civil, montagem
eletromecânica em geral, assistência à pré-partida e operação da Caldeira GV-5603 e seus sistemas
periféricos na REPAR. , Consórcio Montcalm/Slovenské.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0030313.07.2, 19/03/2007, Infraestrutura (2) para carteiras de Coque e HDT, Azevedo
& Travassos Engenharia Ltda.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0031123.07.2, 26/04/2007, Serviços na Subestação de 69 KV, Consorcio
Abb/Cegelec/Mha.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0032558.07.2, Serviços de implementação  do novo CIC e interligações, Azevedo &
Travassos Engenharia Ltda.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
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• Contrato 0800.0033538.07.2, Construção de Subestação de 230 Kv, Consórcio Camargo
Correa/Weg/Sênior.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0033756.07.2, 15/08/2007, Construção de esferas, Confab Montagens Ltda.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0033801.07.2, Infra 3, Normatel - Nordeste Materiais Ltda.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0034045.07.2, 13/07/2007, Subestações da carteiras , Consórcio Conenge/Elco.
• Contrato 0800.0035013.07.2, 10/09/2007, Construção de unidade de Gasolina, Consórcio Conpar.
• Contrato 0800.0039060.08.2, Trincheira, Bueno Engenharia e Construção Ltda.
A irregularidade é grave e praticamente insanável. O sobrepreço foi evidenciado com segurança pela
equipe. Nesse caso, mesmo que o contrato tenha mais de 50% executado, o prosseguimento das obras
desse contrato é incompatível com a necessária paralisação de todo o empreendimento.
• Contrato 0800.0042847.08.2, 30/06/2008, Elaboração de projos básicos e executivo - Carteira
gasolina, coque e HDT diesel, Chicago Engenharia Construções e Comércio Ltda.
• Contrato 0800.0043403.08.2, 07/07/2008, Fornecimento de equip/mat/serviços e análise proj. básico,
Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a.
• Contrato 0800.0041315.08-2, 04/04/2008, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim.
Carteira, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim. Carteira.
• Contrato 0800.0041321.08-2, 02/05/2008, Consolidação Proj. Bás; Elab. Proj. Exec. das Carteiras de
Coque e HDT Diesel, Contreras Engenharia e Construções Ltda.
• Contrato 0800.0045604.08-2, 29/09/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica das Unidades de Tratamento de Águas e Condensado, Consórcio Vwsb/Enfil.
• Contrato 0800.0043363.08-2, 07/07/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica do OFF-SITE, Consórcio Interpar.
• Contrato 0800.0048397.08-2, 22/12/2008, Elaboração proj. básico/execução caldeiras GV5604 e
GV5605, Consórcio Cbc/Mip.
• Contrato 0800.0048529.09-2, 10/03/2009, UDTI II - Implementação da Unidade de Tratamento de
Despejos Industriais , Consórcio Passarelli/Gel.
3.4.4 - Critérios: 
Acórdão 2649/2007, TCU-Plenário
Decisão 1332/2002, TCU-Plenário
Lei 8666/1993, art. 3º;  art. 6º, inciso IX;  art. 6º, inciso X;  art. 7º, § 2º, inciso II;  art. 7º, § 4º;  art. 12;
art. 40, § 2º, inciso II;  art. 55, inciso II;  art. 55, inciso III;  art. 55, inciso XI;  art. 65, § 3º;  art. 65,
inciso I, alínea b
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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
Resolução 237/1997, Conama, art. 1º
O critério que mais afeta a Petrobrás é o da antieconomicidade do contrato. Neste caso, o sobrepreço
ou indício de irregularidade grave com alto prejuízo ao erário e alto prejuízo à Petrobrás, enquadra-se
no item referente ao princípio da economicidade constante do 1.2 do Regulamento Simplificado da
Petrobrás  Decreto 2745/98.
3.4.5 - Evidências: 
Preço dos contratos em relação com preços praticados no Dnit-Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes ou em toda a Administração Pública. As planilhas 1 a 25 (anexas a este
texto) e as memórias de cálculo respectivas também servem de evidência. (folhas 475/502 do Anexo 1
- Volume 2)
3.4.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Os responsáveis alegam que a Petrobrás tem preços diferenciados do mercado nacional. Argumentam
que houve concorrência dentro da modalidade convite, única praticada nos contratos auditados. Dizem
que o número de convidados é sinal de concorrência. Informam que a equipe não embasou o cálculo
do sobrepreço. (folhas 64/88 do Anexo 3 - Principal)
3.4.7 - Conclusão da equipe:
A resposta da oitiva não retira a irregularidade. Apenas confirma que existem consumidores que
compram sem pesquisar preços do mercado. Conforme já argumentado ao longo desse relatório,
consumidores que se consideram diferenciados cometem enganos contra si mesmo. Por outro lado,
qualquer empresa pública ou de economia mista tem obrigação de pesquisar preços antes de gastar o
dinheiro público. A inexistência de concorrência é um indício claro de que o preço não é o menor
preço ou não é o de mercado. O simples fato de que ninguém que não seja convidado pode participar
da licitação da Petrobrás já é desigual com o grande número de empresas que podiam executar as obras
da Petrobrás. Não há segredos de engenharia nas obras da Petrobrás. Nada é impossível de ser
realizado com técnica e economicidade pela maiorias das empresa do mercado nacional.
 
Já havia sido constatado que a tendência da estimativa secreta inflada e sem concorrência era de existir
sobrepreço em todos os contratos, conforme confirmado nas planilhas de 1 a 25 constantes do texto
anexo. Os sobrepreços apontados no relatório preliminar deveriam ter sido rechaçados com dados dos
quantitativos de serviços dos contratos. Como os responsáveis não trouxeram quantitativos de serviços
e preços de cada contrato, a equipe recalculou o percentual de sobrepreço de cada um dos contratos.
Isso pode ser comprovado no item "situação encontrada" constante da irregularidade sobrepreço
descrita neste relatório.
 
Para cada contrato há um texto explicativo do sobrepreço e uma ou mais planilhas detalhadas do
cálculo do sobrepreço. A audiência proposta possibilitará o exercício do direito de defesa dos
responsáveis da Petrobrás. Seria bom que os responsáveis trouxessem orçamentos de quantitativos de
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serviços e respectivos preços unitários com composições de custos. Isso facilitaria análise deste
Tribunal e proporcionaria maior transparência para o verdadeiro detentor do dinheiro público.
 
A situação é contrária ao princípio da economicidade constante do item 1.2 do Regulamento
Simplificado da Petrobrás  Decreto 2745/98, contrária aos princípios da Lei 8.666/93 e contrária aos
comandos das Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, não há necessidade de tecer maiores
comentários para manter a irregularidade de sobrepreço por preços excessivos em relação ao mercado.
A proposta da equipe de auditoria é pela audiência dos responsáveis e paralisação das obras porque a
situação é de evidente prejuízo. A fumaça do bom direito está provada e o prejuízo será maior quanto
mais demorar a decisão de resguardar ao erário.
 
Portanto, a equipe está segura que a irregularidade é grave e propõe medida cautelar de resguardo do
erário. Quanto aos responsáveis, todos os membros das Comissões de Licitação que intervieram na
licitação respondem pela irregularidade. Também respondem os dirigentes da Petrobrás que definiram
e autorizaram esse tipo de contratação com sobrepreço. As matrizes de responsabilização mostram a
conduta irregular desde os Gerentes IERP, Gerentes Engenharia/SL/ECP, Diretores e Presidente da
Petrobrás. Os responsáveis deverão apresentar razões de justificativa em audiência proposta neste
Tribunal. A proposta da equipe é que a audiência se dê em processos apartados por contratos
(dezenove), mais este volume principal que servirá para audiência da próxima irregularidade referente
à julgamento do certame licitatório não isonômico causado pelo uso da estimativa secreta.
3.4.8 - Responsáveis: 
Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF: 327.068.049-04 - Cargo: Gerente dos contratos:  088, 112,
114, 123, 134 e 152. 
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: César Arantes Sobral - CPF: 941.593.008-04 - Cargo: Gerente dos contratos: 075, 090, 093,
099, 107, 117 e 121.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado o pagamento do objeto com sobrepreço, o
resultado antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Camargo Corrêa Equipamentos e Sistemas S.A. - CNPJ: 78.230.182/0001-84
Conduta: Agiu e beneficiou-se do contrato com sobrepreço
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 112-IERP com sobrepreço
 
Nome: Sênior Engenharia e Serviços Ltda - CNPJ: 64.239.437/0001-65
Conduta: Agiu e beneficiou-se do contrato com sobrepreço
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 112-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a - CNPJ: 61.522.512/0001-02
Conduta: Agiu e beneficiou-se do contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 112-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Normatel - Nordeste Materiais Ltda - CNPJ: 05.353.545/0001-03
Conduta: Agiu e beneficiou-se do contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 117-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Interpar - CNPJ: 10.217.884/0001-94
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 111-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Construtora Norberto Odebrecht S.A. - CNPJ: 15.102.288/0001-82
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 101-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Construtora Oas Ltda - CNPJ: 14.310.577/0044-44
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 101-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Utc Engenharia S/a - CNPJ: 44.023.661/0027-47
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 101-IERP com sobrepreço.
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Nome: Jaraguá Eng. e Inst. Industriais S/a - CNPJ: 05.573.358/0001-27
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 118-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Montcalm/Slovenské Enegetické Strojárne - SES - CNPJ: 08.337.197/0001-60
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 075-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Skanska/Engevix - CNPJ: 08.745.722/0001-87
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 097-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Mpe Montagens e Projetos Especiais S/a - CNPJ: 31.876.709/0001-89
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 111-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Mendes Junior Trading e Engenharia S/a - CNPJ: 05.489.245/0001-48
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 111-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Setal Óleo & Gás S/a - CNPJ: 07.639.071/0001-88
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 111-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Passarelli/Gel - CNPJ: 10.544.171/0001-35
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 114-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Cbc/Mip - CNPJ: 10.680.461/0001-06
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 121-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Mip Engenharia S/a - CNPJ: 33.193.996/0001-58
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 121-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Cbc Indústrias Pesadas S/a - CNPJ: 60.501.707/0001-03
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 121-IERP com sobrepreço.
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Nome: Contreras Engenharia e Construções Ltda - CNPJ: 02.463.777/0001-18
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 123-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Chicago Engenharia, Const. e Com. Ltda - CNPJ: 01.029.312/0001-90
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 134-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Vwsb/Enfil - CNPJ: 10.342.712/0001-42
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 149-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Enfil S.a Controle Ambiental - CNPJ: 00.286.550/0001-19
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 149-IERP com sobrepreço.
 
Nome: V.W.S. Brasil Ltda - CNPJ: 96.591.128/0001-46
Conduta: Agiu e beneficiou-se pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 149-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Bueno Construcao Civil Ltda - CNPJ: 76.736.123/0001-57
Conduta: Agiu e se beneficiou pelo contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 152-IERP com sobrepreço
 
Nome: Azevedo & Travassos Engenharia Ltda - CNPJ: 57.259.392/0001-25
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou do sobrepreço obtido.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 088-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Camargo Correa/Weg/Sênior - CNPJ: 08.931.202/0001-69
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 090-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Weg Equipamentos Elétricos S/a - CNPJ: 07.175.725/0014-84
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 090-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Confab Montagens Ltda - CNPJ: 47.376.454/0001-25
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 098-IERP com sobrepreço.



Página 123

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

 
Nome: Confab Industrial S.a - CNPJ: 60.882.628/0013-23
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 098-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Conpar - CNPJ: 08.968.718/0001-88
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 101-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Goetze Lobato Engenharia Ltda - CNPJ: 89.952.709/0001-09
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura de contrato 114-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Conenge Construcoes e Engenharia Ltda - CNPJ: 75.554.030/0001-49
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 093-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Elco Engenharia de Obras Ltda - CNPJ: 77.521.375/0001-21
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 093-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Mha Engenharia Ltda - CNPJ: 47.283.189/0001-30
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 099-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Abb/Cegelec/Mha - CNPJ: 08.872.353/0001-93
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 099-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Cegelec - CNPJ: 04.534.692/0001-09
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 099-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Construtora Passarelli Ltda - CNPJ: 60.625.829/0013-45
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 114-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Abb Ltda - CNPJ: 61.074.829/0001-23
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou do contrato com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 099-IERP com sobrepreço.
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Nome: Azevedo & Travassos Engenharia Ltda - CNPJ: 57.259.392/0001-25
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreço e se beneficiou do mesmo.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 107-IERP com sobrepreço.
 
Nome: Consórcio Conenge/Elco - CNPJ: 08.896.310/0001-48
Conduta: Agiu para contratar com sobrepreo e se beneficiou de tal conduta.
Nexo de causalidade: Assinatura do contrato 093-IERP com sobrepreço.
 
Nome: George Wilson Melco - CPF: 058.933.139-68 - Cargo: Gerente dos contratos: 097, 098 e 149
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Emerson de Souza Telles - CPF: 016.628.189-12 - Cargo: Gerente do contrato: 111.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Paulo Assis - CPF: 167.249.849-04 - Cargo: Gerente de Implementação de
Empreendimentos para a REPAR - Gerente da Engenharia/IEABAST/IERP
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
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Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Fernando Almeida Biato  - CPF: 329.803.107-00  - Cargo: Gerente Geral da
Engenharia/IEABAST
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Pedro José Barusco Filho - CPF: 987.145.708-15 - Cargo: Gerente Executivo da Engenharia
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
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ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Renato de Souza Duque - CPF: 510.515.167-49 - Cargo: Diretor de Serviços
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Sérgio Gabrielli de Azevedo - CPF: 042.750.395-72 - Cargo: Presidente da Petrobrás
Conduta: Autorizou licitação sem projeto básico dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,
107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem justificar a economicidade de tal conduta,
considerando os itens 1.9 e 1.2 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás
- Decreto 2745/98.
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sandoval Dias Aragão - CPF: 229.203.586-34 - Cargo: Gerente Geral de Serviços e Logística
da Engenharia
Conduta: Elaborou estimativa secreta de preço global dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimativa mesmo secreta é obrigatória para a
comissão de licitação julgar o processo.
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Nexo de causalidade: A estimaiva foi elaborada com sobrepreço.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sérgio dos Santos Arantes - CPF: 335.417.367-04 - Cargo: Gerente de Custo e Estimativas de
Prazos de Serviços e Logística da Engenharia - Gerente da SL/ECP 
Conduta: Elaborou estimativa secreta de preço global dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098,
099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152 sem considerar qualquer quantitativo
de serviços e respectivos preços unitários. Essa estimativa mesmo secreta é obrigatória para a
comissão de licitação julgar o processo.
Nexo de causalidade: A estimativa foi elaborada com sobrepreço.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Mário Márcio Castrillon de Aquino  - CPF: 370.752.177-04 - Cargo: Gerente dos contratos:
101 e 118.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Grazziella Muziol Morosko Granemann - CPF: 036.720.149-66 - Cargo: Fiscal dos contratos:
088 e 152.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o
ato antieconômico não teria ocorrido por intermédio dela.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Fabio de Moura Villela - CPF: 139.024.608-65 - Cargo: Fiscal do contrato: 097.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico com sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Fabrício dos Santos Benazzi - CPF: 079.240.337-18 - Cargo: Fiscal do contrato: 114.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico com sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Rodrigo Ricetti Cochoa - CPF: 036.430.629-74 - Cargo: Fiscal do contrato: 134.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico com sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Tarcisio Taraszkiewicz - CPF: 491.680.619-00 - Cargo: Fiscal do contrato: 098.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico com sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Silvio Linhares Filho - CPF: 677.534.189-04 - Cargo: Fiscal do contrato: 123.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico com sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Luiz Alberto de Oliveira Miranda - CPF: 829.574.369-49 - Cargo: Fiscal dos contratos: 090 e
099.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico com sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Paulo César Messina Fragoso - CPF: 793.783.741-15 - Cargo: Fiscal do contrato: 075.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico com sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Antonio Lourival Marques de Oliveira - CPF: 087.440.077-52 - Cargo: Fiscal do contrato:
112.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Carlos Roberto Ertel - CPF: 528.731.960-68 - Cargo: Fiscal do contrato: 118.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Armando Silva Almeida - CPF: 025.537.848-30 - Cargo: Fiscal dos contratos: 093 e 117.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Clarice Regina Czarnik Coelho Martins - CPF: 916.571.999-91 - Cargo: Fiscal do contrato:
107.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico por sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dela.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Waldemir Correa Terra Júnior - CPF: 081.645.407-81 - Cargo: Fiscal do contrato: 111.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico por sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rogério Ferreira de Araújo - CPF: 019.816.374-60 - Cargo: Fiscal do contrato: 101.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico por sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Eduardo Luiz Silvério Guardalbem - CPF: 305.507.748-23 - Cargo: Fiscal do contrato: 121.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico por sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Gerson Baggio - CPF: 872.684.429-04 - Cargo: Fiscal do contrato: 107
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico por sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Willians Marlon de Jesus - CPF: 296.110.588-96 - Cargo: Fiscal do contrato: 149.
Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal conduta, o ato antieconômico por sobrepreço não
teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Reginaldo Miras Bueno - CPF: 450.730.909-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 117.
Conduta: Realizar licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Guilherme Saber de Assis - CPF: 052.582.666-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou liciitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem
justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Estefano Lapkousky Neto - CPF: 402.175.409-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação s em projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem
justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Cid Mello Maciel - CPF: 316.744.299-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação sem objeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal condulta (item 1.9 - 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
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que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: João Carlos Loss - CPF: 451.520.807-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem proejto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Paulo Ruiz - CPF: 817.259.908-06 - Cargo: Membro da comissão de licitação do contrato:
118.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Denise Barros Souto - CPF: 831.187.137-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 114 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98)
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Luis Alberto Spagnolo - CPF: 135.230.316-72 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98),
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Maria Carmela Nadai de Almeida  - CPF: 013.649.267-33 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dela.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Maria Emilia Guimarães Lovato Santos - CPF: 508.894.199-49 - Cargo: Membro da
comissão de licitação do contrato: 107.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dela.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rosa Akie Stankewitz - CPF: 232.208.569-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 101, 111, 112, 117, 134 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dela.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rosecléa Kasczeszen - CPF: 428.344.149-04 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 114.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ela não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dela.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos - CPF: 679.189.569-15 - Cargo: Membro da comissão
de licitação dos contratos: 088 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse prarticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Maurício de Freitas Costa - CPF: 092.078.997-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 075, 098, 118 e 121.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Asley Monteiro de Barros - CPF: 601.533.507-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 075, 118 e 121.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: James Hahnemann - CPF: 316.368.029-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 111.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Alexandre Siqueira - CPF: 850.967.927-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: José Ricardo Ribeiro da Silva - CPF: 875.072.859-87 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 101.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Reynaldo do Nascimento Pereira - CPF: 371.834.357-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Nayef Jamil EL Borni Zeina - CPF: 636.489.707-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 111 e 114.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Marcello Lima Galvão - CPF: 027.774.849-61 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Marcelo Joecil da Rosa - CPF: 809.526.239-00 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Luiz Antônio Scavazza - CPF: 275.502.739-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 112 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Júlio Hedilberto Ludwig Júnior - CPF: 321.095.559-04 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 112, 114 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Francisco Martins - CPF: 073.705.658-40 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: José Filipe Silveira - CPF: 007.115.906-13 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Jorge Assis da Cruz - CPF: 567.516.137-68 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Vinicius Felipe May - CPF: 253.795.258-81 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Vinicius de Souza Melo - CPF: 981.965.614-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 121.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Tarcisio Secioso de SÁ - CPF: 692.773.207-10 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 075 e 118.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Sérgio de Araújo Costa - CPF: 174.345.217-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 093, 101, 107, 111, 112, 114, 123, 149 e 152.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Rodrigo Avelino Mesquita dos Santos - CPF: 274.450.878-00 - Cargo: Membro da comissão
de licitação do contrato: 075.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Ricardo Zorron Cavalcanti - CPF: 476.831.207-15 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: João Bosco Santini Pereira - CPF: 178.696.927-00 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Ivan Llia Baltoski - CPF: 316.700.839-34 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 099.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Ilson Paulo Castello de Barros - CPF: 157.631.459-68 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 088.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.



Página 147

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Edgar Yoshio Kuwabara - CPF: 026.677.999-92 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 118 e 134.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: David Eduardo Bastos de Sousa - CPF: 695.495.163-34 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 112.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Clóvis de Almeida Júnior - CPF: 462.651.809-59 - Cargo: Membro da comissão de licitação
dos contratos: 090 e 099.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Cláudio Roberto Lima do Rego - CPF: 069.946.087-51 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 098.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Agnello A. Simões de Almeida - CPF: 211.185.409-30 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 093 e 149.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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Nome: Marco Tullio Jennings - CPF: 069.177.677-60 - Cargo: Membro da comissão de licitação dos
contratos: 088, 090, 097, 099, 101, 107, 111, 117 e 123.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Francisco Fernandes Filho - CPF: 238.517.329-87 - Cargo: Membro da comissão de licitação
do contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Luiz Alberto Martins de Miranda - CPF: 066.109.288-78 - Cargo: Membro da comissão de
licitação dos contratos: 090, 097, 099 e 123.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Nilson Ferreira Duarte - CPF: 830.947.416-49 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 097.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: José Airton de Oliveira - CPF: 140.873.164-91 - Cargo: Membro da comissão de licitação do
contrato: 123.
Conduta: Realizou licitação sem projeto básico, sem orçamento, sem pardelamento e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
Nome: Tadeu Elieser Bezerra Freitas - CPF: 054.788.547-43 - Cargo: Membro da comissão de
licitação do contrato: 134.
Conduta: Realizou licitação sem prorjeto básico, sem orçamento, sem parcelamento e sem
justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se ele não tivesse praticado tal conduta o resultado antieconômico não teria
acontecido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos superiores
que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do  responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
 
3.5 - Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação
e julgamento.
3.5.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação
Tipo - Restrição ao caráter competitivo da licitação
Justificativa - A irregularidade foi lançada para que o Presidente da Petrobrás ofereça razões de
justificativa por conta da metodologia inadequada de julgar a licitação a partir de uma estimativa
secreta. A Estimativa deveria ser uma só. No entanto, existe a primeira que pode ser substituída pela
segunda para desclassificar determinado concorrente. Na segunda estimativa, a Comissão pode
escolher o maior ou o menor valor dos dois que compõem a estimativa secreta. Usa-se o menor valor
quando se quer desclassificar o concorrente do maior preço e usa-se o maior valor quando se quer
desclassificar o concorrente com a proposta de menor valor.
 
As evidências das irregularidades encontradas nos processos auditados são irrefutáveis. As
consequências são tratamentos não isonômicos e aumento do preço do objeto por muitas maneiras.
Assim sendo, a fumaça do bom direito para adoção de medida cautelar a ser proposta é evidenciada
por conta desta irregularidade e das outras comprovadas neste relatório, tais como:
1)Projeto básico deficiente (praticamente inexistente), sem quantitativos de serviços e sem preços
unitários;
2)Ausência de orçamento com quantitativos de serviços;
3)Ausência do parcelamento viável e recomendável;
4)Planilha orçamentária da licitação inexistente;
5)Critério de julgamento subjetivo por intermédio de estimativa secreta mutável e dupla. Além disso,
os convidados sabem que a estimativa secreta é inflada em relação ao preço de mercado.
6)Sobrepreço por comparação com outros empreendimentos nos quais foi possível encontrar
quantitativos de serviços;
7)Sobrepreço por elaboração de outro orçamento a partir dos custos diretos da Gerência
SL/ECP/Petrobrás;
8)Sobrepreço apurado a partir dos demonstrativos de formação de preços (DFPs) das empresas
contratadas, com expurgo dos percentuais que excedem custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%-
Acórdão 325/2007-PlenárioTCU).
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Esse empreendimento está com 28% dos serviços executados. Dez contratos estão com serviços ainda
iniciais, com faturamentos abaixo de 30% (trinta por cento). Os outros nove contratos auditados estão
acima de 30%. Todavia, é cabível paralisar todo o empreendimento porque todos os contratos
apresentam irregularidades graves e praticamente insanáveis quanto a legalidade.
 
A alternativa de paralisar apenas contratos iniciais não é a mais adequada porque o percentual de
execução não é o principal critério da proposta de paralisação. O critério de paralisação, conforme
comandos das Leis de Diretrizes Orçamentárias, é o de paralisar qualquer obra que tenha
irregularidades consideradas graves quanto à legalidade e ou à economicidade.
 
As irregularidades e os cálculos de sobrepreço existentes nas planilhas constantes do texto anexo deste
relatório evidenciam o tratamento não isonômico dos licitantes e o sobrepreço apurado em cada
contrato. Essas irregularidades recomendam a paralisação das obras ou de todo o empreendimento. Por
outro lado, a demora na decisão de resguardo do erário significa prejuízo potencial, elevado e
praticamente irrecuperável. Portanto, a proposta de medida cautelar de paralisação do empreendimento
é medida que se impõe cristalinamente nestes contratos da Petrobrás. A equipe de auditoria, pelo já
exposto neste relatório, sente-se segura em propor tal medida.
3.5.2 - Situação encontrada:
A Ciência Econômica tem leis naturais. Uma delas é a Lei da Oferta e da Procura. Outra é a lei de que
o preço de mercado deve ser tão visível quanto um sinal de trânsito. Avisibilidade do preço é o
principal mecanismo de equilíbrio do mercado. Consumidores racionais não entram em lojas que não
mostram os preços. A Ciência Econômica também ensina que o preço da concorrência pura é igual ao
custo direto e que o preço de monopólio puro é igual ao custo direto adicionado de percentual referente
ao BDI (MARK-UP).
 
A Petrobrás não investiga preços de concorrência. Prefere convidar apenas grandes empresas.
Convida-as para fornecer um objeto indefinido e as avisa que pagará o preço daquela que acertar o
preço secreto que será estimado secretamente pela Engenharia/SL/ECP da Petrobrás. O preço e os
quantitativos do objeto não são publicados porque são secretos, inclusive para a própria Petrobrás.
Nem auditores do TCU podem conhecer quantitativos ou preços do objeto antes do dia da licitação.
Será vencedor aquele consórcio ou empresa que acertar (+20%-15%) o preço secreto que será
informado pela Gerência SL/ECP em envelope lacrado.
 
