
 

 
 

Tribunal de Contas da União 

Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 
 

 

Ofício 0150/2017-TCU/SeinfraOperações, de 12/5/2017 Processo TC 010.312/2017-0  
Natureza: Comunicação   

 
 

Endereço: SAFS Qd 4 Lote 1, Anexo II, sala 117 - 70042-900 - Brasília / DF 
Tel.: (61) 3316-2464 - Fax: (61) 3316-7535 - email: seinfraoperacoes@tcu.gov.br 

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57412344. 

 

A Sua Excelência o Senhor 
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL 

Procurador da República membro da Força Tarefa da Operação Lava Jato 

Rua Marechal Deodoro 933 - Centro 
80.060-010 - Curitiba - PR 

REF.: OFÍCIO Nº 477/2017-PRPR – AUTOS n. 5049557-14.2013.4.04.7000 

Senhor Procurador da República,  

1. Em atenção ao Ofício n° 477/2017 – PRPR, de 10/4/2017, por meio do qual se requer 

cópia de Acórdãos proferidos pelo Tribunal acerca dos Contratos 0800.0035013.07.2, 
080.0055148.09.2, 8500.0000056.09.2, 8500.0000057.09.2, 0800.0053456.09.2 e 0800.0087625.13.2, 

referentes às obras de execução da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e da Refinaria Getúlio Vargas 
(REPAR), e consoante delegação de competência conferidas pelos Ministros Raimundo Carreiro, 
André Luís de Carvalho, Benjamin Zymler e Vital do Rêgo, por meio dos expedientes delegatórios 

respectivos, Portaria-TCU 2/2017; Portaria-MINS ALC 1/2014; Portaria MIN-BZ 1/2014 e Portaria-
MIN-VR 1/2015, bem como subdelegação de competência do Secretário-Geral de Controle Externo, 

por intermédio da Portaria-SEGECEX 1, de 4 de janeiro de 2017, comunico que se deferiu sua 
pretensão. 

2. Cabe esclarecer que os seis contratos solicitados restringem-se a três obras, sendo duas na 

RNEST e uma na REPAR.  

3. Os Contratos 8500.0000056.09.2 e 0800.0055148.09.2 são relativos à mesma obra: 

Unidade de Hidrotratamento / Geração de Hidrogênio – UHDT/UGH da Rnest. A duplicidade de 
informações relativas ao Contrato UHDT/UGH da Rnest, segundo informações prestadas pela Petróleo 
Brasileiro S/A – Petrobras, deu-se em razão da “migração dos contratos que eram da Rnest 

(originalmente) e que passaram para a ENG-AB (Engenharia de Abastecimento)”. Essa informação 
foi retirada do sítio: http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/acao-de-improbidade-

administrativaodebrecht, nota de rodapé 92, em 27/4/2017. 

4. Da mesma forma, os Contratos 0800.0053456.09.2, 8500.0000057.09.2 e 
0800.0087625.13.2 referem-se ao mesmo contrato: Unidade de Destilação Atmosférica - UDA da 

Rnest. Aqui, segundo informações prestadas pela Petrobras, “Os ICJs [Instrumentos Contratuais 
Jurídicos] distintos referem-se ao período da Rnest como unidade autônoma, até a incorporação pela 

Petrobras (Dez/2013). Neste caso, tivemos um primeiro ICJ Petrobras (0800.0053456.09.2), um ICJ 
Rnest (8500.0000057.09.2) e um segundo ICJ Petrobras vigente (0800.0087625.13.2)”. Essa 
informação foi retirada do sítio: http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/acao-deimprobidade-

administrativa-odebrecht, nota de rodapé 111, em 27/4/2017. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57412344.
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Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.  

 

5. No caso do Contrato 0800.0035013.07.2, relativo as obras da Carteira de Gasolina da 

Repar, não foi encontrado nenhuma inconsistência e/ou duplicidade que pudessem gerar dúvida. 