A estimativa secreta agride muitos conceitos ou princípios de Administração Pública. Os principais
são transparência e isonomia. Como exemplo, a equipe cita o caso constante da oitiva da Petrobrás
(Contrato 107-IERP - Construção de edifício 2.600m² para ser usado como centro de controle da
Repar/PR - fl. 55, anexo 3). No caso, oito empresas apresentaram propostas que variaram de R$
36.411.633,01 a 72.915.682,63.  A equipe constatou que na primeira estimativa secreta havia dois
valores: R$ 54.281.129,89 e 58.215.674,57 (fl. 90, anexo 1).  A Comissão de Licitação aplicou os
percentuais de -15% e +20% sobre o menor dos dois valores (fls. 79/85, anexo 1) e a única empresa
com preço aceitável seria a Construtora Augusto Velloso S.A. A Comissão mandou fazer outra
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estimativa secreta. Os novos dois valores foram R$ 45.213.162,90 e 48.375.613,84 (fl. 88, anexo 1).
Na segunda estimativa, a Comissão aplicou os percentuais de -15% e de +20% sobre o maior dos dois
valores. Com isso, a empresa Azevedo e Travassos Engenharia Ltda acertou prognóstico secreto. No
entanto, se a Comissão tivesse aplicado percentuais sobre o menor valor, a vencedora seria a empresa
Hotchtief do Brasil S/A (fl. 82, anexo 1). Nenhuma empresa recorreu desse procedimento ilegal da
Comissão de Licitação.
 
Também existe o caso do contrato 090-IERP. A Comissão de Licitação mandou baixar a estimativa
secreta em 49,65% para que a grande empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa fosse
contratada. Depois de assinado o contrato, a Camargo Corrêa apresentou a Camargo Corrêa
Equipamentos e Montagens (pequena controlada) para que executasse o contrato. Isso tudo em
detrimento das outras empresas que poderiam ter vencido a concorrência pela primeira estimativa
secreta. Há também o caso que o Gerente do IERP desconsiderou a estimativa secreta (Contrato 114
ou Caso 14 relatado na irregularidade sobrepreço). Ou o caso que a empresa não aceitou confrontar o
preço com a estimativa secreta (Caso 12 - Contrato 098-IERP). Nos dezenove contratos auditados,
houve irregularidades causadas pela estimativa secreta. Quando não ocorreu o tratamento não
isonômico, ocorreu o sobrepreço ocorrido como alternativa das empresas para enfrentar a estimativa
secreta dupla e mutável.
 
Todo esses procedimentos que restringem a competição ou que não são isonômicos ocorrem na
Petrobrás com permissão de seu dirigente máximo. Portanto, propõe-se audiência para que o
Presidente da Petrobrás, Senhor José Sérgio Gabrielli de Azevedo, apresente razões de justificativa
pela adoção do critério de julgamento de licitação com base em estimativa secreta não prevista na Lei
de Licitações, não prevista no Decreto 2.745/98 que rege as contratações da Petrobrás e não prevista
em qualquer outro normativo da Administração Pública brasileira. A estimativa secreta também ofende
o artigo 37, caput, da Constituição da República.
3.5.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento parcial
de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
• Contrato 0800.0025639.06.2, 03/11/2006, Serviços de Projeto Executivo, construção civil, montagem
eletromecânica em geral, assistência à pré-partida e operação da Caldeira GV-5603 e seus sistemas
periféricos na REPAR. , Consórcio Montcalm/Slovenské.
• Contrato 0800.0030313.07.2, 19/03/2007, Infraestrutura (2) para carteiras de Coque e HDT, Azevedo
& Travassos Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0031123.07.2, 26/04/2007, Serviços na Subestação de 69 KV, Consorcio
Abb/Cegelec/Mha.
• Contrato 0800.0032558.07.2, Serviços de implementação  do novo CIC e interligações, Azevedo &
Travassos Engenharia Ltda.
• Contrato 0800.0033538.07.2, Construção de Subestação de 230 Kv, Consórcio Camargo
Correa/Weg/Sênior.
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• Contrato 0800.0033756.07.2, 15/08/2007, Construção de esferas, Confab Montagens Ltda.
• Contrato 0800.0033801.07.2, Infra 3, Normatel - Nordeste Materiais Ltda.
• Contrato 0800.0034045.07.2, 13/07/2007, Subestações da carteiras , Consórcio Conenge/Elco.
• Contrato 0800.0035013.07.2, 10/09/2007, Construção de unidade de Gasolina, Consórcio Conpar.
• Contrato 0800.0039060.08.2, Trincheira, Bueno Engenharia e Construção Ltda.
• Contrato 0800.0042847.08.2, 30/06/2008, Elaboração de projos básicos e executivo - Carteira
gasolina, coque e HDT diesel, Chicago Engenharia Construções e Comércio Ltda.
• Contrato 0800.0043403.08.2, 07/07/2008, Fornecimento de equip/mat/serviços e análise proj. básico,
Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a.
• Contrato 0800.0041315.08-2, 04/04/2008, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim.
Carteira, Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim. Carteira.
• Contrato 0800.0041321.08-2, 02/05/2008, Consolidação Proj. Bás; Elab. Proj. Exec. das Carteiras de
Coque e HDT Diesel, Contreras Engenharia e Construções Ltda.
• Contrato 0800.0045604.08-2, 29/09/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica das Unidades de Tratamento de Águas e Condensado, Consórcio Vwsb/Enfil.
• Contrato 0800.0043363.08-2, 07/07/2008, Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e
montagem eletrônica do OFF-SITE, Consórcio Interpar.
• Contrato 0800.0048397.08-2, 22/12/2008, Elaboração proj. básico/execução caldeiras GV5604 e
GV5605, Consórcio Cbc/Mip.
• Contrato 0800.0048529.09-2, 10/03/2009, UDTI II - Implementação da Unidade de Tratamento de
Despejos Industriais , Consórcio Passarelli/Gel.
3.5.4 - Critérios: 
Lei 8666/1993, art. 3º;  art. 27;  art. 28;  art. 29;  art. 30;  art. 31;  art. 40, inciso VII;  art. 44;  art. 45;
art. 46, § 2º, inciso I;  art. 46, § 3º;  art. 46, caput ;  art. 48
Os principais critérios válidos para a Petrobrás são aqueles constantes do item 1.8, alíneas "a" e "b" do
Decreto 2.745/98. O artigo 37, caput (impessoalidade), da Constituição da República também foi
desobedecido por esse jugamento subjetivo que muda a estimativa secreta e define que o vencedor da
licitação será outro. Por outro lado, as obras de engenharia são amplamente possíveis de serem
executadas pela maioria das médias empresas do Brasil. No entanto, o artigo 170, inciso IV (livre
concorrência) não é obedecido porque a Petrobrás não favorece concorrência e obriga convidados (a
Petrobrás só faz convites) a formarem consórcios para enfrentarem a estimativa secreta.
3.5.5 - Evidências: 
Relatórios das Comissões de Licitação de todos os dezenove contratos auditados nesta fiscalização.
Principalmente aqueles dos contratos 090 (fls. 01/07, anexo 6) e 107 (fls. 01/07, anexo 12). Os
relatórios das Comissões de Licitação estão no anexo 1 (folhas 351/474 do Anexo 1 - Volume 1)
3.5.6 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Esta irregularidade estava presente nas outras quatro do relatório preliminar, mas não foi relatada
como tal. Portanto, não houve esclarecimentos do responssável diretamente para esse caso. No entanto,
no caso do contrato 107-IERP, os responsáveis alegaram que mudaram a estimativa secreta para poder
abarcar propostas que eram inexequíveis pela primeira estimativa secreta. Alegaram também que
obtiveram economia com a decisão. Por outro lado, quanto à ausência de competição, eles alegam que
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o convite é feito para muitas empresas e que isso representaria a concorrência. (folhas 61/64 do Anexo
3 - Principal)
3.5.7 - Conclusão da equipe:
O que mais aparece neste relatório são irregularidades cometidas por conta do julgamento das
licitações pelo critério subjetivo da estimativa secreta determinado pela direção da empresa. O
Presidente da Petrobrás deve ser ouvido quanto às irregularidades cometidas pelo uso da estimativa
secreta. A equipe propõe que esta quinta irregularidade seja apurada neste processo principal. Os
demais dezenove processos apartados correspondem às irregularidades constantes de cada um dos
contratos auditados.
3.5.8 - Responsáveis: 
Nome: José Sérgio Gabrielli de Azevedo - CPF: 042.750.395-72 - Cargo: Presidente da Petrobrás
Conduta: determinou ou permitiu julgamento das licitações a partir do critério subjetivo e não
isonômico da estimativa secreta do preço base da licitação e sem justificativa da economicidade de tal
conduta
Nexo de causalidade: Se o responsável não permitisse licitações com o critério subjetivo da
estimativa secreta, então o resultado não teria ocorrido.
Culpabilidade: Não é possível afirmar que houve boa fé do responsável.
É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara.
É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos seus pares
da Administração da Petrobrás que aquele critério de julgamento pela estimativa secreta era subjetivo,
não isonômico e antieconômico, principalmente porque não havia concorrência.
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.
 
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 saneados no corrente exercício
4.1.1 - Sobrepreço - irregularidade grave com retenção cautelar

Sobrepreço.
Objeto: Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento
parcial de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
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Este achado foi tratado no processo 015.638/2007-4 e  foi considerado saneado conforme AC-93-
5/2009-PL.
4.1.2 - Sobrepreço - irregularidade grave com retenção cautelar

Sobrepreço.
Objeto: Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento
parcial de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
Este achado foi tratado no processo 015.638/2007-4 e  foi considerado saneado conforme AC-93-
5/2009-PL.
4.1.3 - Sobrepreço - irregularidade grave com retenção cautelar

Sobrepreço.
Objeto: Contrato 0800.0030725.07.2, 16/04/2007, Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento
parcial de bens, construção da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da
implementação da Unidade de Propeno da REPAR., Consórcio Skanska/Engevix.
Este achado foi tratado no processo 015.638/2007-4 e  foi considerado saneado conforme AC-93-
5/2009-PL.
 
5 - CONCLUSÃO 
As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 
Questões 1, 3 e 5 Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. (item 3.4)
Questão 3 Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (item

3.3)
Questão 5 Projeto básico deficiente ou desatualizado. (item 3.1)

Ausência de parcelamento do objeto, embora técnica e economicamente
recomendável. (item 3.2)

 
Foi identificado, ainda, o seguinte achado sem vinculação com questões de auditoria: 
Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e
julgamento. (item 3.5)
 
IMPACTO NAS CONTAS
As irregularidades apuradas a partir das questões de auditoria já descritas também desobedecem
exigências do Decreto 2.745/98. Essa informação é importante porque a Petrobrás não segue as regras
da Lei 8.666/93. Os dirigentes da empresa consideram que só lhes são aplicáveis as regras do
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás - Decreto nº 2.745/98. No
entanto, não seguem nem mesmo as regras do tal Regulamento porque a Petrobrás licita:
 
a) Com projeto básico deficiente (praticamente inexistente) da obra a ser contratada, descumprindo o
item 1.3 do regulamento;
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b) sem orçar ou sem elaborar qualquer planilha de quantitativos de serviços com seus respectivos
preços unitários, descumprindo o mesmo item 1.3 que exige que o interessado tenha os elementos
necessários ao perfeito entendimento dos trabalhos a realizar;
 
c) sem a composição de custos de qualquer dos preços unitários. A composição, se porventura existir,
é propositadamente ignorada porque entendem que o mercado define seus preços de maneira
independente de seus quantitativos de serviços e da respectiva composição de custos. Na verdade, esse
comportamento é um descumprimento ao princípio da economicidade escrito no item 1.2 do
Regulamento Simplificado;
 
d) sem tratamento isonômico aos licitantes, haja vista que existe uma tal estimativa secreta de preço
global que definirá o vencedor do convite. Se a Comissão quiser eliminar determinado licitante, basta
pedir outra estimativa secreta de preço global. É um tratamento não isonômico proibido pela Lei
8.666/93, artigo 3º, caput e pelo item 1.8, alínea "b" do Regulamento Licitatório Simplificado da
Petrobrás.
 
e) sem parcelar o objeto. Com isso, o caráter competitivo da licitação é prejudicado e há prejuízo ao
erário porque a competição diminuiria o preço global do objeto. Neste caso, o item 1.8, alínea "a", do
Regulamento Simplificado da Petrobrás é desobedecido.
 
Esses procedimentos irregulares causam prejuízos que impactam nas contas da Petrobrás no valor de
R$ 4.041.142.612,73 (quatro bilhões, quarenta e um milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e
doze reais e setenta e três centavos), conforme comprovado nas planilhas de sobrepreço elaboradas
pela equipe de auditoria e conforme resumo do sobrepreço do empreendimento na Tabela 26 anexada a
este texto.
 
 
BENEFÍCIOS DA FISCALIZAÇÃO
Além do sobrepreço calculado (R$ 4.041.142.612,73 ), outro benefício desta fiscalização é a proposta
de extinção da estimativa secreta usada como critério de julgamento de licitações. É uma estimativa
que (por ser secreta, mutável e dupla) serve para a Petrobrás escolher o vencedor do certame. A
empresa vencedora pela primeira estimativa secreta pode ser desclassificada em uma eventual segunda
estimativa solicitada, por qualquer motivo, pela Comissão de Licitação.
 
Os critérios de julgamento dos convites, com base no preço secreto, proporcionam tanto a escolha pela
Petrobrás de quem será a vencedora quanto a formação de consórcios que praticam a concertação de
propostas. Quando os consórcios são formados, a Comissão de Licitação é obrigada, na maioria dos
casos, a solicitar uma segunda estimativa aumentando o número do preço secreto. Se não aumentar,
não contratará ninguém daquela vez.
 
Por isso, além do sobrepreço evidenciado, os benefícios desta fiscalização apontam para a necessidade
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de divulgação do preço que a contratante quer pagar. Esse preço não deve ser nem máximo e nem
mínimo, mas deve ser preço de mercado. Sugere-se a divulgação apenas dos custos realmente diretos.
Nesse caso, as propostas das licitantes, logicamente, deverão ser todas próximas do preço divulgado,
haja vista que o preço divulgado é a referência do licitante. Essa referência deve ser absolutamente
detalhada em seus quantitativos de serviços e dos respectivos preços unitários diretos e deve espelhar o
mercado no qual se insere.
 
 
SOBRE A PROPOSTA DE PARALISAÇÃO
 
As evidências das irregularidades encontradas são irrefutáveis. A fumaça do bom direito para adoção
de medida cautelar proposta é evidenciada por conta das seguintes irregularidades comprovadas neste
relatório:
 
1)Projeto básico deficiente (praticamente inexistente), sem quantitativos de serviços e sem preços
unitários;
2)Ausência de orçamento com quantitativos de serviços;
3)Ausência de parcelamento viável e recomendável;
4)Inexistência de Planilhas Orçamentárias nas licitações;
5)Sobrepreço por comparação com outros empreendimentos nos quais foi possível encontrar
quantitativos de serviços;
6)Sobrepreço por elaboração de outro orçamento a partir dos custos diretos da Gerência
SL/ECP/Petrobrás;
7)Sobrepreço apurado a partir dos demonstrativos de formação de preços (DFPs) das empresas
contratadas, com expurgo dos percentuais que excedem custos indiretos e BDI permitidos pelo
Tribunal de Contas da União;
8)Ausência de competição ou de concorrência;
9)Inexistência de tratamento isonômico em relação aos licitantes por conta do uso da estimativa
secreta.
 
O conjunto das irregularidades recomenda a paralisação de todo o empreendimento. A proposta da
equipe é que esta paralisação seja feita através de medida cautelar, tendo em vista que as
irregularidades são cometidas em todos os contratos e por iniciativa da própria Petrobrás, o que torna
esses prejuízos elevados e praticamente irrecuperáveis. A equipe de auditoria, por tudo o que já expôs
neste relatório, sente-se segura em propor tal medida.
 
É importante esclarecer que o empreendimento tem percentual de execução em 28% e que nove
contratos fiscalizados já ultrapassam 50% da execução. Essa fiscalização é sobre a totalidade do
empreendimento e todos os contratos apresentam irregularidades irrefutáveis e praticamente
insanáveis. Sendo assim, é razoável paralisar até mesmo os contratos em prazo final de execução.
Também é importante afirmar que a paralisação não prejudica a produção da Refinaria. Ela continuará
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refinando, em média, 30.000 barris/dia, mesmo após o término do empreendimento Modernização da
Petrobrás. Ou seja, o término do empreendimento aumentará a produção atual em menos de 10%.
 
SOBRE A OITIVA PRÉVIA DA PETROBRÁS E DA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DOS
RESPONSÁVEIS
A equipe de auditoria apresentou as conclusões do relatório preliminar ao gestor da Petrobrás no dia
12/06/2009. Na ocasião, foi franqueado que todos os responsáveis citados neste relatório poderiam vir
ao processo fazer defesa prévia em cinco dias. No entanto, somente o gestor, por meio do
Departamento Jurídico, respondeu à oitiva.
 
Todos aqueles que participaram das comissões de licitação são responsáveis pelas quatro primeiras
irregularidades apontadas neste relatório. Assim como todos os dirigentes da Petrobrás envolvidos no
processo de contratação de obras, desde o Gerente do IERP até o Presidente da Petrobrás, incluindo os
dois Gerentes da SL/ECP/Petrobrás.
 
A quinta irregularidade referente à ausência de competição e falta de isonomia entre licitantes por
conta do critério subjetivo de julgamento causado pela estimativa secreta, dupla e mutável, deve ser
respondida apenas pelo Presidente da Petrobrás porque esse tipo de julgamento poderia ser excluído
somente pelo dirigente máximo da entidade. Acrescente-se que as matrizes de responsabilização foram
criteriosamente elaboradas para cada um dos responsáveis e respectivas irregularidades cometidas.
 
Os responsáveis pelas comissões de licitação estão sujeitos à multa. Os dirigentes estão sujeitos à
multa e ao ressarcimento do débito a ser apurado em Tomadas de Contas Especiais a serem instauradas
por autorização deste Tribunal. Os fiscais e gerentes de contrato estão sujeitos à multa e ao
ressarcimento do débito solidariamente com as empresas contratadas. A proposta da equipe é ouvir em
audiência todos os responsáveis, conforme proposta de encaminhamento deste relatório.
 
As empresas ou os consórcios também devem ser ouvidos em audiência, haja vista que têm direito a
demonstrar que não há sobrepreço no contrato antes de serem citados. O RI/TCU não apresenta a
figura da audiência para as empreiteiras, mas há decisões do Supremo Tribunal Federal (MS 24.536)
que anularam decisões deste Tribunal por conta de a empresa não ter sido ouvida em audiência.
 
O STF considera que não há necessidade da existência da figura no RI/TCU para proporcionar o
direito de prévia defesa porque esse é um direito constitucional. Portanto, a equipe elaborou as
matrizes de responsabilização para as empreiteiras e propôs a devida audiência. Não é só a
comunicação de audiência de responsável para comparecer ao processo caso queira, é a audiência
propriamente dita em quinze dias de prazo.
 
SOBRE O PREJUÍZO AO ERÁRIO E À PETROBRÁS
Nesse processo foram fiscalizados valores próximos de nove bilhões de reais. O empreendimento
denominado Modernização e Adequação da Repar/PR deve gastar aproximadamente doze bilhões de
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reais. O preço secreto estimado pela Engenharia/SL/ECP/Petrobrás é tão irreal ou tão equivocado que
o preço final pago é superior a 100% (cem por cento) em relação ao preço de mercado. Isso indica que
o empreendimento poderia ser feito com apenas seis bilhões de reais.
 
Quem lê este relatório e só vê os valores finais do sobrepreço calculado, inclina-se a não acreditar que
tal prática exista na Petrobrás. No entanto, a equipe também se surpreendeu com tal realidade.
Infelizmente teve que se render a fatos tão negativos e propor paralisação do empreendimento e
extinção da estimativa secreta usada na contratação de obras. A aplicação de pequena parte das regras
da Lei 8.666/93 poderia beneficiar enormemente à Petrobrás e ao Erário.
 
A Petrobrás não elabora projeto básico adequado, não faz orçamentos, licita sem concorrência, não
conhece o preço do objeto a ser contratado e não tem controle sobre a obra contratada. Assume
prejuízos sem considerar o custo incorrido pelo Erário. A Petrobrás poderia ser muito mais rica e
proporcionar muito mais empregos à população onde atua. Bastaria projetar e parcelar objetos
licitados, reduzir preços pagos e investir em outros empreendimentos.
 
O sobrepreço foi calculado em cada um dos dezenove processos auditados. A metodologia adotada
pela equipe de auditoria foi a mesma adotada pela Administração Pública (com exceção da Petrobrás)
que calcula preços de obras acrescentando BDI (19,6%) e custos indiretos (até 13,66%) sobre o custo
direto. O custo direto é somente igual à mão de obra direta, aos materiais e aos equipamentos
empregados em substituição à mão de obra direta.
 
Para comprovar que essa metodologia é a prática da Administração Pública, basta ver as composições
de custo do Sicro  Sistema de Custos Rodoviários do DNIT. Sobre o custo direto, o Sicro/DNIT não
adiciona alimentação, transporte de pessoal, administração local, gerenciamento, canteiros ou outros
custos para o empresário manter seu próprio capital. As despesas indiretas do empresário devem ser
incluídas no BDI. Todos os custos devem ser justificados ou não devem ultrapassar os percentuais
13,66% para custos indiretos e 19,6% para BDI.
 
Portanto, o equívoco da Engenharia/SL/ECP da Petrobrás é acrescentar percentuais entre 50%
(cinquenta por cento) sobre custo direto de materiais e 400% (quatrocentos por cento) sobre o custo
direto de serviços do objeto licitado. A Administração Pública adiciona até 33,26% sobre o custo
direto. É incompatível que as duas Administrações estejam no mesmo mercado.
 
SOBRE A DIVISÃO DESTE PROCESSO PRINCIPAL EM VINTE PROCESSOS APARTADOS
Os sobrepreços elevados tanto em percentuais (>100%) quanto em valores (>4.000.000.000,00), o
número de responsáveis envolvidos, o número de contratos em objetos distintos (dezenove) e os
complicadores da estimativa secreta da Petrobrás recomendam que a análise do processo seja feita em
outros dezenove processos apartados deste processo principal.
 
A divisão em processos apartados permitirá melhor visualizar o débito de cada contrato e oferecerá aos
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responsáveis uma melhor oportunidade de exercer o direito de defesa, haja vista que a questão sairá do
imenso empreendimento da Petrobrás e se concentrará na irregularidade.
 
De acordo com os comandos das Leis de Diretrizes Orçamentárias, o caso é de paralisação de todo o
empreendimento por conta das ilegalidades e dos prejuízos incorridos pelo erário. A Petrobrás deverá
paralisar os serviços e apresentar os orçamentos em planilhas de quantitativos de serviços e preços
unitários com a respectiva composição de custos, sob pena de o sobrepreço calculado prevalecer para
confirmar o débito a ser ressarcido ao erário. Os serviços ficarão paralisados até que a questão seja
saneada em cada um dos processos apartados. Esta é a proposta da equipe.
 
 

 
6 - ENCAMINHAMENTO 
            Ante todo o exposto, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro-Relator Valmir Campelo, com a(s) seguinte(s) proposta(s): 

Audiência de Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo: Cargo: Presidente da Petrobrás

responsável pelos contratos: 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121,

123, 134, 149 e 152-IERP.

Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários, sem

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram sobrepreço (planilhas

constantes dos anexos do relatório)  nos dezenove contratos relacionados pela auditoria. Essas

irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2.745/98 - Regulamento do

Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou com

antieconomicidade), 1.3 (contratou com projeto básico praticamente inexistente e sem parcelamento

(art. 23 da Lei 8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem

provar a economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal

Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a

economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o

objeto.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou

então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
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ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  José Sérgio Gabrielli de Azevedo CPF:  04275039572

__________________________________________________________________________

Aplicação de Medida Cautelar a Órgão/Entidade: Suspensão do ato ou do procedimento impugnado O

ÓRGÃO/ENTIDADE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME - Paralisação do empreendimento até

apres quantitat serviços e preços dos contratos e liberação do TCU 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Ademar Kiyoshi Itakussu: Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF:

327.068.049-04 - Cargo: Gerente dos contratos: 088, 112,114, 123, 134 e 152.Conduta: Mediu e

autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.

Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato

antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por

intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Ademar Kiyoshi Itakussu CPF:  32706804904

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Ademar Kiyoshi Itakussu: Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF:

327.068.049-04 - Cargo: Coordenador/membro da comissão de licitação dos contratos: 088, 112, 114,

123, 134 e 152.

Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de

quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços

unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico não teria ocorrido por

intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
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adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Ademar Kiyoshi Itakussu CPF:  32706804904

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: César Arantes Sobral: Cargo: Gerente dos contratos 075, 090, 093, 099,

107, 117 e 121-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.

Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato

antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por

intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  César Arantes Sobral CPF:  94159300804

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: César Arantes Sobral: Cargo: Membro de Comissão de Licitação dos

contratos 075, 090, 093, 099, 107, 117 e 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  César Arantes Sobral CPF:  94159300804

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Fernando Almeida Biato: Cargo: Gerente Geral da Engenharia/IEABAST

dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149

e 152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da

economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98). Essas irregularidades causaram

(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  nos dezenove contratos relacionados pela

auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -

Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou

com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei

8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a

economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal

Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a

economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o

objeto.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou

então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Fernando Almeida Biato CPF:  32980310700



Página 165

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Fabio de Moura Villela: Cargo: Fiscal ou Gerente de contrato do contrato

097-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.

Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato

antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por

intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Fabio de Moura Villela CPF:  13902460865

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: George Wilson Melco: Cargo: Gerente ou fiscal dos contratos 097, 098 e

149-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.

Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato

antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por

intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  George Wilson Melco CPF:  05893313968

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Fabio de Moura Villela: Cargo: Membro de Comissão de Licitação do

contrato 097-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem

orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de
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custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto

2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Fabio de Moura Villela CPF:  13902460865

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: George Wilson Melco: Cargo: Membro ou Coordenador de Comissão de

Licitação dos contratos 097, 098 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  George Wilson Melco CPF:  05893313968

__________________________________________________________________________
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Audiência de Responsável: Agnello A. Simões de Almeida: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação dos contratos 093 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Agnello A. Simões de Almeida CPF:  21118540930

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: ABB Ltda: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com

sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 099-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Armando Silva Almeida: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 093 e 117-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
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conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Armando Silva Almeida CPF:  02553784830

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Asley Monteiro de Barros: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 075, 118 e 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório), não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Asley Monteiro de Barros CPF:  60153350768

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA: Nexo de

Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação
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de sobrepreço no contrato 088-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: BUENO CONSTRUCAO CIVIL LTDA: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no

contrato 152-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Carlos Roberto Ertel: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Carlos Roberto Ertel CPF:  52873196068

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CEGELEC: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com

sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 099-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório),  apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Cid Mello Maciel: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 101-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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
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aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Cid Mello Maciel CPF:  31674429991

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Clarice Regina Czarnik Coelho Martins: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 107-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Clarice Regina Czarnik Coelho Martins CPF:  91657199991

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Clarice Regina Czarnik Coelho Martins: Cargo: Fiscal ou Gerente de

Contrato do contrato 107-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com (sobrepreço

planilha constante dos anexos do relatório).

Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato

antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Clarice Regina Czarnik Coelho Martins CPF:  91657199991

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Cláudio Roberto Lima do Rego: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Cláudio Roberto Lima do Rego CPF:  06994608751

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Clóvis de Almeida Júnior: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 090 e 099-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a

aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Clóvis de Almeida Júnior CPF:  46265180959

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONENGE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA: Nexo de

Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação

de sobrepreço no contrato 093-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONFAB INDUSTRIAL S.A: Nexo de Causalidade: Empresa detentora

de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 098-

IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONFAB MONTAGENS LTDA: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
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contrato 098-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório),  apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONSÓRCIO ABB/CEGELEC/MHA: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no

contrato 099-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Consórcio Camargo Correa/WEG/Sênior: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no

contrato 090-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
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contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONSÓRCIO CONENGE/ELCO: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no

contrato 093-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório),   apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONSÓRCIO CONPAR: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de

contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 101-

IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONSÓRCIO MONTCALM/SLOVENSKÉ ENEGETICKÉ

STROJÁRNE - SES: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem

direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 075-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
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sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONSÓRCIO SKANSKA/ENGEVIX: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no

contrato 097-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A: Nexo de

Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação

de sobrepreço no contrato 112-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
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PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA: Nexo de

Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação

de sobrepreço no contrato 107-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: David Eduardo Bastos de Sousa: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 112-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  David Eduardo Bastos de Sousa CPF:  69549516334

__________________________________________________________________________
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Audiência de Responsável: Denise Barros Souto: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 114 e 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Denise Barros Souto CPF:  83118713704

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Edgar Yoshio Kuwabara: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 118 e 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
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Responsáveis: 
Nome:  Edgar Yoshio Kuwabara CPF:  02667799992

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Eduardo Luiz Silvério Guardalbem: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Eduardo Luiz Silvério Guardalbem CPF:  30550774823

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: ELCO Engenharia de Obras Ltda: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no

contrato 093-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
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__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Emerson de Souza Telles: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 111-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Emerson de Souza Telles CPF:  01662818912

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Estefano Lapkousky Neto: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 107-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
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Responsáveis: 
Nome:  Estefano Lapkousky Neto CPF:  40217540910

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Fabrício dos Santos Benazzi: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão

de Licitação do contrato 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Fabrício dos Santos Benazzi CPF:  07924033718

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Francisco Fernandes Filho: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 097-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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
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aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Francisco Fernandes Filho CPF:  23851732987

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Guilherme Saber de Assis: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 093 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Guilherme Saber de Assis CPF:  05258266613

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Ilson Paulo Castello de Barros: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão

de Licitação do contrato 088-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Ilson Paulo Castello de Barros CPF:  15763145968

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Ivan llia Baltoski: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de Licitação

do contrato 099-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento,

sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de

custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto

2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Ivan llia Baltoski CPF:  31670083934

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: James Hahnemann: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 111-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  James Hahnemann CPF:  31636802915

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação dos contratos 088 e 152-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Jefferson de Alencar Ponciano Ramos CPF:  67918956915

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos: Cargo: Fiscal ou Gerente dos

Contratos 088 e 152: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço (planilha

constante dos anexos do relatório).

Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato

antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Jefferson de Alencar Ponciano Ramos CPF:  67918956915

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: João Bosco Santini Pereira: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  João Bosco Santini Pereira CPF:  17869692700

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: João Carlos Loss: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de Licitação

do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento,

sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de

custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto

2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
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adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  João Carlos Loss CPF:  45152080710

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Jorge Assis da Cruz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Jorge Assis da Cruz CPF:  56751613768

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: José Airton de Oliveira: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 123-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  José Airton de Oliveira CPF:  14087316491

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: José Filipe Silveira: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  José Filipe Silveira CPF:  00711590613

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: José Francisco Martins: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).
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Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  José Francisco Martins CPF:  07370565840

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: José Paulo Assis: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos contratos

075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152-IERP:

Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários, sem

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram (sobrepreço planilha constante

dos anexos do relatório)  nos dezenove contratos relacionados pela auditoria. Essas irregularidades são

contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 - Regulamento do Procedimento

Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou com antieconomicidade), 1.3

(contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei 8.666/93). Infringiu ao item 1.8,

alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a economicidade de contratar sem projeto

projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só

poderia ser licitada se fosse previamente provada a economicidade de se fazer licitação sem projeto

básico ou sem os demais dados que caracterizam o objeto.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou

então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  José Paulo Assis CPF:  16724984904



Página 189

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Júlio Hedilberto Ludwig Júnior: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação dos contratos 112, 114 e 152-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto

básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Júlio Hedilberto Ludwig Júnior CPF:  32109555904

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Luis Alberto Spagnolo: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
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Responsáveis: 
Nome:  Luis Alberto Spagnolo CPF:  13523031672

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Luiz Alberto de Oliveira Miranda: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação dos contratos 090 e 099-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Luiz Alberto de Oliveira Miranda CPF:  82957436949

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Luiz Alberto Martins de Miranda: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação dos contratos 090, 097, 099 e 123-IERP:  Conduta: Realizou licitação com

projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos

preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da

economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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
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aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Luiz Alberto Martins de Miranda CPF:  06610928878

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Luiz Antônio Scavazza: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 112 e 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Luiz Antônio Scavazza CPF:  27550273987

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Marcello Lima Galvão: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 123-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Marcello Lima Galvão CPF:  02777484961

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Marcelo Joecil da Rosa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 093 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Marcelo Joecil da Rosa CPF:  80952623900

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Marco Tullio Jennings: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 088, 090, 097, 099, 101, 107, 111, 117 e 123-IERP: Conduta: Realizou

licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços

e respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa

da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Marco Tullio Jennings CPF:  06917767760

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Maria Carmela Nadai de Almeida : Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Maria Carmela Nadai de Almeida  CPF:  01364926733

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Maria Emilia Guimarães Lovato Santos: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 107-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
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que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Maria Emilia Guimarães Lovato Santos CPF:  50889419949

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Mário Márcio Castrillon de Aquino : Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação dos contratos 101 e 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Mário Márcio Castrillon de Aquino  CPF:  37075217704

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Mário Márcio Castrillon de Aquino : Cargo: Fiscal ou Gerente de Contrato

dos contratos 101 e 118-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com (sobrepreço

planilha constante dos anexos do relatório).

Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato

antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
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que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Mário Márcio Castrillon de Aquino  CPF:  37075217704

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Maurício de Freitas Costa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 075, 098, 118 e 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Maurício de Freitas Costa CPF:  09207899787

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: MHA ENGENHARIA LTDA:

Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a

imputação de sobrepreço no contrato 099-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.
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É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem sobrepreço (planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Nayef Jamil El Borni Zeina: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão

de Licitação dos contratos 111 e 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Nayef Jamil El Borni Zeina CPF:  63648970704

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Nilson Ferreira Duarte: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 097-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Nilson Ferreira Duarte CPF:  83094741649

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: NORMATEL - NORDESTE MATERIAIS LTDA: Nexo de Causalidade:

Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de

sobrepreço no contrato 117-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem sobrepreço (planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Paulo César Messina Fragoso: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão

de Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável,
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razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de avaliar se merece ser apenado com a

aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Paulo César Messina Fragoso CPF:  79378374115

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Paulo Ruiz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de Licitação do

contrato 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem

orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de

custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto

2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Paulo Ruiz CPF:  81725990806

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Pedro José Barusco Filho: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos

contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e

152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da

economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98). Essas irregularidades causaram

(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela

auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -

Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou

com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei

8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a
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economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal

Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a

economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o

objeto.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou

então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Pedro José Barusco Filho CPF:  98714570815

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Reginaldo Miras Bueno: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 117-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Reginaldo Miras Bueno CPF:  45073090934

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Renato de Souza Duque: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos

contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e

152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
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unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da

economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98). Essas irregularidades causaram

(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela

auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -

Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou

com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei

8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a

economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal

Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a

economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o

objeto.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou

então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Renato de Souza Duque CPF:  51051516749

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Reynaldo do Nascimento Pereira: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
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Responsáveis: 
Nome:  Reynaldo do Nascimento Pereira CPF:  37183435768

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Ricardo Zorron Cavalcanti: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Ricardo Zorron Cavalcanti CPF:  47683120715

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Rodrigo Avelino Mesquita dos Santos: Cargo: Membro ou Presidente de

Comissão de Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade

de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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



Página 202

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Rodrigo Avelino Mesquita dos Santos CPF:  27445087800

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Rodrigo Ricetti Cochoa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Rodrigo Ricetti Cochoa CPF:  03643062974

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Rogério Ferreira de Araújo: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 101-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Rogério Ferreira de Araújo CPF:  01981637460

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Rosa Akie Stankewitz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 088, 101, 111, 112, 117, 134 e 152-IERP: Conduta: Realizou licitação com

projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos

preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da

economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Rosa Akie Stankewitz CPF:  23220856934

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Rosecléa Kasczeszen: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Rosecléa Kasczeszen CPF:  42834414904

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Sandoval Dias Aragão: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos

contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e

152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da

economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram

(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela

auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -

Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou

com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei

8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a

economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal

Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a

economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o

objeto.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou

então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Sandoval Dias Aragão CPF:  22920358634



Página 205

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Sérgio dos Santos Arantes: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos

contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e

152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico

deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços

unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da

economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram

sobrepreço (planilhas constantes dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela

auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2.745/98 -

Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou

com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei

8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a

economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal

Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a

economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o

objeto.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou

então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece

ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Sérgio dos Santos Arantes CPF:  33541736704

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Sérgio de Araújo Costa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 088, 093, 101, 107, 111, 112, 114, 123, 149 e 152-IERP: Conduta: Realizou

licitação com projeto básico deficiente (praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento

de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços

unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
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que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Sérgio de Araújo Costa CPF:  17434521791

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Silvio Linhares Filho: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato   123-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Silvio Linhares Filho CPF:  67753418904

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Tadeu Elieser Bezerra Freitas: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão

de Licitação do contrato  134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente

(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e

respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa

da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
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constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Tadeu Elieser Bezerra Freitas CPF:  05478854743

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Tarcisio Secioso de Sá: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação dos contratos 075 e 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,

sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e

respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal

conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Tarcisio Secioso de Sá CPF:  69277320710

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Tarcisio Taraszkiewicz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente

(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e

respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa
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da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Tarcisio Taraszkiewicz CPF:  49168061900

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Vinicius de Souza Melo: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2.745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Vinicius de Souza Melo CPF:  98196561415

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Vinicius Felipe May: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente
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(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e

respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa

da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Vinicius Felipe May CPF:  25379525881

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Waldemir Correa Terra Júnior: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão

de Licitação do contrato 111-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem

parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva

composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9

- Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Waldemir Correa Terra Júnior CPF:  08164540781
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__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Willians Marlon de Jesus: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de

Licitação do contrato 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente

(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e

respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa

da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).

Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha

constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato

que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos

dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da

economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.

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.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  Willians Marlon de Jesus CPF:  29611058896

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: Weg Equipamentos Elétricos S/A: Nexo de Causalidade: Empresa

detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no

contrato 090-IERP.

Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com

sobrepreço.

Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra

excludente.

É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.

Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há

ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o

contrato não tem sobrepreço (planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos

de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PR: Criação de vinte

processos apartados, este principal para a irregularidade de ausência de competição e julgamento sem
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isonomia (5ª irregularidade) e outros dezenove apartados para cada contrato fiscalizado nesta auditoria.

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 

__________________________________________________________________________

Audiência de Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo: Cargo: Presidente da Petrobrás

responsável por todos os contratos auditados, especialmente pelos contratos 090 e 107(Nº IERP).

Conduta: O responsável determinou ou permitiu julgamento das licitações a partir do critério subjetivo

e não isonômico da estimativa secreta do preço base da licitação e sem justificativa da economicidade

de tal conduta. Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Tal item 1.8 se refere à necessidade de

resguardar competição e isonomia entre licitantes. Se o preço não era conhecido até o dia da licitação,

então como provar a economicidade daquele preço não sabido? Ou então, como os licitantes teriam

segurança de que a nova estimativa secreta não seria feita para beneficiar um ou outro? Culpabilidade:

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara. É

razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas

as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar seus pares da Administração

da Petrobrás que a contratação sem custo prévio estimado e com estimativa secreta mutável e dupla era

não isonômico e antieconômico. Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é

culpável, ou seja, reprovável. Portanto deve o responsável ser ouvido a fim de avaliar se merece ser

apenado com aplicação de pena de multa. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
Responsáveis: 
Nome:  José Sérgio Gabrielli de Azevedo CPF:  04275039572

__________________________________________________________________________

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria das Sessões: Determinação de providências

internas ao TCU: Secretaria das Sessões: Encaminhar cópia da Deliberação que vier a ser proferida,

acompanhada de Relatório e Voto que a fundamentarem, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando que foram encontrados os seguintes

indícios de irregularidades graves que recomendam a suspensão da execução de todo o

empreendimento ou de todos os contratos referentes à Modernização e Adequação da Refinaria

Presidente Getúlio Vargas - Repar/PR - PT 25.753.0288.3161.0041:

1. Projeto básico deficiente ou desatualizado.

   Esta irregularidade ocorreu em todos os contratos auditados (Nºs IERP: 075, 088, 090, 093, 097,

098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149, 152). Como medida corretiva, a

Petrobrás deve apresentar projeto básico (do empreendimento e dos contratos) com quantitativos de

serviços e respectivos preços de cada um dos contratos ou de seus parcelamentos viáveis.

2. Ausência de parcelamento do objeto, embora técnica e economicamente recomendável.

   Esta irregularidade ocorreu em dezessete contratos (NºsIERP: 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101,

107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149). Como medida corretiva, a Petrobrás deve apresentar



Página 212

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

projeto básico com quantitativos de serviços e respectivos preços de todo o empreendimento (e dos

contratos) e respectivo estudo de parcelamento viável pela técnica e pela economia de recursos.

3. Orçamento do Edital/Contrato/Aditivo incompleto ou inadequado;

   Esta irregularidade ocorreu em todos os contratos auditados (Nºs IERP: 075, 088, 090, 093, 097,

098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149, 152). Como medida corretiva, a

Petrobrás deve apresentar orçamento com quantitativos de serviços e respectivos preços de cada um

dos contratos licitados/auditados.

4. Sobrepreço decorrente de preços excessivos  frente ao mercado

   Esta irregularidade ocorreu em todos os contratos auditados (Nºs IERP: 075, 088, 090, 093, 097,

098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149, 152). Como medida corretiva, a

Petrobrás deve fazer repactuação de preços dos contratos conforme sobrepreço apurado pela equipe em

cada contrato ou respectiva justificativa da negativa da repactuação nos percentuais ou valores

indicados pela auditoria (desde que aceitada pelo Tribunal).

5. Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e

julgamento.

   Esta irregularidade ocorreu em todos os contratos auditados (Nºs IERP: 075, 088, 090, 093, 097,

098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149, 152). Como medida corretiva a

Petrobrás deve: A)excluir o uso da estimativa secreta como critério de julgamento das licitações,

B)adotar modalidade concorrência, C)a licitação deve publicar orçamento com quantitativos de

serviços e respectivos custos diretos e D)contratar a empresa que propuser o menor preço dentro da

faixa aceitável em relação ao custo direto.

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 

__________________________________________________________________________

 

Trata-se de auditoria realizada nas obras de Modernização e Adequação do Sistema de Produção da

Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, no Município de Araucária/PR, região metropolitana

de Curitiba, no Estado do Paraná.

 

Ao tempo em que manifesto concordância com o presente trabalho, acrescento, a título de

esclarecimento, que, conforme informações colhidas do TC 009.758/2009-3, dificuldades semelhantes

foram encontradas nos trabalhos de fiscalização realizados também na PETROBRAS, nas obras de

construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife/PE, o que acabou por considerar aquela fiscalização

prejudicada.

 

Para aquela situação optou o Relator, além de outras providências, em assinar prazo à dita empresa

para a apresentação dos orçamentos estimativos detalhados adotados, fundamentados em quantitativos
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dos serviços e fornecimentos, contemplando todo o detalhamento do BDI e dos encargos sociais,

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

equipamentos, mão-de-obra e insumos, inclusive com os coeficientes de produtividade adotados, de

todos os contratos fiscalizados para que, após isso, seja dada continuidade à auditoria.
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7 - ANEXO
7.1 - Dados cadastrais
Obra bloqueada na LOA deste ano: Sim
 
7.1.1 - Projeto básico
Observações:A opção por assinalar que o projeto básico não existe é porque a Petrobrás não
apresentou projeto básico de obra ou do empreendimento. Os desenhos da Refinaria Repar/PR,
apresentados como projeto básico, não apresentam planilhas de quantitativos de serviços com os
respectivos preços unitários. As obras são licitadas sem orçamento de quaisquer de suas partes. Pelo
mesmo motivo, também não há composição de custos de preços unitários elaborada pelas contratadas.
No entanto, os contratos das obras apresentam aditivos de prazos e de preços com alegações de que
tais e tais quantitativos não estavam presentes no objeto licitado/contratado.
 
O principal objetivo da equipe era verificar o preço. Para isso, todos os documentos possíveis ou que
fossem representativos de algo referente ao preço foram solicitados. Todos os documentos possíveis
foram fornecidos. Foram solicitados orçamentos com quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários que formariam a obra de dezenove contratos presselecionados.
 
Sem os quantitativos de serviços, a obra e os respectivos custos ficam completamente indefinidos e,
caso a obra seja contratada, fica dificultada atuação da fiscalização, haja vista que não há quantitativos
de serviços que sirvam de referência para o fiscal da obra ou para o controle externo. A empresa
contratada também não apresenta proposta de preços unitários para quantitativos de serviços.
 
Depois de verificar todos os documentos disponíveis na Repar/PR, a equipe foi ao Rio de Janeiro
verificar se o setor orçamentário da empresa dispunha de alguma planilha de preços. Confirmando
expectativa da equipe, o Senhor Sérgio dos Santos Arantes, gerente do SL/ECP, declarou que o setor
de estimativa de custos da Petrobrás não faz levantamento de quantitativos de serviços porque a
estimativa de custo da obra é por valor global. A obra inteira teria apenas uma composição de custos
que é a estimativa secreta.
 
Observou que o orçamento do SL/ECP não é um somatório de custos de quantitativos de serviços e
sim que se estima um preço global sem passar pela estimativa de cada um dos custos dos serviços que
somados dariam o total do valor da obra. Todos os dezenove contratos selecionados pela equipe da
auditoria são por preço global.
 
Na resposta da oitiva da Petrobrás, o advogado argumenta que os projetos básicos existem. Anexou
CD (contracapa do volume principal do anexo 3) com os pretensos projetos básicos. Novamente foi
constatado que o projeto básico não existe porque o conteúdo do CD são desenhos e especificações
dos equipamentos, dos fluxogramas e de outros dados referentes ao funcionamento dos equipamentos
da indústria de petróleo ou do empreendimento denominado Modernização e Adequação da Repar/PR.
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A partir desses desenhos, a Gerência de Implantação de Empreendimentos da Refinaria Repar/PR 
IERP  escolheu aqueles referentes às partes que iria licitar, expediu convites para as grandes empresas
e comunicou a Gerência SL/ECP do Rio de Janeiro a respeito da expedição do convite. A Gerência
SL/ECP deveria elaborar (como se fose uma empresa licitante convidada) a proposta de preço global.
É facultado à SL/ECP e às empresas convidadas o acesso aos desenhos ou a informações da Gerência
IERP/PR. Não se fala em quantitativos de serviços ou de preços em nenhum momento do convite ou
das tratativas com a SL/ECP.
 
Na verdade, as grandes empresas construtoras convidadas são transformadas em fornecedoras de
equipamentos industriais, em projetistas e em edificadoras das instalações industriais da Petrobrás. Os
engenheiros e empregados da Gerência IERP não fazem e não registram autoria de nenhum documento
que seja parcelamento, assim como não elaboram projetos ou orçamentos que possam ser considerados
hábeis para assumir a responsabilidade técnica de um projeto. Não há orçamento prévio de nada, não
há estudo dos parcelamentos possíveis do objeto, assim como não há projeto básico de obra.
7.1.2 - Execução física e financeira
Execução física

Data da vistoria: 25/05/2009 Percentual executado: 28

Data do início da obra: 01/07/1999 Data prevista para conclusão: 30/12/2012

Situação na data da vistoria: Em andamento.

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Execução de 25% da carteira de coque,
86% da carteira de propeno, 30% da carteira de gasolina, 100% da HDS Diesel e da Caldeira, 12% da
carteira de solvente e 30% da carteira de automação.

Observações:
O total de investimentos previstos para o empreendimento é de US$ 6.120.000.000,00 (seis bilhões e
cento e vinte milhões de dólares). O percentual de 28% corresponde a levantamento realizado pela
Gerência Financeira de Carteiras da Repar/PR.
 
Execução financeira/orçamentária
Primeira dotação: 01/07/1999  Valor estimado para conclusão: R$       8.812.800.000,00
Desembolso

Origem Ano Valor orçado Valor
liquidado

Créditos
autorizados

Moeda

União 2009 2.569.000.000,0
0

612.189.077,30 2.569.000.000,0
0

Real

União 2008 1.272.187.763,0
0

814.219.642,47 1.272.187.763,0
0

Real
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Origem Ano Valor orçado Valor
liquidado

Créditos
autorizados

Moeda

União 2007 557.935.550,00 318.278.618,00 365.950.693,00 Real

União 2006 391.848.000,00 83.728.325,00 92.366.069,00 Real

União 2005 73.310.618,00 55.060.576,87 73.310.618,00 Real

União 2004 163.686.900,00 75.633.154,94 163.686.900,00 Real

União 2003 175.140.900,00 167.373.089,85 175.140.900,00 Real

União 2002 168.456.850,00 131.310.938,00 168.456.850,00 Real

União 2001 45.399.197,00 36.302.094,00 45.399.197,00 Real

União 2000 1.484.095,22 1.484.095,22 1.484.095,22 Real

Observações:
 O valor estimado (em dólares) para conclusão foi calculado em função do valor total do
empreendimento e o percentual físico/financeiro já realizado. Falta realizar 72% do empreendimento.
Em reais, com taxa de conversão 1U$ = 2R$ é 8.812.800.000,00.
 
7.1.3 - Contratos principais

Nº contrato: 0800.0025639.06.2

Objeto do contrato: Serviços de Projeto Executivo, construção civil, montagem eletromecânica em
geral, assistência à pré-partida e operação da Caldeira GV-5603 e seus sistemas periféricos na
REPAR.

Data da assinatura: 03/11/2006 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-25172-2006 Código interno do SIASG: 4600225172

CNPJ contratada: 08.337.197/0001-60 Razão social: Consórcio Montcalm/Slovenské

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 03/11/2006 a 03/07/2008 Vigência:  a 

Valor: R$ 77.575.709,60 Valor: R$ 77.575.709,60

Data-base: 01/04/2006 Data-base: 01/04/2006

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual:  
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Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0030313.07.2

Objeto do contrato: Infraestrutura (2) para carteiras de Coque e HDT

Data da assinatura: 01/02/2007 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-32659-2007 Código interno do SIASG: 4600232659

CNPJ contratada: 57.259.392/0001-25 Razão social: Azevedo & Travassos Engenharia Ltda

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 19/03/2007 a 12/03/2008 Vigência:  a 

Valor: R$ 53.422.719,90 Valor: R$ 53.422.719,90

Data-base: 01/12/2006 Data-base: 01/12/2006

Volume do serviço: 5,30 km Volume do serviço: 5,30 km

Custo unitário: 10.079.758,47 R$/km Custo unitário: 10.079.758,47 R$/km

Nº/Data aditivo atual: 13 

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0030725.07.2

Objeto do contrato: Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento parcial de bens, construção
da infraestrutura , construção, montagem,  pré-operação e partida da implementação da Unidade de
Propeno da REPAR.

Data da assinatura: 30/03/2007 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-37104-2007 Código interno do SIASG: 4600237104

CNPJ contratada: 08.745.722/0001-87 Razão social: Consórcio Skanska/Engevix

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

Situação inicial Situação atual
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Vigência: 16/04/2007 a 24/04/2009 Vigência:  a 

Valor: R$ 224.989.477,13 Valor: R$ 224.989.477,13

Data-base: 01/02/2007 Data-base: 01/02/2007

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: 0800.0031123.07.2

Objeto do contrato: Serviços na Subestação de 69 KV

Data da assinatura: 02/03/2007 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-39168-2007 Código interno do SIASG: 4600239168

CNPJ contratada: 08.872.353/0001-93 Razão social: Consorcio Abb/Cegelec/Mha

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 26/04/2007 a 24/04/2009 Vigência:  a 

Valor: R$ 61.004.268,04 Valor: R$ 61.004.268,04

Data-base: 01/02/2007 Data-base: 01/02/2007

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: 0800.0032558.07.2

Objeto do contrato: Serviços de implementação  do novo CIC e interligações

Data da assinatura: Mod. licitação: convite
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SIASG: 910816-39756-2007 Código interno do SIASG: 4600239756

CNPJ contratada: 57.259.392/0001-25 Razão social: Azevedo & Travassos Engenharia Ltda

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

Situação inicial Situação atual

Vigência:  a Vigência:  a 

Valor: 0,00 Valor: 41.873.882,10

Data-base: Data-base: 

Volume do serviço: 2.600,00 m2 Volume do serviço: 2.600,00 m2

Custo unitário: 16.105,33 Custo unitário: 16.105,33

Nº/Data aditivo atual: 13 

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0033538.07.2

Objeto do contrato: Construção de Subestação de 230 Kv

Data da assinatura: Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-42014-2007 Código interno do SIASG: 4600242014

CNPJ contratada: 08.931.202/0001-69 Razão social: Consórcio Camargo Correa/Weg/Sênior

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

Situação inicial Situação atual

Vigência:  a Vigência:  a 31/12/2009

Valor: 0,00 Valor: 39.434.200,15

Data-base: Data-base: 

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
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Observações:

Nº contrato: 0800.0033756.07.2

Objeto do contrato: Construção de esferas

Data da assinatura: 15/08/2007 Mod. licitação: inexigibilidade de licitação

SIASG: 910816-43177-2007 Código interno do SIASG: 4600243177

CNPJ contratada: 47.376.454/0001-25 Razão social: Confab Montagens Ltda.