6. Destarte, após esses concisos ajustes, realizou-se pesquisa nos sistemas de informação 

deste Tribunal. Disso, obteve-se a seguinte relação: 

Tabela 1 – Lista de Acórdãos referentes à demanda 
Contrato Processo Acórdão/Despacho Relator S ituação 

0800.0035013.07.2 

(CT 101 – Carteira 

de Gasolina) 

Repar 

006.306/2008-3 

(Fiscalização na Repar) 

2450/2013-PL 

Raimundo 

Carreiro 
Encerrado 

2103/2011-PL 

311/2011-PL 

1411/2008-PL 

005.314/2011-9 

(Monitoramento do Acórdão 311/2011 - 

006.306/2008-3) 

34/2017-PL 
André de 

Carvalho 
Aberto 

2746/2016-PL 

021.479/2009-8 

(exclusivamente evidências de sobrepreço 

apuradas no Contrato nº 

0800.0035013.07.2 (CT 101)) 

2507/2015-PL 

André de 

Carvalho 

Apensado ao 

023.266/2015-5 2165/2015-PL 

023.266/2015-5 

(exclusivamente evidências de sobrepreço 

apuradas no Contrato nº 

0800.0035013.07.2 (CT 101)) 

Despacho, de 

12/12/2016 

(Peça 135) 

André de 

Carvalho 
Aberto 

010.268/2011-1 

(Apartado do processo TC-009.831/2010-

0, destinado a avaliar as propostas de 
alteração dos indícios de irregularidade 

lançados para as obras da Repar) 

1256/2011-PL 
Valmir 

Campelo 
Encerrado 

8500.0000056.09.2 

(0800.0055148.09.2) 

(Unidade de 

Hidrotratamento / 

Geração de 
Hidrogênio - 

UHDT/UGH) 

Rnest 

 

e 
 

8500.0000057.09.2 

(0800.0053456.09.2 

ou 

0800.0087625.13.2) 
(Unidade de 

Destilação 

Atmosférica - UDA) 

Rnest 

004.040/2011-2 

(apartado 009.830/2010-3) 
2960/2015-PL 

Benjamin 

Zymler 

Apensado ao 

000.168/2016-5 

000.168/2016-5 

(Apreciação das evidências de sobrepreço 

apuradas no Contrato UDA-Rnest e 
Contrato UHDT-Rnest) 

2109/2016-PL 
Benjamin 

Zymler 
Aberto 

016.119/2016-9 

(Representação acerca de irregularidades 
na Rnest) 

1583/2016-PL 
Benjamin 

Zymler 
Aberto 

009.830/2010-3 

(Fiscalização na Rnest) 

2855/2013-PL 

Benjamin 

Zymler 
Encerrado 

572/2013-PL 

1784/2011-PL 

1319/2011-PL 

3362/2010-PL 

006.285/2013-9 

(Fiscalização na Rnest) 

1771/2013-PL 
Benjamin 

Zymler 
Aberto 2268/2013-PL 

2793/2014-PL 

006.583/2012-1 1780/2012-PL 
Augusto 
Nardes 

Encerrado 

006.970/2014-1 

2062/2016-PL 

Vital do 

Rêgo 
Aberto 

1475/2016-PL 

3589/2014-PL 

2496/2014-PL 

7. No mais, encaminho cópia digitalizada dos Acórdãos, acompanhados dos Relatórios e dos 
Votos que os fundamentam. 

8. Por fim, informo que o Tribunal, por meio de suas Secretarias, encontra-se à disposição 
para prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57412344.
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Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.  

 

9. No caso em concreto, dada a urgência e necessidade de celeridade da troca de informações, 

acrescento os seguintes contatos diretos deste Secretário, nos termos do art. 32, inciso I, da Portaria 
Segecex n. 5/2017: (i) rafaelcb@tcu.gov.br, seinfraoperacoes@tcu.gov.br, (61) 3316-2417; (61) 

99984-8589 

 
Respeitosamente, 

Assinado eletronicamente 

RAFAEL CARNEIRO DI BELLO 

Secretário 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57412344.
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Nossa Missão: Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.  

Nossa Visão: Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.  

 

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) O Tribunal, em respeito ao princípio da ampla defesa, encontra-se à disposição, por meio de suas 
Secretarias, para prestar esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a 

serem adotados, efetuar a atualização de dívida, em caso de débito e/ou multa, bem como conceder 
vista e cópia dos autos, caso solicitados. 

2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br > aba 

cidadão, serviços e consultas > e-TCU Processos > vista eletrônica de processos), exceto no caso de 
processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a 

habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico mencionado.  

3) Ressalta-se que a interposição de embargos de declaração é causa de mera suspensão e não de 
interrupção de prazo para os demais recursos, nos termos do artigo 34, § 2º, da Lei 8.443/1992 e do 

Acórdão 373/2009-TCU-P. 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57412344.
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