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 15/08/2007 a 05/01/2009 Vigência:  a 

Valor: R$ 55.849.018,96 Valor: R$ 55.849.018,96

Data-base: 13/02/2007 Data-base: 13/02/2007

Volume do serviço: 5,00 Peça Volume do serviço: 5,00 Peça

Custo unitário: 11.169.803,79 R$/Peça Custo unitário: 11.169.803,79 R$/Peça

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0033801.07.2

Objeto do contrato: Infra 3

Data da assinatura: Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-42746-2007 Código interno do SIASG: 4600242746

CNPJ contratada: 05.353.545/0001-03 Razão social: Normatel - Nordeste Materiais Ltda.

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

Situação inicial Situação atual

Vigência:  a Vigência:  a 

Valor: 0,00 Valor: 38.530.597,43

Data-base: Data-base: 
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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: 0800.0034045.07.2

Objeto do contrato: Subestações da carteiras

Data da assinatura: 13/07/2007 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-41467-2007 Código interno do SIASG: 4600241467

CNPJ contratada: 08.896.310/0001-48 Razão social: Consórcio Conenge/Elco

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 13/07/2007 a 19/09/2009 Vigência:  a 

Valor: R$ 145.814.518,31 Valor: R$ 145.814.518,31

Data-base: 11/04/2007 Data-base: 11/04/2007

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: 0800.0035013.07.2

Objeto do contrato: Construção de unidade de Gasolina

Data da assinatura: 31/08/2007 Mod. licitação: dispensa de licitação

SIASG: 910816-44053-2007 Código interno do SIASG: 4600244053

CNPJ contratada: 08.968.718/0001-88 Razão social: Consórcio Conpar

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

Vigência: 10/09/2007 a 03/09/2010 Vigência:  a 

Valor: R$ 1.821.012.130,93 Valor: R$ 1.821.012.130,93

Data-base: 22/03/2007 Data-base: 22/03/2007

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: 0800.0039060.08.2

Objeto do contrato: Trincheira

Data da assinatura: Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-53120-2007 Código interno do SIASG: 4600253120

CNPJ contratada: 76.736.123/0001-57 Razão social: Bueno Engenharia e Construção Ltda

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

Situação inicial Situação atual

Vigência:  a Vigência:  a 

Valor: 0,00 Valor: 12.035.175,35

Data-base: Data-base: 

Volume do serviço: 1,00 km Volume do serviço: 1,00 km

Custo unitário: 0,00 Custo unitário: 12.035.175,35

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0041315.08-2

Objeto do contrato: Elaboração de Proj Executivo e Serviço de Fornecim. Carteira
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Data da assinatura: 04/04/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-66371-2007 Código interno do SIASG: 460026

CNPJ contratada: 05.573.358/0001-27 Razão social: Elaboração de Proj Executivo e Serviço
de Fornecim. Carteira

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 04/04/2008 a 20/07/2010 Vigência:  a 

Valor: R$ 117.430.245,70 Valor: 117.430.245,70

Data-base: Data-base: 

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: 0800.0041321.08-2

Objeto do contrato: Consolidação Proj. Bás; Elab. Proj. Exec. das Carteiras de Coque e HDT Diesel

Data da assinatura: 30/04/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-71574-2008 Código interno do SIASG: 460027

CNPJ contratada: 02.463.777/0001-18 Razão social: Contreras Engenharia e Construções
Ltda

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 02/05/2008 a 02/10/2009 Vigência:  a 

Valor: R$ 43.813.452,99 Valor: R$ 43.813.452,99

Data-base: 14/11/2007 Data-base: 14/11/2007

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual:  
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Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0042847.08.2

Objeto do contrato: Elaboração de projos básicos e executivo - Carteira gasolina, coque e HDT
diesel

Data da assinatura: 14/02/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-78574-2008 Código interno do SIASG: 460027

CNPJ contratada: 01.029.312/0001-90 Razão social: Chicago Engenharia Construções e
Comércio Ltda.

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 30/06/2008 a 26/12/2010 Vigência:  a 

Valor: R$ 143.527.656,39 Valor: R$ 143.527.656,39

Data-base: 14/02/2008 Data-base: 14/02/2008

Volume do serviço: 16,00 Peça Volume do serviço: 16,00 Peça

Custo unitário: 8.970.478,52 R$/Peça Custo unitário: 8.970.478,52 R$/Peça

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0043363.08-2

Objeto do contrato: Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e montagem eletrônica do
OFF-SITE

Data da assinatura: 07/07/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-79490-2008 Código interno do SIASG: 460027

CNPJ contratada: 10.217.884/0001-94 Razão social: Consórcio Interpar

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



Página 225

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

Situação inicial Situação atual

Vigência: 07/07/2008 a 26/07/2011 Vigência:  a 

Valor: R$ 2.252.710.536,05 Valor: R$ 2.252.710.536,05

Data-base: 02/04/2008 Data-base: 02/04/2008

Volume do serviço: 1,00 Não se aplica Volume do serviço: 1,00 Não se aplica

Custo unitário: 2.252.710.536,05 R$/Não se
aplica

Custo unitário: 2.252.710.536,05 R$/Não se
aplica

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0043403.08.2

Objeto do contrato: Fornecimento de equip/mat/serviços e análise proj. básico

Data da assinatura: 07/07/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-79132-2008 Código interno do SIASG: 460027

CNPJ contratada: 61.522.512/0001-02 Razão social: Construcoes e Comercio Camargo
Correa S/a

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 07/07/2008 a 09/02/2012 Vigência:  a 

Valor: R$ 2.488.315.505,20 Valor: R$ 2.488.315.505,20

Data-base: 04/04/2008 Data-base: 04/04/2008

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:



Página 226

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

Nº contrato: 0800.0045604.08-2

Objeto do contrato: Fornecimento de equipamentos/materiais/serviços e montagem eletrônica das
Unidades de Tratamento de Águas e Condensado

Data da assinatura: 26/09/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-85712-2008 Código interno do SIASG: 460028

CNPJ contratada: 10.342.712/0001-42 Razão social: Consórcio Vwsb/Enfil

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 29/09/2008 a 17/03/2011 Vigência:  a 

Valor: R$ 517.859.221,58 Valor: R$ 517.859.221,58

Data-base: 14/03/2008 Data-base: 14/03/2008

Volume do serviço: 1,00 Não se aplica Volume do serviço: 1,00 Não se aplica

Custo unitário: 517.859.221,58 R$/Não se aplica Custo unitário: 517.859.221,58 R$/Não se aplica

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0048397.08-2

Objeto do contrato: Elaboração proj. básico/execução caldeiras GV5604 e GV5605

Data da assinatura: 22/12/2008 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-94744-2008 Código interno do SIASG: 460029

CNPJ contratada: 10.680.461/0001-06 Razão social: Consórcio Cbc/Mip

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 22/12/2008 a 09/07/2011 Vigência:  a 

Valor: R$ 146.637.776,67 Valor: R$ 146.637.776,67

Data-base: 13/06/2008 Data-base: 13/06/2008

Volume do serviço: 2,00 Peça Volume do serviço: 2,00 Peça
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Custo unitário: 73.318.888,33 R$/Peça Custo unitário: 73.318.888,33 R$/Peça

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:

Nº contrato: 0800.0048529.09-2

Objeto do contrato: UDTI II - Implementação da Unidade de Tratamento de Despejos Industriais

Data da assinatura: 02/03/2009 Mod. licitação: convite

SIASG: 910816-92681-2008 Código interno do SIASG: 460029

CNPJ contratada: 10.544.171/0001-35 Razão social: Consórcio Passarelli/Gel

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 10/03/2009 a 20/10/2011 Vigência:  a 

Valor: R$ 393.922.925,39 Valor: R$ 393.922.925,39

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

Volume do serviço: 1,00 Não se aplica Volume do serviço: 1,00 Não se aplica

Custo unitário: 393.922.925,39 R$/Não se aplica Custo unitário: 393.922.925,39 R$/Não se aplica

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:
 
7.1.4 - Contratos secundários

Nº contrato: 0800.0019419.06.2

Objeto do contrato: Projeto básico para a subestação 230kV e Linha de Transmissão 230kV.

CNPJ contratada: 16.593.410/0001-23 Razão social: Epc Engenharia Projeto Consultoria Ltda

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

SIASG: -- Código interno do SIASG: 
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Data-base: 03/02/2006 Valor atual: R$ 321.821,17

Situação atual: Concluído. Vigência atual: 20/02/2006 a 06/10/2006

Observações: 

Nº contrato: 851.2.018.01-6

Objeto do contrato: Serviços de Construção e Montagem Industrial das Unidades de HDS/GH/DEA
e Interligações para a REPAR

CNPJ contratada: Razão social: Consórcio Cno/Inepar/Ultratec

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

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

Data-base: Valor atual: R$ 148.376.250,00

Situação atual: Concluído. Vigência atual:  a 

Observações: 
 
7.1.5 - Editais

Nº do edital: 0391600078

Objeto: Elaboração de projeto básico, construção e montagem da torre de resfriamento T-5303 e suas
iterligações.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 20/03/2008 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: 05/05/2008 Valor estimado: 

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 

Nº do edital: 0306121078

Objeto: Implementação das unidades de Gasolina, Coque e HDT e serviços complementares.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 03/05/2007 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: 02/04/2008 Valor estimado: 

Data da adjudicação: 
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Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 

Nº do edital: 0310843078

Objeto: Análise do projeto básico e elaboração do proj. executivo, construção e montagem
eletromecânica da unidade de Coque e unidades auxiliares.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 22/08/2007 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: 04/04/2008 Valor estimado: 

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 

Nº do edital: 0313415078

Objeto: Consolidação do proj. básico e elaboração do projeto executivo, construção e montagem
eletromecânica para modificação das unidades existentes de tratamento de águas ácidas e recuperação
de enxofre.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 09/07/2007 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: 14/11/2007 Valor estimado: 

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 

Nº do edital: 0361668078

Objeto: Implementação de tanques.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 10/07/2007 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: 14/02/2008 Valor estimado: 

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 
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Observações: 

Nº do edital: 0391605078

Objeto: Cosnolidação do proj. básico e elaboração do proj.executivo p/construção e montagem da
unidade de tratamento de condensado (UTRA/UTC) e sistemas auxiares das unidades de gasolina e
Coque/HDT.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 22/10/2007 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: 14/03/2008 Valor estimado: 

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 

Nº do edital: 0478592088

Objeto: Sistema de gerenciamento de documentos e suprimentos.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 14/03/2008 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: 14/04/2008 Valor estimado: 

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 

Nº do edital: 0474314088

Objeto: Serviços de apoio à gestaõ de planejamento e controle.

UASG: 910816 Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 14/03/2008 Tipo de licitação: Melhor Técnica

Data da abertura da documentação: Valor estimado: 

Data da adjudicação: 07/04/2008

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 
 
7.1.6 - Histórico de fiscalizações



Página 231

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

2006 2007 2008

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

Sim Sim Sim

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

Processos correlatos (inclusive de interesse) 6355/2002-9, 6083/2003-5, 4062/2004-4,
8467/2005-9, 6515/2006-7, 15638/2007-4,
6306/2008-3, 10546/2009-4

 
7.2 - Deliberações do TCU
Processo de interesse (Deliberações até a data de início da auditoria)
Processo: 006.355/2002-9   Deliberação: DC-1.182-/2002-PL   Data: 11/09/2002

 
Processo: 006.355/2002-9   Deliberação: AC-239-/2003-PL   Data: 19/03/2003

 
Processo: 006.083/2003-5   Deliberação: Despacho do Min. Ubiratan Aguiar   Data: 20/06/2003

 
Processo: 006.355/2002-9   Deliberação: AC-1.644-/2003-PL   Data: 05/11/2003

 
Processo: 006.083/2003-5   Deliberação: AC-1.805-/2003-PL   Data: 26/11/2003

 
Processo: 004.062/2004-4   Deliberação: Despacho do Min. Ubiratan Aguiar   Data: 29/06/2004

 
Processo: 006.083/2003-5   Deliberação: AC-1.775-/2004-PL   Data: 10/11/2004

 
Processo: 004.062/2004-4   Deliberação: Despacho do Min. Ubiratan Aguiar   Data: 23/02/2005

 
Processo: 004.062/2004-4   Deliberação: AC-132-/2005-PL   Data: 23/02/2005

 
Processo: 006.355/2002-9   Deliberação: AC-676-/2006-PL   Data: 10/05/2006

 
Processo: 008.467/2005-9   Deliberação: Despacho do Min. Guilherme Palmeira   Data: 23/08/2006

 
Processo: 008.467/2005-9   Deliberação: AC-1.501-/2006-PL   Data: 23/08/2006

 
Processo: 008.467/2005-9   Deliberação: Despacho do Min. Guilherme Palmeira   Data: 23/08/2006
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Processo: 008.467/2005-9   Deliberação: Despacho do Min. Guilherme Palmeira   Data: 23/08/2006

 
Processo: 006.355/2002-9   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 04/10/2006

 
Processo: 008.467/2005-9   Deliberação: Despacho do Min. Augusto Nardes   Data: 21/11/2006

 
Processo: 006.355/2002-9   Deliberação: AC-502-/2007-PL   Data: 04/04/2007

 
Processo: 015.638/2007-4   Deliberação: Despacho do Min. Augusto Nardes   Data: 13/08/2007

 
Processo: 015.638/2007-4   Deliberação: Despacho do Min. Augusto Nardes   Data: 08/11/2007

 
Processo: 006.515/2006-7   Deliberação: Despacho do Min. Aroldo Cedraz   Data: 02/01/2008

 
Processo: 006.515/2006-7   Deliberação: Despacho do Min. Aroldo Cedraz   Data: 01/02/2008

 
Processo: 008.467/2005-9   Deliberação: Despacho do Min. Aroldo Cedraz   Data: 11/06/2008

 
Processo: 006.306/2008-3   Deliberação: AC-1.411-/2008-PL   Data: 23/07/2008

 
Processo: 015.638/2007-4   Deliberação: AC-2.111-/2008-PL   Data: 24/09/2008

 
Processo: 006.306/2008-3   Deliberação: AC-2.157-/2008-PL   Data: 01/10/2008

 
Processo: 006.515/2006-7   Deliberação: AC-2.437-/2008-PL   Data: 05/11/2008

 
Processo: 006.515/2006-7   Deliberação: AC-56-/2009-PL   Data: 28/01/2009

 
Processo: 015.638/2007-4   Deliberação: AC-93-/2009-PL   Data: 04/02/2009

 
Processo: 015.638/2007-4   Deliberação: Despacho do Min. Benjamin Zymler   Data: 25/03/2009

 
Processo de interesse (Deliberações após a data de início da auditoria)
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PR: decido:
	a) com base no art. 11 da Lei nº 8.443/92, fixar o prazo de 15 (quinze) dias à Petróleo Brasileiro S/A
para que apresente ao Tribunal, em meio magnético (formato Excel, extensão xls) cópia dos
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orçamentos detalhados adotados para todos os contratos objeto da fiscalização levada a efeito neste
processo, fundamentados em quantitativos dos serviços e fornecimentos, com os respectivos preços
unitários e composição de custos, contemplando todo o detalhamento do BDI e dos encargos sociais,
acompanhados das referências dos valores adotados e da memória de cálculo dos quantitativos de
equipamentos, mão-de-obra e insumos, inclusive com os coeficientes de produtividades considerados;
	b) autorizar a unidade técnica a realizar outras diligências que entender pertinentes, para obtenção de
documentos e informações considerados necessários à instrução processual, com fixação de igual
prazo para atendimento;
	c) determinar à Secex-PR que:
	c.1) realize as audiências propugnadas na proposta de encaminhamento de fls. 168/219;
	c.2.) constitua processos apartados, um para cada contrato fiscalizado, processos nos quais deverão ser
realizadas as audiências e analisadas as razões de justificativa a serem apresentadas;
	c.3) ao formalizar as audiências determinadas, encaminhe aos responsáveis cópia do relatório de
levantamento de auditoria, do presente despacho, bem como de todas as peças processuais necessárias
à compreensão dos fatos em apuração;
	c.4.) analise as informações a serem obtidas em resposta à diligência ora determinada em cotejo com
os elementos já constantes dos autos, formulando ao relator as propostas de encaminhamento que
entender pertinentes;
	d) encaminhar cópia integral dos autos (em meio informatizado) e do presente despacho ao Ministério
das Minas e Energia, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados e à CPI da Petrobras no Senado Federal;
À Secex-PR, para dar cumprimento ao decidido nas alíneas acima, ressaltando que as comunicações
processuais destinadas às autoridades de nível ministerial e do Congresso Nacional devem ser
formalizadas via Presidência do TCU.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo: Cargo: Presidente da Petrobrás
responsável pelos contratos: 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121,
123, 134, 149 e 152-IERP.
Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários, sem
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram sobrepreço (planilhas
constantes dos anexos do relatório)  nos dezenove contratos relacionados pela auditoria. Essas
irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2.745/98 - Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou com
antieconomicidade), 1.3 (contratou com projeto básico praticamente inexistente e sem parcelamento
(art. 23 da Lei 8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem
provar a economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal
Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a
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economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o
objeto.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou
então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Ademar Kiyoshi Itakussu: Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF:
327.068.049-04 - Cargo: Gerente dos contratos: 088, 112,114, 123, 134 e 152.Conduta: Mediu e
autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Ademar Kiyoshi Itakussu: Nome: Ademar Kiyoshi Itakussu - CPF:
327.068.049-04 - Cargo: Coordenador/membro da comissão de licitação dos contratos: 088, 112, 114,
123, 134 e 152.
Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de
quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços
unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: César Arantes Sobral: Cargo: Gerente dos contratos 075, 090, 093, 099,
107, 117 e 121-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: César Arantes Sobral: Cargo: Membro de Comissão de Licitação dos
contratos 075, 090, 093, 099, 107, 117 e 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Fernando Almeida Biato: Cargo: Gerente Geral da Engenharia/IEABAST
dos contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149
e 152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da
economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98). Essas irregularidades causaram
(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  nos dezenove contratos relacionados pela
auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou
com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei
8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a
economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal
Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a
economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o
objeto.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou
então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Fabio de Moura Villela: Cargo: Fiscal ou Gerente de contrato do contrato
097-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
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PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: George Wilson Melco: Cargo: Gerente ou fiscal dos contratos 097, 098 e
149-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço.
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por
intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Fabio de Moura Villela: Cargo: Membro de Comissão de Licitação do
contrato 097-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem
orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de
custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto
2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: George Wilson Melco: Cargo: Membro ou Coordenador de Comissão de
Licitação dos contratos 097, 098 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
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de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Agnello A. Simões de Almeida: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação dos contratos 093 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: ABB Ltda: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com
sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 099-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
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ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Armando Silva Almeida: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 093 e 117-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Asley Monteiro de Barros: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 075, 118 e 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório), não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA: Nexo de
Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação
de sobrepreço no contrato 088-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: BUENO CONSTRUCAO CIVIL LTDA: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 152-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Carlos Roberto Ertel: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
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que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CEGELEC: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com
sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 099-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório),  apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Cid Mello Maciel: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 101-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Clarice Regina Czarnik Coelho Martins: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 107-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Clarice Regina Czarnik Coelho Martins: Cargo: Fiscal ou Gerente de
Contrato do contrato 107-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com (sobrepreço
planilha constante dos anexos do relatório).
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Cláudio Roberto Lima do Rego: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
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Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Clóvis de Almeida Júnior: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 090 e 099-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONENGE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA: Nexo de
Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação
de sobrepreço no contrato 093-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
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ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONFAB INDUSTRIAL S.A: Nexo de Causalidade: Empresa detentora
de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 098-
IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONFAB MONTAGENS LTDA: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 098-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório),  apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONSÓRCIO ABB/CEGELEC/MHA: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 099-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
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sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Consórcio Camargo Correa/WEG/Sênior: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 090-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONSÓRCIO CONENGE/ELCO: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 093-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório),   apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONSÓRCIO CONPAR: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de
contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 101-
IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONSÓRCIO MONTCALM/SLOVENSKÉ ENEGETICKÉ
STROJÁRNE - SES: Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem
direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no contrato 075-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONSÓRCIO SKANSKA/ENGEVIX: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 097-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
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Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A: Nexo de
Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação
de sobrepreço no contrato 112-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA: Nexo de
Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação
de sobrepreço no contrato 107-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: David Eduardo Bastos de Sousa: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 112-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
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unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Denise Barros Souto: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 114 e 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Edgar Yoshio Kuwabara: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 118 e 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Eduardo Luiz Silvério Guardalbem: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: ELCO Engenharia de Obras Ltda: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 093-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem (sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório)  apresentando quantitativos
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de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Emerson de Souza Telles: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 111-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Estefano Lapkousky Neto: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 107-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Fabrício dos Santos Benazzi: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão
de Licitação do contrato 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Francisco Fernandes Filho: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 097-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Guilherme Saber de Assis: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 093 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
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respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Ilson Paulo Castello de Barros: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão
de Licitação do contrato 088-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Ivan llia Baltoski: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de Licitação
do contrato 099-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento,
sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de
custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto
2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: James Hahnemann: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 111-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação dos contratos 088 e 152-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
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economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Jefferson de Alencar Ponciano Ramos: Cargo: Fiscal ou Gerente dos
Contratos 088 e 152: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com sobrepreço (planilha
constante dos anexos do relatório).
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: João Bosco Santini Pereira: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: João Carlos Loss: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de Licitação
do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento,
sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de
custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto
2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Jorge Assis da Cruz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: José Airton de Oliveira: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 123-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
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composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: José Filipe Silveira: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: José Francisco Martins: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: José Paulo Assis: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos contratos
075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e 152-IERP:
Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários, sem
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram (sobrepreço planilha constante
dos anexos do relatório)  nos dezenove contratos relacionados pela auditoria. Essas irregularidades são
contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 - Regulamento do Procedimento
Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou com antieconomicidade), 1.3
(contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei 8.666/93). Infringiu ao item 1.8,
alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a economicidade de contratar sem projeto
projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só
poderia ser licitada se fosse previamente provada a economicidade de se fazer licitação sem projeto
básico ou sem os demais dados que caracterizam o objeto.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou
então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Júlio Hedilberto Ludwig Júnior: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação dos contratos 112, 114 e 152-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto
básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
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Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Luis Alberto Spagnolo: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Luiz Alberto de Oliveira Miranda: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação dos contratos 090 e 099-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
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economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Luiz Alberto Martins de Miranda: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação dos contratos 090, 097, 099 e 123-IERP:  Conduta: Realizou licitação com
projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos
preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da
economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Luiz Antônio Scavazza: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 112 e 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
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PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Marcello Lima Galvão: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 123-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Marcelo Joecil da Rosa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 093 e 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
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Audiência de Responsável: Marco Tullio Jennings: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 088, 090, 097, 099, 101, 107, 111, 117 e 123-IERP: Conduta: Realizou
licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços
e respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Maria Carmela Nadai de Almeida : Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Maria Emilia Guimarães Lovato Santos: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 107-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
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de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Mário Márcio Castrillon de Aquino : Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação dos contratos 101 e 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Mário Márcio Castrillon de Aquino : Cargo: Fiscal ou Gerente de Contrato
dos contratos 101 e 118-IERP: Conduta: Mediu e autorizou pagamento de objeto com (sobrepreço
planilha constante dos anexos do relatório).
Nexo de causalidade: Se não tivesse medido e autorizado pagamento de objeto com sobrepreço, o ato
antieconômico não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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superiores que o objeto estava com sobrepreço ou não liberar a medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Maurício de Freitas Costa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 075, 098, 118 e 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: MHA ENGENHARIA LTDA:
Nexo de Causalidade: Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a
imputação de sobrepreço no contrato 099-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem sobrepreço (planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Nayef Jamil El Borni Zeina: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão
de Licitação dos contratos 111 e 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Nilson Ferreira Duarte: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 097-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: NORMATEL - NORDESTE MATERIAIS LTDA: Nexo de Causalidade:
Empresa detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de
sobrepreço no contrato 117-IERP.
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Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem sobrepreço (planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Paulo César Messina Fragoso: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão
de Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Paulo Ruiz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de Licitação do
contrato 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem
orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de
custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto
2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
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dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Pedro José Barusco Filho: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos
contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e
152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da
economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98). Essas irregularidades causaram
(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela
auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou
com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei
8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a
economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal
Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a
economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o
objeto.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou
então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Reginaldo Miras Bueno: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 117-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
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adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Renato de Souza Duque: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos
contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e
152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da
economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98). Essas irregularidades causaram
(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela
auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou
com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei
8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a
economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal
Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a
economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o
objeto.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou
então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Reynaldo do Nascimento Pereira: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
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que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Ricardo Zorron Cavalcanti: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Rodrigo Avelino Mesquita dos Santos: Cargo: Membro ou Presidente de
Comissão de Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade
de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Rodrigo Ricetti Cochoa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Rogério Ferreira de Araújo: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 101-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Rosa Akie Stankewitz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 088, 101, 111, 112, 117, 134 e 152-IERP: Conduta: Realizou licitação com
projeto básico deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos
preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da
economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Rosecléa Kasczeszen: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 114-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Sandoval Dias Aragão: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos
contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e
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152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da
economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram
(sobrepreço planilha constante dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela
auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2745/98 -
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou
com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei
8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a
economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal
Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a
economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o
objeto.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou
então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Sérgio dos Santos Arantes: Cargo: Gerente ou Dirigente da Petrobrás dos
contratos 075, 088, 090, 093, 097, 098, 099, 101, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 121, 123, 134, 149 e
152-IERP: Conduta: O responsável estimou preço secreto ou autorizou licitar com projeto básico
deficiente, sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços
unitários, sem respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da
economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98). Essas irregularidades causaram
sobrepreço (planilhas constantes dos anexos do relatório) nos dezenove contratos relacionados pela
auditoria. Essas irregularidades são contrárias à Lei 8.666/93 e, principalmente, ao Decreto 2.745/98 -
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobrás. Infringiu aos itens 1.2 (contratou
com antieconomicidade), 1.3 (contratou sem projeto básico e sem parcelamento (art. 23 da Lei
8.666/93). Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Além disso, praticou esses atos sem provar a
economicidade de contratar sem projeto projeto básico, conforme manda o item 1.9 do tal
Regulamento. Conforme esse item 1.9, a obra só poderia ser licitada se fosse previamente provada a
economicidade de se fazer licitação sem projeto básico ou sem os demais dados que caracterizam o
objeto.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
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que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
superiores ou aos seus pares da Administração da Petrobrás que o objeto estava com sobrepreço ou
então não poderia liberar o pagamento da medição superfaturada.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar se merece
ser condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Sérgio de Araújo Costa: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 088, 093, 101, 107, 111, 112, 114, 123, 149 e 152-IERP: Conduta: Realizou
licitação com projeto básico deficiente (praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento
de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços
unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Silvio Linhares Filho: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato   123-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Tadeu Elieser Bezerra Freitas: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão
de Licitação do contrato  134-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente
(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e
respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Tarcisio Secioso de Sá: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação dos contratos 075 e 118-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente,
sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e
respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal
conduta (item 1.9 - Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
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Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Tarcisio Taraszkiewicz: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 098-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente
(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e
respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Vinicius de Souza Melo: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 121-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2.745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório) não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Vinicius Felipe May: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 075-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente
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(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e
respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Waldemir Correa Terra Júnior: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão
de Licitação do contrato 111-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente, sem
parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e respectivos preços unitários e respectiva
composição de custos de preços unitários e sem justificativa da economicidade de tal conduta (item 1.9
- Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Willians Marlon de Jesus: Cargo: Membro ou Presidente de Comissão de
Licitação do contrato 149-IERP: Conduta: Realizou licitação com projeto básico deficiente
(praticamente inexistente), sem parcelamento, sem orçamento de quantitativos de serviços e
respectivos preços unitários e respectiva composição de custos de preços unitários e sem justificativa
da economicidade de tal conduta (item 1.9 - Decreto 2745/98).
Nexo de causalidade: Se não tivesse praticado tal ato, o resultado antieconômico (sobrepreço planilha
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constante dos anexos do relatório)  não teria ocorrido por intermédio dele.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato
que praticara. É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele
adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar aos
dirigentes da Petrobrás que a ausência de projetos, parcelamento, quantitativos e sem justificativa da
economicidade de tal conduta é um ato causador de prejuízo ao erário e à Petrobrás.
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.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: Weg Equipamentos Elétricos S/A: Nexo de Causalidade: Empresa
detentora de contrato com sobrepreço. Tem direito de defesa contra a imputação de sobrepreço no
contrato 090-IERP.
Conduta: Agiu no sentido de contratar com sobrepreço e se beneficiou de contrato assinado com
sobrepreço.
Não há excludentes de ilicitude, haja vista que não houve defesa do patrimônio ou qualquer outra
excludente.
É razoável concluir que a empresa sabe que o contrato está com sobrepreço.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta da empreiteira é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de provar que o
contrato não tem sobrepreço (planilha constante dos anexos do relatório), apresentando quantitativos
de serviços do objeto do contrato e respectivos preços unitários com composição de custos.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 010.546/2009-4   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 09/09/2009
Audiência de Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo: Cargo: Presidente da Petrobrás
responsável por todos os contratos auditados, especialmente pelos contratos 090 e 107(Nº IERP).
Conduta: O responsável determinou ou permitiu julgamento das licitações a partir do critério subjetivo
e não isonômico da estimativa secreta do preço base da licitação e sem justificativa da economicidade
de tal conduta. Infringiu ao item 1.8, alíneas "a" e "b". Tal item 1.8 se refere à necessidade de
resguardar competição e isonomia entre licitantes. Se o preço não era conhecido até o dia da licitação,
então como provar a economicidade daquele preço não sabido? Ou então, como os licitantes teriam
segurança de que a nova estimativa secreta não seria feita para beneficiar um ou outro? Culpabilidade:
É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara. É
razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas
as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável comunicar seus pares da Administração
da Petrobrás que a contratação sem custo prévio estimado e com estimativa secreta mutável e dupla era
não isonômico e antieconômico. Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável é
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culpável, ou seja, reprovável. Portanto deve o responsável ser ouvido a fim de avaliar se merece ser
apenado com aplicação de pena de multa. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.
 



TABELA 01 - EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PRAZOS POR CONTRATO (Considerado a data de início)

IER

P N.º
CONTRATO EMPRESA OBJETO VALOR

% 

EXEC

UÇÃO

% DO 

PRAZ

O

OBSERVAÇÕES

075 0800.0025639.06.2CONS. MONTCALM/SES CALDEIRA 77.575.709,60 95 133 Fonte SAP/Petro

088 0800.0030313.07.2AZEVEDO & TRAVASSOS ACESSO 54.662.921,87 99 112 "

090 0800.0033538.07.2CONS. CAMARGO CORRÊA SUBESTAÇÃO 44.751.069,69 54 88 "

093 0800.0034045.07.2CONS. CONENGE/ELCO CARTEIRAS 149.740.701,79 26 85 "

097 0800.0030725.07.2CONS. SKANSKA/ENGEVIX PROPENO 246.593.341,10 59 112 "

098 0800.0033756.07.2CONFAB MONTAGENS ESFERAS 57.215.214,57 77 90 "

099 0800.0031123.07.2CONS. ABB/CEG/MHA SERVIÇOS SE-5143 70.806.880,34 49 109 "

101 0800.0035013.07.2CONS. CONPAR GASOLINA 1.821.012.130,93 29 57 "

107 0800.0032558.07.2AZEVEDO & TRAVASSOS CIC 42.615.539,37 55 109 "

111 0800.0043363.08.2CONS. INTERPAR TUBOVIAS 2.252.710.536,05 7 29 "

112 0800.0043403.08.2CONST.CAMARGO CORRÊACOQUE 2.488.315.505,20 10 25 "

114 0800.0048529.09.2CONS. PASSARELLI/GEL DESP.IND. 393.922.925,39 1 8 "

117 0800.0033801.07.2NORMATEL INFRA 3 40.554.251,97 41 191 Fonte Petrobrás

118 0800.0041315.08.2JARAGUÁ FORNO 37.893.277,00 12 50 "

121 0800.0048397.08.2CONS. CBC/MIP 2 CALDEIRAS 146.637.776,67 0 10 "

123 0800.0041321.08.2CONTRERAS CART.COQUE 46.882.092,22 15 76 "

134 0800.0042847.08.2CHICAGO TANQUES 140.628.260,80 9 37 "

149 0800.0045604.08.2CONS. VWSB/ENFIL UNID.TRATº ÁGUA 517.859.221,58 1 27 "

152 0800.0039060.08.2BUENO TRINCHEIRA 12.035.175,75 83 135 Fonte Repar/PR

TOTAL DOS 19 CONTRATOSREPAR/PR 8.642.412.531,89 78

TOTAL DO EMPREENDIMENTO REPAR/PRREPAR/PR 12.000.000.000,00 28
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PLANILHA 02 - CONTRATO 075 IERP - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 8.003.046,45

Custos indiretos (13,66%) 1.093.216,15

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI - 19,6% 1.568.597,10

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 10.664.859,70

SOBREPREÇO DE:  R$ 25.712.241,87  (36.377.101,57 - 10.664.859,70) 

SOBREPREÇO CONTRATO 075 - MONTCALM

Descrição Custo Total Somas preços CUSTO OBSERVAÇÕES
SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO OBJETO

Fornecimentos de materiais de aplicação 598.628,00 598.628,00 fl. 182, anexo 4
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos materiais 22.677,66 BDI e custos indiretos
Total do fornecimento de materiais, impostos e lucro 621.305,66

ADMINISTRAÇÃO E APOIO 

Total MO indireta horista 2.303.777,85 BDI e custos indiretos
Alimentação de pessoal 99.750,00 BDI e custos indiretos
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 35.750,00 BDI e custos indiretos
Transporte de pessoal 42.000,00 BDI e custos indiretos
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 328.783,27 BDI e custos indiretos
Administração Central, Seguros e Lucro 844.259,26 BDI e custos indiretos
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 260.323,84 BDI e custos indiretos
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 3.914.644,22

PROJETO E FORNECIMENTO  

Total do fornecimento de serviços projeto, impostos e lucro 867.324,95 867.324,95 BDI e custos indiretos
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 131% leis sociais) 2.623.823,36 fl. 174, anexo 4
Total MO indireta horista 4.933.449,12 BDI e custos indiretos
Alimentação de pessoal 612.500,00 BDI e custos indiretos
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 327.480,00 BDI e custos indiretos
Transporte de pessoal 336.000,00 BDI e custos indiretos
Total de custo de pessoal 8.833.252,48 2.623.823,36 fl. 174, anexo 4
Materiais consumo e acessórios (dos equipamentos alugados) 436.250,00

Equipamentos montagem (aluguel) (fase direta) 2.906.720,00 fl. 178, anexo 4
Total de materiais e equipamentos de montagem 3.342.970,00 3.059.926,77 menos PIS e Cofins
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 75.000,00 BDI e custos indiretos
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 549.389,97 BDI e custos indiretos
Despesas adicionais de suprimento (contingências) 120.000,00 BDI e custos indiretos
Subempreiteiros (calibraç, testes, sond, vigilância, limp, proj, trat) 434.399,44 BDI e custos indiretos
Administração Central, Seguros e Lucro 4.012.401,14 BDI e custos indiretos
CF, seguros, lucros sobre mão de obra direta 1.237.207,25 BDI e custos indiretos
Total de custos indiretos de construção e montagem 6.428.397,80 fl. 195, anexo 4
CONSTRUÇÃO CIVIL

Subempreiteiros 4.885.800,00 850.000,00 fl. 196, anexo 4
Administração Central, Seguros e Lucro 1.467.897,57 BDI e custos indiretos
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 452.620,13 BDI e custos indiretos
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 6.806.317,70

TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS COM IMPOSTOS E BDI 30.814.212,81

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM PARTE A

Mão de obra direta 870.668,32 870.668,32 fl. 201, anexo 4
Outros custos administração mão de obra direta 815.118,88 BDI e custos indiretos
Total montagem e construção parte A 1.685.787,20

TOTAL DO CONTRATO 075 SEM ADITIVOS 32.500.000,01 8.003.046,45 TOTAL CUSTO DIRETO

10% adicional de serviços complementares 3.250.000,00

Valor do contrato 35.750.000,01

Aditivo 4 - Exclusão de serviços complementares -3.250.000,00

Valor do contrato com a exclusão 32.500.000,00

Aditivo 6 - Adequar escopo contratual 2.562.450,16

Aditivo 11 - Inc. alug/instalação grupo gerador, MOD, mat., equip.) 1.314.651,41

Valor final do contrato 36.377.101,57 8.003.046,45

OBSERVAÇÕES:

1 - Os valores constantes deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 13/152, anexo 04) e da DFP fls. 153/216, anexo 04.

2 - A estimativa da equipe de auditoria partiu dos custos diretos da empresa e da SL/ECP, mais 13,66% de custos indiretos e 19,6% BDI

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP MONTCALM Preços equipe auditoria
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PLANILHAS 03 e 22 - CONTRATO 088 IERP - AZEV & TRAV -  CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Terraplenagem 3.319.896,39 As memórias  de cálculo  dos quantitativos e valores desta

Drenagem e obras de artes correntes 1.092.216,10 planilha resumo estão na planilha de quantitativos e preços 

Pavimentação 4.318.161,46 (Tabela 22) anexa a este Relatório.

Sinalização 189.789,33

Obras complementares 962.361,74 As memórias de cálculo também estão nas folhas 749/755

Drenagem oleosa e contaminada 2.892.178,65 do anexo 05 dos autos deste relatório.

Elétrica, telecomunicações, câmeras 1.636.777,88

Tubulação de incêndio 78.183,90

Portarias e salas de recepção 255.400,00 As memórias  de cálculo  dos quantitativos e valores desta

Aterro classe 2 (não inerte) 435.788,40 planilha resumo estão na planilha de quantitativos e preços 

CUSTO DIRETO 15.180.753,85 (Tabela 22) anexa a este Relatório.

Custos indiretos  (13,66%) 2.073.690,98

BDI 19,6% 2.975.427,75

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 20.229.872,58

SOBREPREÇO DE:  R$ 32.740.596,49  (52.970.469,07 - 20.229.872,58) 

CONTRATO 088 - AZEV&TRAV-Acesso

Descrição Custo Total Somas preços 

(R$)

CUSTO OBSERVAÇÕES

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 119% LS) 4.120.979,90 fl. 18, anexo 05

Total MO indireta mensalista 2.398.271,53 Custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 909.205,50 Custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 379.595,00 Custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 154.046,40 Custos indiretos e BDI

Total de custo de pessoal 7.962.098,33

Materiais e equipamentos de montagem 12.378.714,79 fls. 22, 25, 26, anexo 5

Equipamentos de montagem principais, auxiliares e ferramental9.087.200,00 fls. 22, anexo 5

Total de equipamentos de montagem diversos 21.465.914,79

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 429.760,00 Custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (alug. Equip, inst. Elét., hid., sanitárias...) 7.395.986,10 Custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 8.568.364,62 Custos indiretos e BDI

Total de despesas gerais 45.822.123,84

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 2.743.985,16 Custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 48.566.109,00 fl. 29, anexo 05

Exclusão de serviços complementares -3.370.362,04 -3.370.362,04 fl. 41, anexo 05

TOTAL DO CONTRATO 088 AZEV&TRAV-ACESSO-SEM ADITIVO45.195.746,96 45.195.746,96 15.180.753,85 TOTAL CUSTOS DIRETOS

Aditivo 2 84.872,99

Aditivo 3 709.981,52

Aditivo 5 215.846,63

Aditivo 8 3.857.255,56

Aditivo 10 3.047.808,04 fl. 39, anexo 05

Aditivo 11 - dedução de serviços previstos -686.231,82

Aditivo 12 545.189,19

TOTAL DO CONTRATO 088-IERP COM ADITIVOS 52.970.469,07 fl. 41, anexo 05

O SOBREPREÇO ENCONTRADO NO CONTRATO 088

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 28/117) e da DFP fls. 17/27 do anexo 05

2 - Estimativa equipe de auditoria partiu dos custos diretos da empresa e da SL/ECP, mais 13,66% de custos indiretos e 19,6% BDI

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP AZEV & TRAV Preços equipe auditoria
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PLANILHA 04 - CT 090 IERP - CC/WEG/Sênior - CÁLC.SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 16.742.015,45

Custos indiretos (13,66%) 2.286.959,31

Bonificação e despesas indiretas - BDI 19,6% 3.281.435,03

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 22.310.409,79

SOBREPREÇO DE: R$ 18.812.524,00  (41.122.933,79 - 22.310.409,79) 

CONTRATO 090 - CCC-WEG-Subestação

Descrição Custo Total Somas preços 

(R$)

CUSTO DIRET OBSERVAÇÕES

PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 1.515.921,87 fl. 189, anexo 06

Desp. Levantamento de campo e assistência a montagem 75.194,20 Custos indiretos e BDI

Instalações e despesas gerais 175.127,51 Custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 258.185,25 Custos indiretos e BDI

Total parcial dos serviços 2.024.428,83 fl. 191, anexo 06

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 352.498,30 Custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 4.401.355,96

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 114% leis sociais) 500.008,24 500.008,24 fl. 197, anexo 06

Total MO indireta mensalista 1.321.343,53 Custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 66.183,77 Custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 153.247,57 Custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 111.116,77 Custos indiretos e BDI

Materiais consumo e acessórios 44.732,99 44.732,99 fl. 201, anexo 06

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 171.922,56 171.922,56 fl. 201, anexo 06

Total de materiais e equipamentos de montagem

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 126.304,91 Custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 447.182,97 Custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (calibraç, testes, instalações, controle, revestimentos) 360.792,98 Custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 631.832,58 Custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 357.477,12 Custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 4.293.146,62 fl. 203, anexo 06

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 114% leis sociais) 1.331.803,29 1.331.803,29 fl. 209, anexo 06

Total MO indireta mensalista 936.182,91 Custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 277.885,36 Custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 253.837,59 Custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 103.910,12 Custos indiretos e BDI

Materiais consumo e acessórios 6.119.538,27 2.134.787,51 SL/ECP (fl. 185, anexo 06)

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 396.577,11 172.000,00 SL/ECP (fl. 185, anexo 06)

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 1.283.669,38 Custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 103.002,97 Custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 2.067.265,66 Custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 1.172.887,79 Custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 14.046.560,45 fl. 215, anexo 06

MONTAGEM DE DUTOS TERRESTRES

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 114% leis sociais) 497.668,85 497.668,85 fl. 220, anexo 06

Materiais consumo e acessórios 581.183,21 581.183,21 fl. 225, anexo 06

Subempreiteiros (bota fora, binder, escavação, cbuq, etc) 176.999,33 176.999,33 fl. 226, anexo 06

Administração Central, Seguros e Lucro 213.228,49 Custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 133.494,43 Custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 1.602.574,31 fl. 226, anexo 06

Fornecimento de bens e materiais ofertados no Brasil 15.091.563,44 15.091.563,44 11.130.909,47 fl. 81, anexo 06

TOTAL DO CONTRATO 090 Camarguinho/WEG/Sênior 39.434.200,15

SUBTOTAL DE CUSTOS DIRETOS INCL INFRAESTRUTURA 16.742.015,45

TOTAL DO CONTRATO CCC-WEG SEM ADITIVOS 39.434.200,15

Aditivo 3 Fator de potência 333.758,57

Aditivo 2 - isenção IPI -72.119,92

Aditivo 4 - Exclusão de serviços complementares -1.741.948,03

Aditivo 6 - Adequação dutos interf eletromag 3.169.043,02

TOTAL DO CONTRATO CCC-WEG 090 41.122.933,79

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (Fls. 138/182. anexo 6) e da DFP fls. 187/230, anexo 6.

2 - A estimativa da equipe de auditoria partiu dos custos diretos da empresa e da SL/ECP, mais 13,66% (custos indiretos) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP Preços equipe auditoria
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PLANILHA 05 - CT 093 IERP - CONENGE/ELCO - CÁLC. SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 74.700.910,49

Custos indiretos (13,66%) 10.204.144,37

Bonificação e despesas indiretas - BDI 19,6% 14.641.378,46

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 99.546.433,32

SOBREPREÇO DE: R$ 45.014.992,61  (144.561.425,93 - 99.546.433,32) 

CONTRATO 093 - CONS. CONENGE/ELCO-Carteiras

Descrição Custo Total Somas preços 

(R$)

CUSTO OBSERVAÇÕES

PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 3.434.031,99 Custos indiretos e BDI

Levantamento de campo e assistência a montagem 1.578.319,54 Custos indiretos e BDI

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 282.646,97 Custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (estudos e cálculos e maquete) 450.000,00 Custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 1.016.864,73 Custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 404.923,45 Custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 7.166.786,68

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 127% leis sociais) 5.763.442,64 5.763.442,64 fl. 170, anexo 7

Total MO indireta mensalista 6.159.160,21 Custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 824.828,40 Custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 2.315.728,00 Custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 482.149,80 Custos indiretos e BDI

Equipamentos montagem principais, auxiliares e acessórios 1.059.426,53 1.059.426,53 fl. 174, anexo 7

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 218.963,09 Custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 2.939.038,20 Custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 1.183.460,12 Custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 20.946.196,99

Fornecimento de materiais de aplicação 26.577.250,02 16.323.445,41 SL/ECP fl 142, anexo 7

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 1.006.818,50 BDI

Total do fornecimento de materiais de aplicação 27.584.068,52 fl. 177, anexo 7

Fornecimento de equipamentos taqueados 8.872.043,09

Fornecimento de equipamentos taqueados 7.004.661,46 fl. 179, anexo 7

Fornecimento de equipamentos taqueados 7.746.004,83

Fornecimento de equipamentos taqueados 9.882.436,21

Fornecimento de equipamentos taqueados 6.768.992,45

Fornecimento de equipamentos taqueados 5.394.233,34 fl. 183, anexo 7

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 1.730.042,09

Total parcial fornecimento de equipamentos taqueados 47.398.413,47 34.368.016,65 SL/ECP fl 142, anexo 7

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 127% leis sociais) 7.284.901,52 7.284.901,52 fl. 186, anexo 7

Total MO indireta mensalista 6.296.970,61 Custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 1.157.878,88 Custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 2.562.750,00 Custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 1.256.197,80 Custos indiretos e BDI

Materiais de consumo e acessórios 7.574.645,33 7.574.645,33 fl. 190, anexo 7

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 2.327.032,41 2.327.032,41 fl. 190, anexo 7

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 1.729.460,00 Custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 944.300,00 Custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (estacas helice, aplicação e acab. piso monolítico) 531.926,71 Custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 5.604.893,20 Custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 2.231.912,07 Custos indiretos e BDI

Total dos serviços de contrução civil 39.502.868,53

TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 142.598.334,19

Serviços complementares 3.216.184,12

TOTAL DO CONTRATO 093 CONENGE/ELCO SEM ADITIVOS 145.814.518,31

Aditivo 2 - Exclusão de serviços complementares -3.216.184,12

Aditivo 3 - SMP 14 SE 5900F 1.288.458,58

Aditivo 4 - SMP 093 - Cabeamento 674.633,16

TOTAL DO CONTRATO 093 CONENGE/ELCO 144.561.425,93

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS DO CONTRATO 093 74.700.910,49

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 33/139, anexo 7) e da DFP fls. 157/195, anexo 7

2 - A estimativa da equipe de auditoria partiu dos custos diretos da empresa e da SL/ECP, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP CONENGE/ELCO Preços equipe auditoria
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PLANILHA 06 - CONTRATO 097 IERP - SKANSKA/ENGEVIX - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 98.417.727,18

Custos indiretos (13,66%) 13.443.861,53

BDI 19,6% 19.289.874,53

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 131.151.463,24

SOBREPREÇO DE:  R$ 99.398.096,36  (230.549.559,60 - 131.151.463,24) 

CONTRATO 097 - SKANSKA - Propeno

Descrição Custo Total Somas preços CUSTO OBSERVAÇÕES

PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 7.512.159,20 custos indiretos e BDI

Levantamento de campo e assistência a montagem 1.935.340,68 custos indiretos e BDI

Instalações e despesas gerais (vale alim., hosp/passag, mat.cons/esc)1.280.000,00 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (sondagens e outros) 40.000,00 custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 2.701.653,67 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 806.578,88 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 14.275.732,43

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total mão de obra direta (incl 30% peric e 132% LS) 17.311.086,00 17.311.086,00 fl. 233, anexo 8

Total MO indireta horista 3.355.149,20 custos indiretos e BDI

Total MO indireta mensalista 21.656.234,38 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 1.402.500,00 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 3.567.500,00 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 2.316.500,00 custos indiretos e BDI

Materiais consumo e acessórios (gases, eletrodos, isolantes e transp.)4.157.537,77 2.294.715,08 SL/ECP fl. 205,  ane 8

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental12.141.800,00 12.141.800,00 fl. 237, anexo 8

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 5.054.500,00 custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 2.000.000,00 custos indiretos e BDI

Despesas adicionais de suprimento (contingências) 4.819.387,00 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (pintura,fab.,isolamento,inspeções,alívio de tensões, etc)13.069.700,00 custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 22.795.482,39 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 6.805.592,77 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 120.452.969,51

Fornecimentos de materiais de aplicação 33.574.014,30 33.574.014,30 fl. 240, anexo 8

Fornecimento de equipamentos taqueados 23.124.655,80 56.698.670,10 23.124.655,80 fl. 242, anexo 8

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total mão de obra direta (incl 30% peric e 132% LS) 3.403.556,00 3.403.556,00 fl. 245, anexo 8

Total MO indireta horista 449.082,40 custos indiretos e BDI

Total MO indireta mensalista 2.020.480,80 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 548.000,00 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 683.875,00 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 458.000,00 custos indiretos e BDI

Materiais de consumo e acessórios 5.451.900,00 5.451.900,00 fl. 249, anexo 8

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 1.116.000,00 1.116.000,00 fl. 249, anexo 8

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 200.500,00 custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 380.000,00 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (sondagens, controle tecnológico concreto e armadura)175.000,00 custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 3.735.117,90

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 1.115.119,70

Total dos serviços de contrução civil 19.736.631,80

Termo aditivo 01 de retirada dos serviços complementares 13.825.473,29 13.825.473,29

TOTAL DO CONTRATO SKANSKA 097 224.989.477,13 224.989.477,13 98.417.727,18 CUSTOS DIRETOS

Aditivo 1 - Retirada dos serviços complementares -13.825.473,29

Aditivo 3.341.774,11

Aditivo 5 - SMP - Antecipação parada Repar 291.215,21

Aditivo 6 - MOPs 2.823.101,16

Aditivo 7 - Inclusão MOP ref atraso PB/Plano A 12.929.465,28

TOTAL DO CONTRATO SKANSKA 087 COM ADITIVOS 230.549.559,60

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo preços contratuais saíram planilhas do contrato (fls. 265/405, anexo 8) e DFP fls. 224/264, ane 8

2 - Estimativa equipe auditoria partiu dos custos diretos da empresa e SL/ECP, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP SKANSKA/ENG Preços equipe auditoria
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PLANILHA 07 - CONTRATO 098 IERP - CONFAP - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 27.680.618,33

Custos indiretos (13,66%) 3.781.172,46

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 5.425.401,19

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 36.887.191,99

SOBREPREÇO DE R$ 20.328.022,58  (57.215.214,57 - 36.887.191,99)

CONTRATO 098 - CONFAB - Esferas

Descrição Custo Total Somas preços 

(R$)

CUSTO DIRET OBSERVAÇÕES

PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 257.667,38 custos indiretos e BDI

Levantamento de campo e assistência a montagem 192.415,35 custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 86.405,03 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 38.217,93 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 574.705,69 fl. 78, anexo 6

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 130% leis sociais) 1.628.041,84 1.628.041,84 fl. 84, anexo 6

Total MO indireta mensalista 101.830,95 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 226.195,20 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 278.120,00 custos indiretos e BDI

Materiais consumo e acessórios (gases, eletrodos, isolantes e transp.) 20.000,00 20.000,00 fl. 88, anexo 6

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 70.000,00 70.000,00 fl. 88, anexo 6

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 386.000,00 custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 145.000,00 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (pintura,fab.,isolamento,inspeções,alívio de tensões, etc) 399.253,11 custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 568.355,59 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 228.922,12 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 4.051.718,81 fl. 90, anexo 6

Fornecimentos de materiais de aplicação 17.917.036,50 17.917.036,50 fl. 91, anexo 6

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 678.746,06 custos indiretos e BDI

Total fornecimento de materiais de aplicação 18.595.782,56 fl. 92, anexo 6

Fornecimento de equipamentos taqueados 2.413.112,57 2.413.112,57

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 91.415,27 custos indiretos e BDI

Total fornecimento de equimamentos taqueados 2.504.527,84 fl. 94, anexo 6

Outros custos de montagem eletromecânica 7.920.123,74 7.920.123,74 custos indiretos e BDI

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 128% leis sociais) 1.403.424,48 1.403.424,48 fl. 66, anexo 9

Total MO indireta mensalista 1.988.066,08 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 296.049,60 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 412.010,00 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 550.400,00 custos indiretos e BDI

Materiais de consumo e acessórios 3.634.002,94 3.634.002,94 fl. 70, anexo 9

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 595.000,00 595.000,00 fl. 70, anexo 9

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 279.600,00 custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 328.200,00 custos indiretos e BDI

Despesas adicionais de suprimento de materiais e equipamentos 98.000,00 custos indiretos e BDI

Custos administração central, seguros e lucros 2.212.640,25 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 706.468,19 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 12.503.861,54 fl.72, anexo 9

TOTAL DO CONTRATO CONFAB 098 46.150.720,18

PROJETO E FORNECIMENTO

Levantamento de campo e assistência a montagem 244.986,77 custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 71.046,16 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 44.118,56 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 360.151,49 custos indiretos e BDI

Fornecimentos de materiais de aplicação 6.624.698,32 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 839.412,47 custos indiretos e BDI

Total fornecimento de materiais de aplicação 7.464.110,79

Outros custos complementares 1.874.036,50 1.874.036,50

SOMA DOS CUSTOS DO CONTRATO 098 55.849.018,96

Aditivo 2 MP1 - Rep. Esfera 1.366.195,61 57.215.214,57 27.680.618,33 CUSTOS DIRETOS

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato  098 (fls. 06/64, anexo 9) e DFP fls. 65/127 Anexo 09

2 - A estimativa da equipe de auditoria partiu dos custos diretos da DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP CONFAP Preços equipe auditoria
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PLANILHA 08 - CONTRATO 099 IERP - ABB/Cegelec/MHA - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 36.262.807,47

Custos indiretos (13,66%) 4.953.499,50

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 7.107.510,26

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 48.323.817,23

SOBREPREÇO DE: R$ 25.140.007,42  (73.463.824,65 - 48.323.817,23) 

CONTRATO 099 - ABB-Cegelec - Obras

Descrição Custo Total Soma preços 

(R$)

CUSTO DIRET OBSERVAÇÕES

PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 1.168.444,18 custos indiretos e BDI

Levantamento de campo e assistência a montagem 273.855,40 custos indiretos e BDI

Administração central, seguros e lucro 347.305,74 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 249.830,94 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 2.039.436,26

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 105% leis sociais) 1.329.195,48 1.329.195,48 fl. 187,  anexo 10

Total MO indireta horista 3.425.324,50 custos indiretos e BDI

Total MO indireta mensalista 3.127.007,59 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 542.015,00 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 86.800,00 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 182.988,00 custos indiretos e BDI

Materiais consumo e acessórios (gases, eletrodos, isolantes e transp.) 189.000,00 189.000,00 fl. 191,  anexo 10

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 208.500,00 208.500,00 fl. 191,  anexo 10

Despesas adicionais de suprimento de materiais e equipamentos 334.423,98 custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 2.269.601,30 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 833.109,72 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 12.527.965,57

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 145% leis sociais) 2.814.461,62 2.814.461,62 fl. 199, anexo 10

Total MO indireta mensalista 3.176.454,59 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 444.674,93 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 264.451,24 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 125.000,00 custos indiretos e BDI

Materiais de consumo e acessórios 2.298.039,33 2.298.039,33 fl. 203, anexo 10

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 162.100,79 162.100,79 fl. 203, anexo 10

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 1.584.964,50 custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 425.000,00 custos indiretos e BDI

Materiais de consumo e acessórios 1.547.242,99 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (drenagem, estrutura, estaca, sondagens, controle) 1.927.450,29 custos indiretos e BDI

Custos administração central, seguros e lucros 2.715.804,38 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 1.245.629,77 custos indiretos e BDI

Total materiais e equipamentos de montagem 18.731.274,43

Bens e materiais importados (US$ 2,1329 x 4.595.908,06) 9.802.612,30 9.802.612,30 9.802.612,30 fl. 83, anexo 10

Bens e materiais ofertados no Brasil 24.588.167,80 24.588.167,80 19.458.897,95 fl. 176, anexo 10

Adicional serviços complementares 3.117.423,99 3.117.423,99

TOTAL DO CONTRATO 099 ABB/CEGELEC/MHA SEM ADITIVOS 70.806.880,35 70.806.880,35 36.262.807,47 CUSTOS DIRETOS

Aditivo 4 - Adequar escopo contratual 4.139.971,48

Aditivo 5 - Serviço de modificação de projeto 1.634.396,82

Aditivo 6 - Exclusão de valores complementares -3.117.423,99

TOTAL DO CONTRATO 099 ABB/CEGELEC/MHA COM ADITIVOS 73.463.824,66 36.262.807,47

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 29/173) e da DFP fls. 178/220, anexo 10

2 - A estimativa da equipe de auditoria partiu dos custos diretos da empresa e da SL/ECP, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP ABB/Cegelec/MHA Preços equipe auditoria
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PLANILHA 09  e 24 - CONTRATO 101 IERP - Consórcio Conpar - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 652.972.415,44

Custos indiretos (13,66%) 89.196.031,95

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 127.982.593,43

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 870.151.040,82

SOBREPREÇO DE: R$ 991.424.049,05  (1.861.575.089,87 - 870.151.040,82) 

CONTRATO 101 - CONSÓRCIO CONPAR

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO (R$) OBSERVAÇÕES

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO OBJETO

Fornecimentos de materiais de aplicação 232.532.656,46 232.532.656,46 fl. 135, anexo 11

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos materiais 23.701.675,73 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de materiais, impostos e lucro 256.234.332,19

Fornecimentos de equipamentos tagueados 245.134.447,72 245.134.447,72 fl. 136, anexo 11

Custo Financ e Imposto incid s/faturamento equip tagueados 24.986.155,83 custos indiretos e BDI

Total fornecimentos e Serviços do Contrato 270.120.603,55

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 140% leis sociais) 135.159.092,10 131.597.620,38 fls. 19 e 139, anexo 11 

Total MO indireta horista 98.119.006,43 custos indiretos e BDI

Total MO indireta mensalista 82.769.647,91 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 15.579.316,03 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 43.192.037,98 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 19.079.208,60 custos indiretos e BDI

Materiais consumo e acessórios 28.734.695,35 7.225.020,09 fls. 19 e 143, anexo 11

Equipamentos montagem (aluguel) (fase direta) e ferramental 96.130.330,79 36.482.670,79 fls. 19 e 143, anexo 11

Total de materiais e equipamentos de montagem 124.865.026,14

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 37.089.686,49 custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 37.560.965,39 custos indiretos e BDI

Despesas adicionais de suprimento (contingências) 42.108.394,86 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (calibraç, testes, sond, vigilância, limp, proj, trat) 334.472.219,32 custos indiretos e BDI

Total de outros custos 451.231.266,06

Administração Central, Seguros e Lucro 203.310.868,42 203.310.868,42 custos indiretos e BDI

Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 69.339.594,59 69.339.594,59 custos indiretos e BDI

Eventuais paralisações por chuvas, raios e conseq ou eventos globais 52.012.130,93 52.012.130,93 fl. 178, anexo 11

TOTAL DO CONTRATO CONPAR 101 SEM ADITIVOS 1.821.012.130,93 652.972.415,44

Aditivo 1 - Sem valor

Aditivo 2 - Serviços modificação projeto carteira de coque 258.681,39 258.681,39 fl. 111, anexo 11

Aditivo 3 - Serviços modificação projeto carteira de gasolina 828.226,03 828.226,03 fl. 114, anexo 11

Aditivo 4 - Construção de ruas e dois pontilhões Rua N-8367,500 9.875.000,00 9.875.000,00 fl. 117, anexo 11

Aditivo 5 - Construção de ruas internas, pontilhões, drenagem 29.601.051,52 29.601.051,52 fl. 121, anexo 11

TOTAL DO CONTRATO CONPAR 101 COM ADITIVOS 1.861.575.089,87 1.467.676.780,82 652.972.415,44 TOTAL CUSTOS DIRETOS EQUIPE

OBSERVAÇÕES:

1 - Os valores constantes deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 93/126) e da DFP fls. 127/163 do Anexo 11

2 - A estimativa da equipe auditoria partiu dos custos diretos da empresa e da SL/ECP, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.
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PLANILHA 10 - CONTRATO 107 IERP - Azevedo e Travassos - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 6.068.121,91 MC = MEMÓRIA DE CÁLCULO FLS 457/467 ANEXO 12

Custos indiretos (13,66%) 828.905,45 MC nos anexos 1 e 12

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 1.189.351,89

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 8.086.379,26

SOBREPREÇO DE: R$ 34.188.468,34 (42.274.847,60 - 8.086.379,26) 

CONTRATO 107 CIC PETROBRÁS 2600m² mar/07 ORÇ EQUIPE - PRÉDIO DO CIC PETROBRÁS DE 2600m²mar/07

Descrição Preço Total Descrição U Quantid CUSTO DIRETO R$ OBSERVAÇÕES

Canteiro de obras 1.068.960,38 Canteiro de obras, inst mob outrosm² 67.879,80 MC fl. 458, anexo 12

Fundações 4.162.239,26 Fundações 159.324,24 MC fl. 284, anexo 1

Aço CA 50 e CA 60 t 7,09 6.020,00 42.681,80 MC fl 284 A-1 e fl 459 A-12

Blocos e baldrames 2.619.216,00 Concreto fck 25MPa m³ 55,68 157,27    8.756,79 MC fl 284 A-1 e fl 459 A-12

Estacas diâmetro 35cm 1.493.023,26 Tubulão ou estacas m³ 289,53 146,40 42.387,19 MC fl 284 A-1 e fl 459 A-12

Outros serviços fundação 50.000,00 Outros serviços fundação 65.498,45 MC fl 284 A-1 e fl 459 A-12

Obra bruta (superestrutura) 11.931.984,00 Obra bruta (superestrutura) 1.908.078,34 fl. 460,  anexo 12

Pilares 2.037.168,00 Formas compensado resinadom² 8.459,07 24,57      207.839,35 igual a 5,32m² x 1.590

Platibandas 582.048,00 Armações aço CA 50 e CA 60t 141,65 6.020,00 852.713,93 igual a 0,89t x 1.590m³

Lajes 2.594.372,49 Concreto fck 40MPa m³ 1.590,00 287,63 457.331,70 Quantitativ fl. 12, anexo 12

Cobertura 727.560,00 Impermeabilização 59.527,16 fl. 460, anexo 12

Alvenaria 436.536,00 Alvenaria 188.324,35 fl. 285, anexo 01

Contrapiso e emboço 717.374,16 Contrapiso e emboço 86.846,69 fl. 460, anexo 12

Inst hidráulicas, drenagem, esgoto 509.292,00 Instalações 55.495,16 fl. 285, anexo 01

Obra fina (acabamentos) 4.327.633,35 Obra fina (acabamentos) 489.290,03 fl. 285A, anexo 01

Revestimentos/pinturas/pisos 582.048,00 Revestimentos/pinturas/pisos 62.559,49 fl. 461, anexo 12

Esquadrias madeira/metálica/vidros 3.128.508,00 Esquadrias madeira/metálica/vidros 350.000,00 fl. 285-A, Anexo 01

Rodapés/forro/pintura/bancada 582.048,00 Rodapés/forro/pintura/bancada 70.438,54 fl. 461, anexo 12

Outros serviços obra fina 35.029,35 Outros serviços obra fina 6.292,00 fl. 285-A, Anexo 01

Coloc condicionamento testes documentação outros7.695.640,34 custos indiretos e BDI

Preoperação, partida e outros 498.954,60 custos indiretos e BDI

Projeto Básico 778.369,21 custos indiretos e BDI

Urbanização de 6000m² no entorno 920.000,00 Urbanização de 6000m² no entorno 60.000,00 fl. 462, anexo 12

SUBTOTAL PREÇO PRÉDIO CIC 27.056.147,79 SUBTOTAL CUSTO DIRETO PRÉDIO PÚBLICO 2.684.572,38 Preço médio = 1.032,5/m²

Estações de trabalho (móveis de escritório) 2.022.346,18 Quatro estações de trabalho a cada 25m² 572.869,57 MC fl 282 A-1 e fl 457 A-12

Constr prédio subestação CIC (375)m²) 1.235.776,74 Constr prédio da subestação CIC (375)m²) 387.197,94  = 375m² x 1.032,5/m²

Constr fornec mont subestaç 13,8kV 9.628.868,05 Fornec. Mat Equip. Subestaçãoud 2.501.152,16 fl 285B A-1 e fl 462 A-12

TOTAL CUSTOS DIRETOS ORÇ EQUIPE 6.068.121,91

Aditivo nº 1  - Exclusão serviços complementares-2.672.400,61

Aditivo nº 2 - Esc. Cortes árvores e cercas 200.483,75

Aditivo nº 3 - Diferença de equipamentos 1.386.403,43

Aditivo nº 4 - Esp. Estação controle 286.159,47

Aditivo nº 5 - Ar condicionado 458.664,54

TOTAL CONTRATO C/ADITIVOS 42.274.847,60 6.068.121,91 CUSTO DIRETO EQUIPE

OBSERVAÇÕES:

1 - Os valores constantes deste resumo de preços contratuais saíram do histograma fls 364/404

2 - Fornecim. e serviços complementares não estão no histograma, mas complementam o contrato

3 -Volume concreto e ferro conforme informações de preço secreto da Engenharia SL/ECP/Petrobrás

4 - Preços vidros, esquadrias, paisagismo conf dados estimativa Engenharia SL/ECP/Petrobrás

5 -Volume concreto e ferro conforme informações de preço secreto da Engenharia SL/ECP/Petrobrás

6 - Preços vidros, esquadrias, paisagismo conf dados estimativa Engenharia SL/ECP/Petrobrás

7 - O contrato a preço global teve 13 aditivos e terminou em R$ 42.274.847,60
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PLANILHA 11 - CT 111- IERP - Cons.Interpar - CÁLC. SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 813.154.022,88

Custos indiretos (13,66%) 111.076.839,53

BDI 19,6% 159.378.188,48

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 1.083.609.050,89

SOBREPREÇO DE: R$ 1.173.328.095,28  (2.256.937.146,17 - 1.083.609.050,89) 

CONTRATO 111 - CONSÓRCIO INTERPAR

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO DIRETO OBSERVAÇÕES
PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projetos 55.925.142,98 custos indiretos e BDI
Levantamento de campo 13.309.458,59 custos indiretos e BDI
Instalações e despesas gerais 7.989.265,42 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros 60.000,00 custos indiretos e BDI
Adm central, contingências e lucro 22.878.034,01 custos indiretos e BDI
Impostos, custo financeiro, cofins, outros 16.604.129,54 custos indiretos e BDI
Total geral de custo de pessoal (Escritório) 116.766.030,54 fl. 89, anexo 13
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Total fornecimento de materiais de aplicação 266.822.586,93 fl. 89, anexo 13
Fornecimento de equipamentos tagueados 67.919.999,54 fl. 93, anexo 13
Total de materiais e equipamentos 334.742.586,47 306.400.536,81 Menos PIS e Cofins
CONSTRUÇÃO CIVIL

Mão de obra direta 62.216.813,67 62.216.813,57 fl. 95, anexo 13
Mão de obra indireta horista 9.714.525,07 custos indiretos e BDI
Mão de obra indireta mensalista 9.025.537,03 custos indiretos e BDI
Alimentação 7.997.148,38 custos indiretos e BDI
Segurança, meio ambiente, saúde - SMS 10.234.231,76 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 9.694.593,65 custos indiretos e BDI
Materiais de consumo e acessórios 63.078.053,77 63.078.053,77 fl. 99, anexo 13
Equipamentos de construção diversos (ferramental) 20.286.093,40 20.286.093,40 fl. 99, anexo 13
Canteiro de obras 475.960,00 custos indiretos e BDI
Despesas gerais, passagens, escritório e outros 3.952.097,57 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros 39.057.891,00 custos indiretos e BDI
Adm. Central, contingências e lucro 69.783.080,86 custos indiretos e BDI
Impostos, custo financeiro, cofins, outros 28.819.743,33 custos indiretos e BDI
Total constr. civil, adm. central, conting, lucro 142.088.772,76

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Mão de obra direta 259.275.375,09 259.275.375,09 fl. 104, anexo 13
Mão de obra indireta horista 86.948.084,79 custos indiretos e BDI
Mão de obra indireta mensalista 85.323.015,47 custos indiretos e BDI
Alimentação 26.897.781,51 custos indiretos e BDI
Segurança, meio ambiente, saúde - SMS 43.849.027,92 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 32.563.444,00 custos indiretos e BDI
Total de custo de pessoal 534.856.728,78

Materiais de consumo e acessórios 18.594.299,58 18.594.299,58 fl. 108, anexo 13
Equipamentos de montagem diversos 83.302.850,66 83.302.850,66 fl. 108, anexo 13
Canteiro de obras 69.623.890,04 custos indiretos e BDI
Despesas Gerais, diárias e passagens 53.431.912,26 custos indiretos e BDI
Despesas adic que não integram nota fiscal 35.540.670,91 0,00 fl. 109, anexo 13
Subempreiteiros 190.492.847,01 custos indiretos e BDI
Seguro contratada e adic  responsabilida civil 5.433.625,00 custos indiretos e BDI
Garantias cumprimento obrigações contratuais 10.545.274,60 custos indiretos e BDI
Total de outros custos 365.068.219,82 custos indiretos e BDI
Adm. Central, contingências e lucro 296.565.388,63 296.565.388,63 custos indiretos e BDI
Impostos, custo financeiro, cofins, outros 122.478.662,09 122.478.662,09 custos indiretos e BDI
Ressarcimento de custos dias de chuva, raios 46.000.000,00 46.000.000,00 custos indiretos e BDI
TOTAL GERAL CONTRATADO 2.252.710.536,06 2.252.710.536,06 813.154.022,88 CUSTOS DIRETOS
Adit contr nº 2 (licença de uso de software 3D) 4.226.610,11 4.226.610,11 fl. 199, anexo 1
TOTAL GERAL COM ADITIVOS 2.256.937.146,17 2.256.937.146,17 813.154.022,88 CUSTOS DIRETOS
OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo preços contratuais saíram das planilhas contrato (fls 59/81, anexo 13) e DFP fls 82/114 Anexo 13

2 - Estimativa equipe de auditoria partiu dos custos diretos da DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.
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PLANILHA 12 - CT 112- IERP - CONS. CCPR - CÁLC. SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 900.775.242,48

Custos indiretos (13,66%) 123.045.898,12

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 176.551.947,53

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 1.200.373.088,13

SOBREPREÇO DE: R$ 1.289.427.929,39  (2.489.801.017,52 - 1.200.373.088,13) 

CÁLCULO SOBREPREÇO CONTRATO 112 CONSÓR CCPR

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO DIRET OBSERVAÇÕES

PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de escritório e projetos 89.886.209,28 custos indiretos e BDI

Levantamento de campo 3.519.292,43 custos indiretos e BDI

Instalações e despesas gerais 29.204.570,71 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros 1.868.729,15 custos indiretos e BDI

Itens de tratamentos de riscos 1.851.629,34 custos indiretos e BDI

Adm central, contingências e lucro 34.376.063,94 custos indiretos e BDI

Impostos, custo financeiro, cofins, outros 11.448.293,42 custos indiretos e BDI

Total geral de custo de pessoal (ESCRITÓRIO) 172.154.788,27 fl. 310, anexo 14

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 487.228.800,00 SL/ECP (fl 80, ane 14)

Total fornecimento de materiais de aplicação 293.149.351,44 293.149.351,44 fl. 312, anexo 14

Fornecimento de equipamentos tagueados 402.925.579,92 402.925.579,92 fl. 314, anexo 14

CONSTRUÇÃO CIVIL

Mão de obra direta 37.975.867,83 fl. 316, anexo 14

Mão de obra indireta mensalista 9.809.106,27 custos indiretos e BDI

Alimentação 3.792.899,27 custos indiretos e BDI

Segurança, meio ambiente, saúde - SMS 6.483.521,15 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 4.863.750,17 custos indiretos e BDI

Total de custo de pessoal 62.925.144,69 37.975.867,83 fl. 319, anexo 14

Materiais de consumo e acessórios 25.584.056,89

Equipamentos de construção diversos 14.072.239,04

Total de materiais e equipamentos construção 39.656.295,93 39.656.295,93 fl. 320, anexo 14

Canteiro de obras 1.899.500,00 custos indiretos e BDI

Mobilização e desmobilização 5.403.734,68 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros 83.115.183,25 custos indiretos e BDI

Seguro tratamento de riscos 1.949.502,36 custos indiretos e BDI

Garantias 763.150,54 custos indiretos e BDI

Total de outros custos 93.131.070,83 fl. 322, anexo 14

Adm. Central, contingências e lucro 53.255.781,36 53.255.781,36 custos indiretos e BDI

Impostos, custo financeiro, cofins, outros 17.735.823,76 17.735.823,76 custos indiretos e BDI

Total CONSTRUÇÃO CIVIL, Adm. Central, contingências e lucro 962.779.047,93

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Mão de obra direta 173.830.596,47 fl. 325, anexo 14

Mão de obra indireta horista 2.647.965,27 custos indiretos e BDI

Mão de obra indireta mensalista 185.143.906,20 custos indiretos e BDI

Alimentação 25.658.560,39 custos indiretos e BDI

Segurança, meio ambiente, saúde - SMS 45.358.010,85 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 40.916.557,98 custos indiretos e BDI

Total de custo de pessoal 473.555.597,16 173.830.596,47 fl. 328, anexo 14

Materiais de consumo e acessórios 40.831.526,79 40.831.526,79 fl. 329, anexo 14

Equipamentos de montagem diversos 121.252.155,46 121.252.155,46 fl. 329, anexo 14

Canteiro de obras 73.153.936,14 custos indiretos e BDI

Despesas Gerais, mobilização e desmobilização 63.124.710,23 custos indiretos e BDI

Despesas adicionais fora nota fiscal de venda 69.607.493,14 fl. 330, anexo 14

Subempreiteiros 113.581.454,31 fl. 337, anexo 14

Seguro da contratada 10.210.339,11 custos indiretos e BDI

Garantias de cumprimento obrigações contratuais 3.996.930,65 custos indiretos e BDI

Total de outros custos 333.674.863,58 fl. 331, anexo 14

Adm. Central, contingências e lucro 263.762.299,52 263.762.299,52 custos indiretos e BDI

Impostos, custo financeiro, cofins, outros 87.841.010,63 87.841.010,63 custos indiretos e BDI

Ressarcimento custos dias de chuva, raios e consequênc 29.000.000,00 29.000.000,00 fl. 157, anexo 14

TOTAL GERAL CONTRATO 112 2.484.851.289,34 fl. 151, anexo 14

Adit contr nº 2 (fornecimento licenças software 3D) 4.949.728,18 4.949.728,18 fl. 157/159, anexo 14

TOTAL GERAL COM ADITIVO CONTRATO 112 2.489.801.017,52 900.775.242,48 CUSTOS DIRETOS

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 103/162, anexo 14) e DFP fls 305/341 do Anexo 14.

2 - A estimativa da equipe de auditoria partiu dos custos diretos da DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.
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PLANILHA 13 - CT 114 - IERP - CONS. PASSARELLI/GEL - CÁLC. SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 231.129.401,46

Custos indiretos (13,66%) 31.572.276,24

BDI 19,6% 45.301.362,69

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 308.003.040,39

SOBREPREÇO DE: R$ 85.919.885,00  (393.922.925,39 - 308.003.040,39) 

CONTRATO 114 - CONS. PASSARELLI/GEL - UTDI-

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO (R$) OBSERVAÇÕES
PROJETOS

Serviços de projeto no escritório 4.900.534,69 custos indiretos e BDI
Levantamento de campo e assistência à montagem 1.670.956,60 custos indiretos e BDI
Instalações e despesas gerais 1.997.975,00 custos indiretos e BDI
Seguros e garantias 861.000,00 custos indiretos e BDI
Administração Central, Seguros e Lucro 1.289.533,71 custos indiretos e BDI
Custos financeiros, impostos, contigências e outros 2.080.000,00 custos indiretos e BDI
Total parcial dos serviços 12.800.000,00 fl. 61, anexo 15
Fornecimento materiais de aplicação 39.163.921,64 fl. 62, anexo 15
Fornecimento equipamentos tagueados 163.289.665,47 fl. 64, anexo 15
Total fornecimento materiais e equipamentos 202.453.587,11 175.664.717,67 Menos PIS Cofins Difal
CONSTRUÇÃO CIVIL

Total mão de obra direta (incl 30% peric e 140% LS) 6.590.088,65 6.590.088,65 fl. 67, anexo 15
Total MO indireta horista 5.386.002,34 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 17.819.366,50 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 3.421.440,00 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 6.188.560,52 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 3.552.000,00 custos indiretos e BDI
Materiais consumo e acessórios 31.051.395,57 28.422.330,04 Menos PIS e Cofins
Total de equipamentos de construção e diversos 11.467.170,00 10.496.265,45 fl. 71, anexo 15
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 6.851.050,00 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 2.481.600,00 custos indiretos e BDI
Despesas adicionais de suprimento (contingências) 1.655.000,00 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (calibraç, testes, sond, vigilância, limp, proj, trat)6.511.712,70 fl. 73, anexo 15
Itens de tratamento de risco, seguros, garantias 2.381.893,46 custos indiretos e BDI
Administração Central, Seguros e Lucro 14.414.778,48 custos indiretos e BDI
Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 9.921.561,92 custos indiretos e BDI
TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS COM IMPOSTOS E BDI 129.693.620,14 fl. 74, anexo 15
MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Mão de obra direta 7.279.477,92 7.279.477,92 fl. 76, anexo 15
Mão de obra indireta (horista) 3.203.137,08 custos indiretos e BDI
Mão de obra indireta (mensalista) 3.273.686,00 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 1.632.000,00 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 1.905.257,84 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 1.200.000,00 fl. 79, anexo 15
Materiais consumo e acessórios 1.005.200,00 920.091,53 fl. 80, anexo 15
Equipamentos de montagem, auxiliares e ferramental 1.918.900,00 1.756.430,21 (-) 9,25% PIS, Cofins
Instalações 36.000,00 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 410.000,00 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (calibraç, testes, sond, vigilância, limp, proj, trat)12.885.415,92 custos indiretos e BDI
Administração Central, Contingências, Seguros e Lucro 4.754.300,94 custos indiretos e BDI
Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 3.272.342,44 custos indiretos e BDI
Total parcial dos serviços 42.775.718,14 fl. 82, anexo 15
Serviços assist preoperação, partida, manutenção (2.883.569,47) custos indiretos e BDI
Ressarcimentos custos dias de chuva, raios e consequências6.200.000,00 6.200.000,00 custos indiretos e BDI
TOTAL DO CONTRATO PASSARELLI/GEL SEM ADITIVOS393.922.925,39 393.922.925,39 231.129.401,46 fl. 44, anexo 15
OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 44/55) e da DFP fls. 57/86 do Anexo 15

2 - A estimativa da equipe de auditoria partiu dos custos diretos DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP Passarelli/GEL Preços equipe auditoria
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PLANILHA 14- CONTRATO 117- IERP - NORMATEL - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 20.591.122,82

Custos indiretos (13,66%) 2.812.747,38

BDI 19,6% 4.035.860,07

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 27.439.730,27

SOBREPREÇO DE: R$ 11.026.732,99 (38.466.463,26 - 27.439.730,27) 

CONTRATO 117 - NORMATEL Preços DFP Normatel Preços equipe auditoria

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO (R$) OBSERVAÇÕES

PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 872.806,78 custos indiretos e BDI

Levantamento de campo e assistência à montagem 525.164,88 custos indiretos e BDI

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 116.500,00 custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 193.471,50 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 249.584,82 custos indiretos e BDI

Total serviços projetos no escritório 1.957.527,98

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total mão de obra direta (incl 30% peric121% LS) 973.353,29 973.353,29 fl. 195, anexo 16

Total MO indireta mensalista 2.440.545,58 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 187.750,49 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 519.601,49 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 84.410,00 custos indiretos e BDI

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 416.360,00 416.360,00 fl. 199, anexo 16

Despesas adicionais de suprimento de materiais e equipamentos331.636,16 custos indiretos e BDI

Administração Central, Seguros e Lucro 1.176.294,25 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 895.780,84 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 7.025.732,10

Fornecimentos de materiais de aplicação 3.748.803,20 3.748.803,20 fl. 202, anexo 16

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 871.570,50 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 4.620.373,70

Fornecimento de equipamentos taqueados 3.316.361,56 3.316.361,56 fl. 204, anexo 16

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 771.030,83 custos indiretos e BDI

Total fornecimento de equipamentos taqueados 4.087.392,39

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total mão de obra direta (incl 30% peric121% LS) 1.485.147,15 1.485.147,15 fl. 172, anexo 16

Total MO indireta mensalista 718.386,86 custos indiretos e BDI

Alimentação de pessoal 201.126,69 custos indiretos e BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 683.438,44 custos indiretos e BDI

Transporte de pessoal 141.512,59 custos indiretos e BDI

Materiais de consumo e acessórios 9.527.227,62 9.527.227,62 fl. 176, anexo 16

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental1.123.870,00 1.123.870,00 fl. 176, anexo 16

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 1.283.387,00 custos indiretos e BDI

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 194.960,00 custos indiretos e BDI

Subempreiteiros (corte do asfalto, fireproof, sist. Pressurização)820.000,00 custos indiretos e BDI

Custos administração central, seguros e lucros 1.433.123,30 custos indiretos e BDI

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 1.356.242,16 custos indiretos e BDI

Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 18.968.421,81

Serviços complementares 1.677.100,91 fl. 224, anexo 16

TOTAL DO CONTRATO 117 NORMATEL SEM ADITIVOS38.336.548,89 38.230.597,43 20.591.122,82 T CUSTOS DIRETOS

Aditivo 2- Exclusão de valores complementares -925.961,44 fl. 64, anexo 16

TTOTAL CONTRATO 117 NORMATEL COM EXCLUSÃO DE ADITIVOS 37.304.635,99 fl. 67

Aditivo 7- Ressarcimento de valores complementares 1.161.827,27 fl. 91

TOTAL DO CONTRATO 117 NORMATEL COM ADITIVOS 38.466.463,26 fls. 101 e 98

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 23/170) e DFP fls. 171/213 anexo 16

2 - Estimativa equipe de auditoria partiu dos custos diretos DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivo contratual em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não é justificável.
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PLANILHA 15- CONTRATO 118- IERP - JARAGUÁ - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO
CUSTOS 

DIRETOS
OBSERVAÇÕES

Mão de obra direta 8.630.436,43 fl. 17, anexo 17

Equipamentos para execução dos serviços e ferramental 5.711.304,46 fl. 17, anexo 17

Materiais de consumo 1.433.750,88 fl. 17, anexo 17

Outros materiais montagem 860.151,70 fl. 17, anexo 17

Fornecimento do forno (Petrobrás paga direto) 0,00

Custo direto 16.635.643,47

Custos indiretos (13,66%) 2.272.428,90

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 3.260.586,12

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 22.168.658,49

SOBREPREÇO DE: R$  15.724.918,51  (37.893.577,00 - 22.168.658,49) 

CONTRATO 118 - JARAGUÁ PREÇOS

Descrição

Preços 

contrato da 

Jaraguá

Preços 

equipe 

auditoria

OBSERVAÇÕES

PREÇO FORNO FORNECIDO PAGO P/ PETROBRÁS 79.536.668,70 79.536.668,70 Operação contábil

FORNECIMENTO SERV CONSTR CIVIL MONTAGEM 37.893.577,00 22.168.658,49 Contrato fl 3, anex 17

TOTAL DO CONTRATO DA JARAGUÁ 117.430.245,70
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PLANILHA 16 - CONTRATO 121- IERP - CONSÓRCIO CBC/MIP - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO
CUSTO 

DIRETO
OBSERVAÇÕES

Mão de obra direta 33.075.935,45 fls 24e19, ane 18

Equipamentos para execução dos serviços e ferramental24.227.055,87 fl. 19, anexo 18

Materiais de consumo 2.811.872,89 fl. 19, anexo 18

Materiais de construção civil 5.709.155,30 fl. 19, anexo 18

Outros materiais montagem 1.616.801,07 fl. 19, anexo 18

Fornec caldeira (Petrobrás=R$ 250.620.000,00) 0,00

Custo direto 67.440.820,58

Custos indiretos (13,66%) 9.212.416,09

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 13.218.400,83

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 89.871.637,50

SOBREPREÇO DE: R$ 56.766.139,17  (146.637.776,67 - 89.871.637,50) 

CONTRATO 121 - CONSÓRCIO CBC/MIP

DESCRIÇÃO

Preços do 

contrato 

CBC/MIP

Preços equipe 

auditoria
OBSERVAÇÕES

PREÇO DA CALDEIRA PAGO P/PETROBRÁS 250.620.000,00 250.620.000,00 fl. 10, anexo 18

FORNEC SERV CONSTR CIVIL MONTAGEM 146.637.776,67 89.871.637,50 Contr fl 3, ane 18

TOTAL DO CONTRATO CBC/MIP 397.257.776,67

PREÇOS
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PLANILHA 17 - CT 123 - IERP - CONTRERAS - CÁLC. SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 13.834.365,57

Custos indiretos (13,66%) 1.889.774,34

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 2.711.535,65

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 18.435.675,56

SOBREPREÇO DE R$  24.833.393,35  (43.269.068,91 - 18.435.675,56) 

CONTRATO 123 - CONTRERAS - Modificações

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO (R$) OBSERVAÇÕES
PROJETO E FORNECIMENTO
Serviços de projeto no escritório 1.688.872,50 custos indiretos e BDI
Levantamentos de campo e assist montagem 119.937,35 custos indiretos e BDI
Instalações e despesas gerais 152.972,80 custos indiretos e BDI
Administração Central, Seguros e Lucro 586.965,37 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamento equip tagueados 407.051,44 custos indiretos e BDI
Total fornecimentos e Serviços do Contrato 2.955.799,46 fl. 316, anexo 19
CONSTRUÇÃO CIVIL
Total mão de obra direta (incl 30% peric 140% LS) 98.123,25 98.123,25 fl. 20, anexo 19
Total MO indireta horista 37.238,74 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 86.580,00 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 13.860,00 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 24.411,20 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 4.950,00 custos indiretos e BDI
Materiais consumo e acessórios 159.843,22 159.843,22 fl. 277, anexo 19
Equipamentos montagem (aluguel) (fase direta) e ferramental 35.290,00 35.290,00
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 53.160,73 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 15.000,00 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (calibraç, testes, sond, vigilância, limp, proj, trat)13.699,00 custos indiretos e BDI
Administração Central, Seguros e Lucro 180.868,35 custos indiretos e BDI
Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 59.893,21 custos indiretos e BDI
TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS COM IMPOSTOS E BDI 782.917,70 fl 276, anexo 19
MONTAGEM ELETROMECÂNICA
Total mão de obra direta (incl 30% peric 140% LS) 4.471.210,00 4.471.210,00 fl. 279, anexo 19
Total MO indireta horista 1.289.386,87 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 6.978.792,93 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 411.812,00 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 1.170.435,52 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 380.100,00 custos indiretos e BDI
Materiais consumo e acessórios 314.755,00 314.755,00 fl. 283, anexo 19
Equipamentos montagem (aluguel) (fase direta) e ferramental1.781.273,82 1.781.273,82
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 671.200,00 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 937.200,00 custos indiretos e BDI
Despesas adicionais de suprimento (contingências) 1.252.833,74 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (calibraç, testes, sond, vigilância, limp, proj, trat)1.414.273,82 custos indiretos e BDI
Administração Central, Seguros e Lucro 6.305.123,49 custos indiretos e BDI
Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 3.565.944,24 custos indiretos e BDI
TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS COM IMPOSTOS E BDI 30.944.341,43 fl. 285, anexo 19
Fornecimento materiais de aplicação 4.382.470,76 4.382.470,76 fls.290/312, anexo 19
Impostos incidentes sobre faturamento dos materiais 97.896,01 custos indiretos e BDI
Total de materiais e equipamentos de montagem 4.480.366,77
Fornecimentos de equipamentos tagueados (patrimoniados) 2.591.399,52 2.591.399,52 fl. 288, anexo 19
Impostos incidentes sobre faturamento dos equipamentos 57.886,91 custos indiretos e BDI
Total de equipamentos taqueados 2.649.286,43 custos indiretos e BDI
Outros custos 746.280,32 746.280,32 custos indiretos e BDI
Serviços assist preoperação, manutenção, partida 253.151,01 253.151,01 custos indiretos e BDI
TOTAL DO CONTRATO CONTRERAS 123 SEM ADITIVOS42.812.143,12 42.812.143,12 13.834.365,57 T CUSTOS DIRETOS
Aditivo - SMP2 Fornecimento tubos, andaimes 513.638,99
Aditivo 4  SM 4 - Modificação projeto tubo 93.106,88
Aditivo  - Exclusão frete internacional -149.820,08 fl. 45, anexo 19
TOTAL DO CONTRATO CONTRERAS 123-IERP COM ADITIVOS43.269.068,91

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 45/76) e DFP fls.  269/320 anexo 19

2 - Estimativa equipe auditoria partiu dos custos diretos da DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%).

3 - Aditivos contr em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

Preços DFP Contreras Preços equipe auditoria
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PLANILHA 18 - CONTRATO 134 - IERP - CHICAGO - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 66.064.140,44

Custos indiretos (13,66%) 9.024.361,58

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 12.948.571,53

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 88.037.073,55

SOBREPREÇO DE: R$ 55.490.582,84  (143.527.656,39 - 88.037.073,55) 

CONTRATO 134 - CHICAGO - Tanques

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO (R$) OBSERVAÇÕES
PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 1.490.502,35 custos indiretos e BDI
Levantamento de campo e assistência a montagem 416.216,89 custos indiretos e BDI
Instalações e despesas gerais 838.021,49 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (planejamento, projeto base) 638.592,60 custos indiretos e BDI
Administração central, seguros e lucro 773.091,67 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 393.575,00 custos indiretos e BDI
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 4.550.000,00 fl. 103, anexo 20
Fornecimentos de materiais de aplicação 37.650.000,00 37.650.000,00 36.324.167,87 (-) PIS, Cofins fl 104
MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total mão de obra direta (incl 30% peric 120% LS) 10.551.408,87 10.551.408,87 fl. 80, anexo 20
Total MO indireta horista 1.942.995,60 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 8.151.916,50 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 1.300.684,10 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 2.527.390,00 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 1.443.328,00 custos indiretos e BDI
Materiais de consumo e acessórios 3.858.086,99 3.858.086,99 fl. 84, anexo 20
Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental4.990.065,90 4.990.065,90 fl. 84, anexo 20
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 2.473.978,60 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 1.849.925,74 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (serviços de END e outros serviços) 394.000,00 custos indiretos e BDI
Tratamentos de riscos (seguros e garantias) 1.673.912,01 custos indiretos e BDI
Administração central, seguros e lucro 9.313.182,69 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 4.779.125,00 custos indiretos e BDI
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 55.250.000,00 fl. 86, anexo 20
CONSTRUÇÃO CIVIL

Total mão de obra direta (incl 30% peric 120% LS) 2.374.780,47 2.374.780,47 fl. 92, anexo 20
Total MO indireta horista 927.008,85 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 1.981.536,74 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 442.232,40 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 712.076,97 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 380.000,00 custos indiretos e BDI
Materiais de consumo e acessórios 6.896.910,50 6.896.910,50 fl. 96, anexo 20
Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental1.068.719,84 1.068.719,84 fl. 96, anexo 20
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 623.440,00 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 570.400,00 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (limpeza, remoção, mat. aterro,  perf.,  ensaio, estacas)12.725.458,34 custos indiretos e BDI
Administração central, seguros e lucro 6.558.535,90 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 3.338.899,99 custos indiretos e BDI
Total dos serviços de contrução civil 38.600.000,00 fl. 98A, anexo 20
Ressarcimentos custos dias de chuvas, raios e consequências7.477.656,39 7.477.656,39 custos indiretos e BDI
TOTAL DO CONTRATO 134 CHICADO SEM ADITIVOS143.527.656,39 143.527.656,39 66.064.140,44 fl. 66, anexo 20

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 66/78) e DFP fls. 79/108 anexo 20

2 - Estimativa equipe auditoria partiu dos custos diretos da DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivo contratual em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não é justificável.

Preços DFP Chicago Preços equipe auditoria
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PLANILHA 19 - CT 149 - IERP - VWSB/ENFIL - CÁLC. SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 367.336.289,04

Custos indiretos (13,66%) 50.178.137,08

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 71.997.912,65

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 489.512.338,77

SOBREPREÇO DE R$ 28.346.882,81  (517.859.221,58 - 489.512.338,77)

CONTRATO 149 - VWSB/ENFIL - Unid.Tratº 

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO (R$) OBSERVAÇÕES
PROJETO E FORNECIMENTO
Serviços de projeto no escritório 6.134.967,40 custos indiretos e BDI
Levantamento de campo e assistência a montagem 6.053.389,77 custos indiretos e BDI
Instalações e despesas gerais 2.097.698,10 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (instrum/automação, elét. tributação) 3.932.970,96 custos indiretos e BDI
Tratamento de riscos (seguros e garantias) 1.274.298,41 custos indiretos e BDI
Administração central, contigências e lucro 2.710.546,79 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços4.332.101,00 custos indiretos e BDI
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 26.535.972,43 fl. 74, anexo 21
Fornecimentos de materiais de aplicação 111.518.311,54
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços17.006.542,51
Total fornecimento materiais de aplicação 128.524.854,05 111.518.311,54 fl 75, A 21, s/impostos
Fornecimentos de equipamentos tagueados (patrimoniados)219.554.905,90
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços33.482.123,15
Total fornecimento equipamentos tagueados 253.037.029,05 219.554.905,90 fl 78, A 21, s/impostos
CONSTRUÇÃO CIVIL
Total mão obra direta (incl 30% peric 124,93 LS) 6.347.846,30 6.347.846,30 fl. 81, anexo 21
Total MO indireta horista  = LOGÍSTICA =>BDI 1.006.067,47 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 7.231.113,79 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 1.393.500,00 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 1.838.749,00 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 2.348.980,14 custos indiretos e BDI
Total de custo de pessoal 20.166.256,70 fl. 84, anexo 21
Materiais de consumo e acessórios 8.531.328,63
Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental3.402.666,40
Total materiais e equipamentos de montagem 11.933.995,03 11.933.995,03 fl. 85, anexo 21
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 4.837.737,96 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 462.000,00 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (controle tecnológico,cravação estacas e terraplenagem)757.191,79 custos indiretos e BDI
Tratamento de riscos (garantias) 70.000,00 custos indiretos e BDI
Custos administração central, seguros e lucros 7.767.272,68 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços2.573.460,62 custos indiretos e BDI
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 48.567.914,78 fl. 88, anexo 21
MONTAGEM ELETROMECÂNICA
Total mão obra direta (incl 30% peric 125% LS) 9.163.498,45 9.163.498,45 fl. 90, anexo 21
Total MO indireta horista 1.586.328,97 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 6.083.176,69 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 1.376.178,37 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 3.219.418,13 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 1.635.782,40 custos indiretos e BDI
Total de custo de pessoal 23.064.383,01 fl. 93, anexo 21
Materiais consumo e acessórios 1.537.561,69
Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental7.280.170,13
Total de materiais e equipamentos de montagem 8.817.731,82 8.817.731,82 fl. 94, anexo 21
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 598.752,16 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, mat. escritório, energia) 3.619.986,78 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (calibraç, serv. END,tratº. térm.,pintura, flushing, oper.div)8.719.809,24 custos indiretos e BDI
Tratamento de riscos (seguros) 226.590,00 custos indiretos e BDI
Total de outros custos 13.165.138,18 fl. 96, anexo 21
Administração Central, Seguros e Lucro 9.898.863,57 custos indiretos e BDI
Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 4.647.334,67 custos indiretos e BDI
TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS COM IMPOSTOS E BDI 59.593.451,25 fl. 96, anexo 21
Ressarcimentos dias de chuva, descargas, raios e consequências1.600.000,02 1.600.000,02 fl. 102, anexo 21
Total do Contrato 149 VWSB-ENFIL 517.859.221,58 517.859.221,58 367.336.289,04 T CUSTO DIRETO
OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 52/67) e DFP fls. 68/100, anexo 21

2 - Estimativa equipe auditoria partiu dos custos diretos da DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivo contratual em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não é justificável.

Preços DFP VWSB/Enfil Preços equipe auditoria

Página 296

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda não apreciado pelo TCU

7.21 - PLANILHA 19 - CT 149 - IERP - VWSB-ENFIL - CÁLC. SOBREPREÇO.pdf



PLANILHAS 20 E 21 - CONTRATO 152 IERP - BUENO - CÁLCULO SOBREPREÇO

RESUMO DO SOBREPREÇO

Custo direto 3.408.957,00 MEMÓRIA CÁLCULO (PLANILHA 21)

Custos indiretos (13,66%) 465.663,53

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 668.155,57

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 4.542.776,10

SOBREPREÇO DE R$ 7.492.399,65  (12.035.175,75 - 4.542.776,10)

CONTRATO 152 - BUENO

Descrição Custo Total Soma preços CUSTO DIRE OBSERVAÇÕES
PROJETO E FORNECIMENTO

Serviços de projeto no escritório 123.690,00 custos indiretos e BDI
Instalações e despesas gerais 24.588,00 custos indiretos e BDI
Administração central, contigências e lucro 27.600,47 custos indiretos e BDI
Total parcial dos serviços 175.878,47 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 16.654,06 custos indiretos e BDI
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 192.532,53 fl. 30, anexo 22
CONSTRUÇÃO CIVIL

Total mão de obra direta (incl 30% peric e 124,93 LS) 1.361.559,61 1.361.559,61 fl. 31, anexo 22
Total MO indireta horista 566.177,04 custos indiretos e BDI
Total MO indireta mensalista 957.448,57 custos indiretos e BDI
Alimentação de pessoal 406.164,00 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 380.190,00 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 371.900,00 custos indiretos e BDI
Materiais de consumo e acessórios 829.341,54 829.341,54 fl. 35, anexo 22
Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 1.263.050,00 1.263.050,00 fl. 35, anexo 22
Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 60.000,00 custos indiretos e BDI
Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 640.859,98 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (interf. água, luz, telef., muros, estacas, placas...)1.118.745,80 custos indiretos e BDI
Custos administração central, seguros e lucros 1.480.824,96 custos indiretos e BDI
Total parcial dos serviços construção civil 9.436.261,50 custos indiretos e BDI
Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos serviços 565.075,54 custos indiretos e BDI
Total do fornecimento de serviços, impostos e lucro 10.001.337,04 fl. 37, anexo 22
MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total mão de obra direta (incl 30% peric e 125% LS) 138.991,52 138.991,52 fl. 38, anexo 22
Alimentação de pessoal 11.403,00 custos indiretos e BDI
Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 15.120,00 custos indiretos e BDI
Transporte de pessoal 21.900,00 custos indiretos e BDI
Total de custo de pessoal fl. 41, anexo 22
Materiais consumo e acessórios 23.130,00 23.130,00

Equipamentos montagem principais, auxiliares e ferramental 24.000,00 24.000,00

Total de materiais e equipamentos de montagem fl. 42, anexo 22
Despesas gerais (passagens, celulares, rádio, telef., comput.) 14.100,00 custos indiretos e BDI
Subempreiteiros (ensaiois não destrutivos e inertização) 45.000,00 custos indiretos e BDI
Total de outros custos

Administração Central, Seguros e Lucro 54.658,99 custos indiretos e BDI
Total parcial dos serviços

Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 20.857,61 custos indiretos e BDI
Total dos serviços 369.161,12

Total do Contrato 152 BUENO 10.563.030,69 3.640.072,67 =Valor próximo DNIT

DNIT = 3.408.957,00
Aditivos 1.472.145,06 custos indiretos e BDI
TOTAL DO CONTRATO COM ADITIVOS 12.035.175,75 12.035.175,75 3.408.957,00 adotado igual DNIT

OBSERVAÇÕES:

1 - Valores deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 52/67) e DFP fls. 68/100, anexo 21

2 - Estimativa equipe auditoria partiu dos custos diretos da DFP contrato, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivo contratual em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não é justificável.
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PLANILHA 21-CUSTOS DIRETOS CONTRATO 152-IERP - BUENO ENGENHARIA - TRINCHEIRA E ALÇA NORTE

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL (R$) 
TERRAPLENAGEM -                  
Desm / destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 15,0 cm m2 11.940,00        0,31                 3.701,40                               
Esc, carga e transp de material de 1ª cat. DMT=200 a 400m - com motoscraper m3 5.910,00          6,11                 36.110,10                              
Esc, carga e transp de material de 1ª cat. DMT=400 a 600m - com motoscraper m3 22.810,00        6,35                 144.843,50                            
Compactação 95% PN m3 22.810,00        2,09                 47.672,90                              
Compactação 100 % PN m3 5.910,00          2,47                 14.597,70                              
DRENAGEM -                  
Valeta VPC 02 m 211,00             47,95               10.117,45                              
Valeta VPA 02 m 289,00             49,95               14.435,55                              
Sarjeta STC 02 m 1.038,00          29,88               31.015,44                              
Dreno Longi DPS 04 m 508,00             83,48               42.407,84                              
Boca de saída BSTC D=1,00 ud 1,00                 1.520,99          1.520,99                               
Boca de saída BSTC D=1,20 ud 1,00                 2.175,25          2.175,25                               
Caixa coletora CCS 01 ud 2,00                 1.149,92          2.299,84                               
Caixa coletora CCS 03 ud 1,00                 1.100,62          1.100,62                               
Caixa coletora CCS 04 ud 1,00                 1.074,14          1.074,14                               
Corpo de bueiro tubular Concreto d=0,60m ud 17,00               283,99             4.827,83                               
Corpo de bueiro tubular Concreto d=1,00m ud 40,00               567,80             22.712,00                              
Corpo de bueiro tubular Concreto d=1,20m ud 9,00                 762,53             6.862,77                               
Dreno sub horizontal DSH 01 m 876,00             49,11               43.020,36                              
Dissipador de energia DEB 05 ud 1,00                 1.899,38          1.899,38                               
Poço de visita PVI 01 pç 1,00                 1.034,16          1.034,16                               
Descida dágua de aterros degraus Arm. DAD 02 pç 2,50                 125,89             314,73                                  
Escavação mecânica de vala em mat 1ª cat m3 2.022,00          4,36                 8.815,92                               
PAVIMENTAÇÃO -                  
Regularização do Subleito m2 7.032,00          0,63                 4.430,16                               
Reforço do subleito com solo CBR 7% m3 320,00             10,46               3.347,20                               
Sub-base em brita graduada m3 1.095,00          87,58               95.900,10                              
Base em brita graduada m3 1.095,00          87,58               95.900,10                              
Pintura de ligação m2 7.017,00          0,12                 842,04                                  
CBUQ faixa C t 1.750,00          55,86               97.755,00                              
Imprimação m3 7.036,03          0,17                 1.196,13                               
SINALIZAÇÃO VIÁRIA -                  
Remoção de placa de sinalização m2 14,00               15,74               220,36                                  
Forn. Implant. Placa sinalização reflexiva m2 52,00               298,29             15.511,08                              
Pintura setas e zebrados term  5 anos p/extrusão m2 128,00             50,51               6.465,28                               
Pintura faixa com termoplástico 3 anos p/aspesão m2 883,00             34,73               30.666,59                              
Remoção mecanizada de revestimento betuminoso (lombadas) m3 34,00               8,82                 299,88                                  
Barreira de segurança dupla m 507,00             242,09             122.739,63                            
URBANIZAÇÃO E COMPLEMENTOS -                  
Enleivamento m2 6.042,00          5,33                 32.203,86                              
Cercas de arame farpado c/suportes de concreto quadrado m 523,00             22,38               11.704,74                              
Alvenaria de pedra argamassada m2 28,00               161,08             4.510,24                               
Estaca pré-moldada 30x30 m 140,00             164,46             23.024,40                              
ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                  
Forn e impl de luminária LM 3 p/lâmpadas VMC ud 16,00               621,69             9.947,04                               
Relocação de poste existente ud 8,00                 907,50             7.260,00                               
Fornecimento de poste em concreto ud 8,00                 1.407,50          11.260,00                              
VIADUTO (OAE) -                  
VIGAS DE CONCRETO PREMOLDADO -                  
Concreto fck 30 Mpa m3 139,53             358,32             49.996,39                              
Forma de placa compensada plastificada m2 3.154,87          40,41               127.488,30                            
Aço CA 50 - fornecimento, corte e colocação kg 20.930,40        6,77                 141.698,81                            
LAJE -                  -                                        
Concreto fck 30 Mpa m3 147,90             358,32             52.995,53                              
Forma de placa compensada plastificada m2 493,00             40,41               19.922,13                              
Aço CA 50 - fornecimento, corte e colocação kg 22.185,00        6,77                 150.192,45                            
Escoramento de madeira de OAE m3 2.958,00          37,54               111.043,32                            
Guarda corpos m 91,00               187,16             17.031,56                              
VIGA DE COROAMENTO/TRAVAMENTO
Concreto fck 30 Mpa m3 60,42               358,32             21.649,69                              
Forma de placa compensada plastificada m2 319,20             40,41               12.898,87                              
Aço CA 50 - fornecimento, corte e colocação kg 9.063,20          6,77                 61.357,86                              
ALAS -                  
Concreto fck 30 Mpa m3 53,20               358,32             19.062,62                              
Forma de placa compensada plastificada m2 266,00             40,41               10.749,06                              
Aço CA 50 - fornecimento, corte e colocação kg 7.980,00          6,77                 54.024,60                              
Escavação m3 684,00             1.577,64          1.079.105,76                         
Concreto fck 30 Mpa m3 684,00             358,32             245.090,88                            
Aço CA 50 - fornecimento, corte e colocação kg 102.600,00      6,77                 694.602,00                            
Escavação carga e transporte m3 3.197,70          11,97               38.276,47                              

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS MAIS BDI E SEM CUSTOS INDIRETOS DA PETROBRÁS 3.924.930,00                     

OBSERVAÇÕES:

1-O Valor de R$ 3.924.930,00 é valor sem custos indiretos (13,66%), mas é valor com 23,9% de BDI. Data base 09/2006

2-Depois de retirado o BDI 23,90%, valores foram corrigidos para Janeiro de 2008, data base da Bueno Engenharia - 152
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PLANILHA 22 - CUSTOS DIRETOS CT 088-IERP- ACESSO ROD.- AZEV&TRAV

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 09/06 
TERRAPLENAGEM
Desm / destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 15,0 cm m2 254.720,00         0,20                    50.944,00                       
Remoção de camada vegetal DMT 2000 a 3000m m2 87.204,00           7,32                    638.333,28                     
Esc, carga e transp de material de 1ª cat. DMT=50 a 200m - cam basc m3 62.348,00           4,45                    277.448,60                     
Esc, carga e transp de material de 1ª cat. DMT=200 a 400m - cam basc m3 82.008,00           5,36                    439.562,88                     
Esc, carga e transp de material de 1ª cat. DMT=400 a 600m - cam basc m3 57.236,00           6,31                    361.159,16                     
Esc, carga e trans de material de 1ª cat. DMT=1000 a 1200m - cam basc m3 12.421,00           6,27                    77.879,67                       
Esc, carga e transporte de material de 1ª cat. DMT= 2000 a 3000- c/cami m3 41.114,00           8,29                    340.835,06                     
Compactação 95% PN m3 86.980,00           2,09                    181.788,20                     
Compactação 100 % PN m3 46.862,00           2,47                    115.749,14                     
Escavação, carga transp solos moles DMT 800 a 1000m m3 3.910,00             12,94                  50.595,40                       
Material de empréstimo para troca de solo m3 35.000,00           18,00                  630.000,00                     
Remoção de pavimento existente m3 22.950,00           6,78                    155.601,00                     
Sub-Total 3.319.896,39                  
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
Valeta VPC 02 m 4.101,00             53,28                  218.501,28                     
Valeta VPA 02 m 1.165,00             55,82                  65.030,30                       
Sarjeta STC 01 m 1.040,00             57,49                  59.789,60                       
Meio fio de concreto MFC 01 m 1.370,00             35,91                  49.196,70                       
Dreno Longi DPS 04 m 2.015,00             95,51                  192.452,65                     
Corpo BSCC 2,00x2,00 m 100,00                1.499,98             149.998,00                     
Corpo BDTC D=1,50m m 100,00                1.895,93             189.593,00                     
Boca BDTC D=1,50m ud 8,00                    4.247,22             33.977,76                       
Boca BSCC 2,00x2,00 ud 8,00                    9.168,48             73.347,84                       
Boca de saída p/dreno BSD 01 ud 8,00                    100,83                806,64                            
Dissipador de energia DEB 05 ud 8,00                    1.533,48             12.267,84                       
Descida dagua DCD 02 m 67,00                  107,55                7.205,85                         
Descida dagua DAD 08 m 128,00                312,88                40.048,64                       
Subtotal 1.092.216,10                  
PAVIMENTAÇÃO
Regularização do Subleito m3 93.210,00           0,63                    58.722,30                       
Reforço do subleito m3 11.035,00           8,44                    93.135,40                       
Sub base de brita estabilizada granulometricamente m3 13.176,00           9,10                    119.901,60                     
Base Brita Graduada m3 39.567,00           44,80                  1.772.601,60                  
Imprimação (inclusive transp.e fornec. de CM-30) m2 100.169,00         0,14                    14.023,66                       
Pintura de Ligação com RR-1C m2 100.169,00         0,10                    10.016,90                       
CBUQ - c/CAP-20 t 8.661,00             218,00                1.888.098,00                  
CBUQ - c/CAP-20 (binder) t 1.659,00             218,00                361.662,00                     
Sub-Total 3- Pavimentação 4.318.161,46                  
SINALIZAÇÃO -                                 
Pinturas de faixas c/termoplástico 3 anos c/aspersão m2 3.527,00             27,99                  98.720,73                       
Forn. Coloc. Tachas reflexivas bidirecional ud 1.720,00             8,93                    15.359,60                       
Forn. Coloc. Tachões reflexivas bidirecional ud 860,00                21,97                  18.894,20                       
Conf. Placas sinalizações totalmente reflexivas m2 280,00                202,91                56.814,80                       
Sub-Total 189.789,33                     
OBRAS COMPLEMENTARES -                                 
Defensa maleável dupla m 220,00                297,83                65.522,60                       
Cerca de rede laminada m 600,00                280,00                168.000,00                     
Cerca de tela com mourão de concreto m 7.940,00             64,00                  508.160,00                     
Enleivamento m2 46.107,32           4,28                    197.339,33                     
Hidrossemeadura m2 30.311,44           0,77                    23.339,81                       

962.361,74                     
DRENAGEM OLEOSA E CONTAMINADA
Escavação m3 22.581,00           2,45                    55.323,45                       
Reaterro m3 18.434,00           3,30                    60.832,20                       
Concreto magro m3 114,50                170,00                19.465,00                       
Concreto estrutural m3 1.172,00             240,00                281.280,00                     
Formas m2 900,00                48,98                  44.082,00                       
Armação kg 175.800,00         2,62                    460.596,00                     
Tubo de ferro fundido d=700mm m 2.000,00             979,00                1.958.000,00                  
Areia m3 280,00                45,00                  12.600,00                       

2.892.178,65                  
ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, CÂMERAS CF TV
Escavação m3 7.447,85             2,45                    18.247,23                       
Reaterro m3 6.495,65             3,30                    21.435,65                       
Comcreto magro m3 172,00                170,00                29.240,00                       
Concreto estrutural m3 826,00                240,00                198.240,00                     
Formas m3 3.330,00             48,98                  163.103,40                     
Armação kg 8.180,00             2,62                    21.431,60                       
Tubo de alumíniio 2" m 3.340,00             72,00                  240.480,00                     
Tubo de alunínio 4" m 3.340,00             170,00                567.800,00                     
Cabo elétrico 25mm m 15.000,00           6,50                    97.500,00                       
Cabo terra  70mm m 5.000,00             13,00                  65.000,00                       
Cabo terra p/aterramento nas caixas m 1.250,00             6,50                    8.125,00                         
Cabo óptico ud 5.000,00             30,00                  150.000,00                     
Postes para iluminação ud 125,00                291,00                36.375,00                       
Postes para câmeras ud 9,00                    1.200,00             10.800,00                       
Câmeras 9,00                    1.000,00             9.000,00                         

1.636.777,88                  
TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
Escavação m3 110,00                2,45                    269,50                            
Tubos d=16" m 100,00                320,00                32.000,00                       
Tubos d=9" m 6,00                    110,00                660,00                            
Curvas d=16" ud 36,00                  850,00                30.600,00                       
Flanges d=8" ud 3,00                    750,00                2.250,00                         
Válvulas gaveta ud 3,00                    3.500,00             10.500,00                       
Revestimento m2 138,00                13,80                  1.904,40                         

78.183,90                       
PORTARIAS E SALA DE RECEPÇÃO -                                 
Portaria e vigilância m2 252,00                200,00                50.400,00                       
Cobertura das portarias m2 2.950,00             20,00                  59.000,00                       
Cancela magnética ud 4,00                    2.000,00             8.000,00                         
Codin barras TCP/IP ud 23,00                  6.000,00             138.000,00                     

255.400,00                     
ATERRO CLASSE II (não inerte) -                                 
Escavação m3 90,00                  2,45                    220,50                            
Concreto magro m3 1,00                    170,00                170,00                            
Concreto estrutural m3 8,30                    240,00                1.992,00                         
Válvula d=300mm ud 1,00                    3.420,00             3.420,00                         
Tubo d=300mm m3 165,00                425,00                70.125,00                       
Formas m3 84,00                  49,00                  4.116,00                         
Armação kg 450,00                2,62                    1.179,00                         
Cerca tipo B m3 470,00                64,00                  30.080,00                       
Portão tipo B ud 1,00                    2.300,00             2.300,00                         
Terraplenagem m2 11.400,00           0,27                    3.078,00                         
Talude m2 15.000,00           20,23                  303.450,00                     
Manta m2 200,00                3,18                    636,00                            
Plataforma para descarga m2 330,00                20,23                  6.675,90                         
Enleivamento m2 1.950,00             4,28                    8.346,00                         

435.788,40                     
Total Custos Diretos 15.180.753,85                
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PLANILHA 23 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO DNIT - NÃO HÁ CUSTOS INDIRETOS

DNIT-Sistema de Custos Rodoviários-Construção Rodoviária-Sicro 2 Mês Setembro de 2006 Unid. R$

2 S 03 324 01-Concr estrut fck 15MPa-contr raz c/adit conf e lanç Produção da equipe= 5,60 m³

A - Equipamentos Quantida Utilização Custo Operacional Custo horário

Operativa Improduti Operativo Improduti

E303 - Betoneira - 750 l (9 kW) 1,00 1,00 0,00 12,18 9,72 12,18

E304 - Transportador Manual - carrinho de mão 80 l 8,00 0,70 0,30 0,11 0,00 0,65

E305 - Transportador Manual - gerica 180 l 7,00 1,00 0,00 0,18 0,00 1,32

E306 - Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW) 2,00 1,00 0,00 8,92 8,64 17,86

E402 - Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (170 kW) 0,15 1,00 0,00 89,86 11,52 13,48

E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (170 kW) 0,06 1,00 0,00 93,31 11,52 5,60

E509 - Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 KVA (20 kW) 1,00 1,00 0,00 19,17 9,72 19,17

Custo Horário de Equipamentos 70,26

B - Mão-de-Obra Quantida Salário-hora Custo horário

T501 - Encarregado de turma 1,00 14,76 14,76

T604 - Pedreiro 2,00 10,80 21,60

T701 - Servente 26,00 7,20 187,21

Custo Horário da Mão-de-Obra 223,58

Custo Unitário de Execução 54,47

Adc.M.O. -Ferramentas:( 5,00 %) 11,18

Custo Horário de Execução 305,01

C - Material Quantida Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M202 - Cimento portland CP-32 320,00 kg 0,36 115,20

M604 - Aditivo plastiment BV-40 0,70 kg 1,85 1,29

Custo Total do Material 116,49

D - Atividades Auxiliares Quantida Unidade Preço Unitário Custo Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica 0,64 m³ 5,94 3,81

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,75 m³/h 22,10 16,62

Custo Total das Atividades 20,43

E - Transporte de Materiais Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário

M202 - Cimento portland CP-32 0,32

F - Transporte de Materiais Produzidos Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica 0,96

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 1,13

Custo Unitário Direto Total 191,39

Lucro Despesas Indiretas 23,90% 45,74

Preço Unitário Total 237,13

OBSERVAÇÕES:

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de transporte de cada trecho, usando-se as composições 

de momentos de transporte do Sicro 2

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de materiais transportados, por unidade de serviço

Página 450 Emitido em: 07/11/2006
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PLANILHA 24 e 09- CT 101 IERP - CONS.CONPAR - CÁLC.SOBREPREÇO

CONTRATO 101 - CONSÓRCIO CONPAR PREÇOS DFP

DESCRIÇÃO SOMA PREÇOS CUSTO DIRETO OBSERVAÇÕES

SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO OBJETO Este custo foi totalmente considerado como direto

Fornecimentos de materiais de aplicação 232.532.656,46 232.532.656,46 com exceção de custo financeiro e impostos sobre

Custo Financ e Imposto incid s/faturamentos dos materiais 23.701.675,73 faturamento que foram incluídos no BDI de 19,6%.

Fornecimentos de equipamentos tagueados 245.134.447,72 245.134.447,72 Equipamentos tagueados são aqueles fornecidos 

Custo Financ e Imposto incid s/faturamento equip tagueados 24.986.155,83 para a Petrobrás. Será patrimônio da Petrobrás.

SERVIÇOS DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Total da mão de obra direta (incl 30% peric e 140% leis sociais) 135.159.092,10 131.597.620,38 Custo direto considerado igual estimativa SL/ECP

Total MO indireta horista 98.119.006,43 Custo indireto de adm local ou de adm central BDI

Total MO indireta mensalista 82.769.647,91 Despesa indireta do BDI ou custo ind. Trab patronal

Alimentação de pessoal 15.579.316,03 Custo indireto de canteiros ou de adm central BDI

Desp SMS (Segurança, meio ambiente, saúde) 43.192.037,98 Custo indireto de canteiros ou de adm central BDI

Transporte de pessoal 19.079.208,60 Custo indireto de mobilizações ou de BDI

Materiais consumo e acessórios 28.734.695,35 7.225.020,09 Custo direto considerado igual estimativa SL/ECP

Equipamentos montagem (aluguel) (fase direta) e ferramental 96.130.330,79 36.482.670,79 Custo direto considerado igual estimativa SL/ECP

Instalações e mobilizações (canteiro de obras) 37.089.686,49 Custo indireto de canteiro propriamente dito (6%)

Despesas gerais (passagens, seguros, aluguéis, energia) 37.560.965,39 Custo indireto de canteiros ou de adm central BDI

Despesas adicionais de suprimento (contingências) 42.108.394,86 Despesa indireta incluída no BDI. São ineficiências

Subempreiteiros (calibraç testes sond vigilância, limp proj trat) 334.472.219,32 Pode ser BDI, adm local, canteiro ou mobilizações

Administração Central, Seguros e Lucro 203.310.868,42 custo do BDI propriamente dito 19,6%

Custo Financ, ISS e impostos incid sobre total de serviços 69.339.594,59 custo do BDI propriamente dito 19,6%

Eventuais paralisações por chuvas, raios, eventos globais 52.012.130,93 Este custo só é justificavel depois ocorrência evento

TOTAL DO CONTRATO CONPAR 101 SEM ADITIVOS 1.821.012.130,93 652.972.415,44 TOTAL DE CUSTOS DIRETOS EQUIPE

Aditivo 2 - Serviços modificação projeto carteira de coque 258.681,39 Aditivos contratuais em contrato sem quantitativos

Aditivo 3 - Serviços modificação projeto carteira de gasolina 828.226,03 ou por preço global são injustificáveis. Aditivos só 

Aditivo 4 - Construção de ruas e dois pontilhões Rua N-8367,5 9.875.000,00 podem existir depois da ocorrência do fato imprevi

Aditivo 5 - Construção de ruas internas, pontilhões, drenagem 29.601.051,52 sível. Que não podia ser previsto no projeto básico.

TOTAL DO CONTRATO CONPAR 101 COM ADITIVOS 1.861.575.089,87 652.972.415,44 TOTAL DE CUSTOS DIRETOS EQUIPE

Custos indiretos (13,66%) 89.196.031,95 A medida que aumenta o valor da obra, diminuem 

as despesas e os custos indiretos. Obras de gran

de vulto têm canteiros e mobilizações << 2%

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 19,6% 127.982.593,43 BDI podia ser 20% ou 10% para arrendondar lucro

TOTAL CALCULADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA 870.151.040,82 PREÇO DO CONTRATO EQUIPE

OBSERVAÇÕES:

1 - Os valores constantes deste resumo de preços contratuais saíram das planilhas do contrato (fls. 93/126) e da DFP fls. 127/163 do Anexo 11

2 - Estimativa equipe auditoria partiu dos custos diretos empresa e SL/ECP, mais custos indiretos (13,66%) e BDI (19,6%)

3 - Aditivos contratuais em contrato a preço global em objeto indefinido (sem quantitativos de serviços) não são justificáveis.

PREÇOS EQUIPE DE AUDITORIA
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TABELA 25 - PERCENTUAIS PREÇO TOTAL DIVIDIDO PELO CUSTO DIRETO

IERP N.º CUSTO DIRETO PREÇO TOTAL PRE/C. DIR % OBSERVAÇÕES

VERIFICANDO PELAS ESTIMATIVAS SECRETAS

075 40.870.899,00 71.867.660,64 75,84% Equipamentos e serviços

088 11.503.232,17 41.023.691,92 256,63% Materiais e serviços rodoviários

090 30.129.423,35 73.344.086,59 143,43% Subestação 230kV

093 70.921.522,13 168.887.046,98 138,13% Equipamentos e serviços

097 116.271.021,48 246.741.957,06 112,21% Instalações industriais

098 174.672.298,62 303.324.480,00 73,65% Equipamentos e serviços

099 35.647.140,78 81.814.249,63 129,51% Equipamentos e serviços

101 635.551.626,68 1.475.523.356,00 132,16% Instalações industriais

107 14.935.643,04 58.215.674,57 289,78% Prédio administrativo

111 799.250.276,41 2.076.398.713,04 159,79% Instalações industriais

112 962.324.420,87 2.093.988.289,45 117,60% Instalações industriais

114 311.142.837,26 464.941.096,95 49,43% EQUIPAMENTOS e serviços

117 20.010.110,12 38.586.066,55 92,83% Materiais e serviços

118 17.584.648,02 50.684.541,99 188,23% Equipamentos e serviços

121 60.121.358,92 203.776.984,23 238,94% Materiais e serviços

123 62.652.319,57 Custo direto não disponível

134 63.957.161,35 165.588.480,13 158,91% Materiais e serviços (tanques)

149 436.674.880,57 Custo direto não disponível

152 12.460.700,73 Custo direto não disponível

VERIFICANDO PELAS DFPs

075 7.153.046,45 36.377.101,57 408,55% Verificado só os SERVIÇOS

088 15.180.753,75 52.970.469,07 248,93% Materiais e serviços rodoviários

090 16.742.015,45 41.122.933,79 145,63% Materiais e serviços

093 74.700.910,49 144.561.428,93 93,52% Equipamentos e serviços

097 98.417.727,18 230.549.559,60 134,26% Instalações industriais

098 27.660.618,33 57.215.214,57 106,85% Equipamentos e serviços

099 36.262.807,47 73.463.824,66 102,59% Equipamentos e serviços

101 652.972.415,44 1.861.575.089,87 185,09% Instalações industriais

107 16.120.272,71 42.274.847,60 162,25% Materiais e serviços

111 813.154.022,88 2.256.937.146,17 177,55% Instalações industriais

112 900.775.242,48 2.489.801.017,52 176,41% Instalações industriais

114 55.464.683,79 191.469.338,28 245,21% Materiais e serviços

117 20.591.122,82 38.466.463,26 86,81% Materiais e serviços

118 16.635.643,00 37.893.577,00 127,79% Equipamentos e serviços

121 67.440.820,58 146.637.776,67 117,43% Materiais e serviços

123 13.834.365,57 43.269.068,91 212,77% Materiais e serviços

134 66.064.140,44 143.527.656,39 117,26% Materiais e serviços (tanques)

149 36.263.071,60 136.297.338,48 275,86% Materiais e serviços

152 3.640.072,67 12.035.175,75 230,63% Serviços rodoviários
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TABELA 26 - RESUMO SOBREPREÇO 19 CONTRATOS DO EMPREENDIMENTO REPAR

COLUNAS B C D E F

Apurado pela 

equipe
C = B X 1,3326

Valor informado 

pela Petrobrás
E = D - C

F=((D-C)/C)-

1

Nº IERP DO 

CONTRATO
CUSTO DIRETO

BDI+CUSTO IND 

(33,26%)

PREÇO 

CONTRATO
SOBREPREÇO

% SOBRE 

PREÇO

075 8.003.046,45 10.664.859,70 36.377.101,57 25.712.241,87 241,09%

088 15.180.753,85 20.229.872,58 52.970.469,07 32.740.596,49 161,84%

090 16.742.015,45 22.310.409,79 41.122.933,79 18.812.524,00 84,32%

093 74.700.910,49 99.546.433,32 144.561.428,93 45.014.995,61 45,22%

097 98.417.727,18 131.151.463,24 230.549.559,60 99.398.096,36 75,79%

098 27.660.618,33 36.860.539,99 57.215.214,57 20.354.674,58 55,22%

099 36.262.807,47 48.323.817,23 73.463.824,66 25.140.007,43 52,02%

101 652.972.415,44 870.151.040,82 1.861.575.089,87 991.424.049,05 113,94%

107 6.068.121,91 8.086.379,26 42.274.847,60 34.188.468,34 422,79%

111 813.154.022,88 1.083.609.050,89 2.256.937.146,17 1.173.328.095,28 108,28%

112 900.775.242,48 1.200.373.088,13 2.489.801.017,52 1.289.427.929,39 107,42%

114 231.129.401,46 308.003.040,39 393.922.925,39 85.919.885,00 27,90%

117 20.591.122,82 27.439.730,27 38.466.463,26 11.026.732,99 40,19%

118 16.635.643,47 22.168.658,49 37.893.577,00 15.724.918,51 70,93%

121 67.440.820,58 89.871.637,50 146.637.776,67 56.766.139,17 63,16%

123 13.834.365,57 18.435.675,56 43.269.068,91 24.833.393,35 134,70%

134 66.064.140,44 88.037.073,55 143.527.656,39 55.490.582,84 63,03%

149 367.336.289,04 489.512.338,77 517.859.221,58 28.346.882,81 5,79%

152 3.408.957,00 4.542.776,10 12.035.175,75 7.492.399,65 164,93%

TOTAL 3.436.378.422,31 4.579.317.885,57 8.620.460.498,30 4.041.142.612,73 107,29%

OBSERVAÇÕES:

1 - O número IERP é o número do convite que se transforma no número do contrato.

2 - O custo direto foi apurado nas DFPs, nas Estimativas Secretas e por pesquisas de mercado.

3 - Percentual de Custos Indiretos (33,26%) corresponde a BDI (19,6%) mais 13,66% de outros custos.

4 - O preço do contrato é o valor assinado mais aditivos contratuais.

5 - O valor do sobrepreço é igual ao valor do contrato menos o preço apurado pela equipe. 

6 - O percentual de sobrepreço é igual ao preço do contrato dividido pelo preço equipe menos um x 100.
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7.29 - Anexo Fotográfico

Foto do envelopamento em execução ao lado do galpão de manuseio de coque. Os pilares do galpão
vistos nesta foto não foram dimensionados antes da licitação nem quanto ao número de pilares nem
quanto ao tamanho.
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Este é um dos dezesseis tanques a serem construídos dentro do contrato da Chicago Engenharia. Cada
tanque está num local diferente da Refinaria. Era perfeitamente possível o parcelamento da licitação
em dezesseis editais.
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Foto do acesso rodoviário da Rodovia do Xisto (abaixo) e da trincheira embaixo da Rodovia do Xisto.
O acesso serve para chegada dos ônibus e caminhões à Refinaria. Esses contratos rodoviários estão
com sobrepreço de 161,84% e 164,93% em relação a contratos semelhantes no Dnit.
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Esta obra é do centro integrado - CIC. Este prédio tem 2.600m2 e custou R$ 42.615.539,37. É um
custo por m2 de R$ 14.000,00. Em Curitiba, há apartamentos novos e bons vendidos por R$ 2.000,00
por m2.
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Esta foto é da carteira de coque (Consórcio CCPR)  à primeira vista e da carteira de gasolina (Cons.
Conpar) em seguida. Também vê-se a torre em construção da carteira de propeno (Skanska/Engevix).
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Carteira de gasolina (no centro da foto). Este contrato está com 29% feito. Vê-se a Torre da carteira de
propeno (59%executada) ao lado da carteira gasolina.
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Pipe hacks da obra da carteira de gasolina (Consórcio Conpar). Os pipe hacks são vigas de concreto
que suportam tubos que se apoiam sobre elas.
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Fotografia da caldeira GV. A obra está 95% executada. Vê-se um galpão com cinco divisões. Em cada
divisão está localizado um transformador. Quatro estão colocados e um espaço fica de reserva. Cada
transformador poderia ser adquirido separadamente, haja vista que há concorrência no mercado.
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