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RELATÓRIO

Em exame auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. com a finalidade de fiscalizar as
obras de implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão. O empreendimento tem
previsto um investimento total de R$ 35 bilhões.
2. O trabalho teve por escopo a análise do Contrato 0859.0059374.10.2 para terraplenagem,
drenagem e obras de acesso para a refinaria, firmado com o Consórcio Galvão-Serveng-Fidens, no
valor de R$ 711.070.084,88.
3. O relatório de fiscalização (peça 35) apontou sobrepreço detectado no mencionado contrato, no
montante de R$ 63.956.229,30.
4. Preliminarmente, determinei, nos termos do art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva
da Petrobras e do Consórcio Galvão-Serveng-Fidens para que se manifestassem sobre os indícios de
irregularidades detectados na auditoria.
5. O exame técnico das manifestações da Petrobras e do Consórcio Galvão-Serveng-Fidens foi
feito pela Secretaria de Fiscalização de Obras 3 - Secob-3 nos subitens III.1, III.2, III.4 e III.5 da
instrução consignada na peça 85 dos autos, que seguem abaixo transcritos:
“III.1 – Do sobrepreço
8. As fiscalizações do TCU nas obras de construção da Refinaria Premium I tiveram início em
2010. No relatório de fiscalização produzido no âmbito do Fiscobras desse ano, a equipe de auditoria
apontou deficiências no projeto básico referentes aos serviços de terraplenagem e alertou para a
possibilidade de jogo de planilha em decorrência das imprecisões detectadas:

‘A imprecisão ou incerteza dos quantitativos de serviços adotados pode ensejar contratação de
objeto distinto do real pretendido, pois as licitantes apresentaram suas propostas de preços com base
nos quantitativos de serviços e nos projetos apresentados pela Petrobras. Tal situação oferece grave
risco à Petrobras, uma vez que o regime de contratação é por preços unitários e, caso o quantitativo
de serviços esteja impreciso, serão necessários aditivos contratuais para alterá-los. Essas alterações
podem gerar sérios prejuízos à Petrobras, quando da possibilidade de ocorrência de jogo de planilha.
Assim, quantidades de serviços contratados a preços unitários reduzidos (grandes quantidades de
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serviços apresentados com grande desconto em relação ao mercado) poderão ser suprimidas,
enquanto quantidades de serviços contratados a preços unitários excessivos (apresentados com
sobrepreço) poderão ser aditivados.’ (peça 39, p. 4)
9. Na fiscalização realizada em 2011, as desconfianças aventadas pela equipe anterior vieram a
se concretizar, tendo-se detectado fortes indícios de prática de jogo de planilha por parte do consórcio
contratado:

‘Há indícios de que o Consórcio Galvão-Serveng-Fidens lançou mão de artifício para
sagrar-se vencedor da licitação, manifestado pelo preço irrisório ofertado para o fornecimento de cal
hidratada. A despeito disso, a aplicação direta do método do desconto pode tornar inexequível o
contrato, implicando sua rescisão, o que, a priori, não seria conveniente para a Petrobras. Por outro
lado, não pode o contratado beneficiar-se de manobra ilegítima para auferir vantagens indevidas -
vencer a licitação e executar o contrato por preço superior ao que faria o segundo colocado, após a
exclusão do item referente à cal hidratada.’ (peça 39, p. 15)
10. Em extenso trabalho técnico, a equipe apontou irregularidades que perfizeram um sobrepreço
total de R$ 63.956.229,30, relacionadas, sinteticamente, a três itens: (i) flagrante desnecessidade do
insumo cal hidratada (R$ 31.920.840,00); (ii) vantagem indevida auferida pelo consórcio, em relação
à segunda licitante melhor classificada, após a supressão da cal hidratada (R$ 24.535.728,30); e (iii)
imprecisão do quantitativo do item de Escavação, Carga e Transporte – ECT de material de 1ª
categoria, Distância Média de Transporte – DMT de 2 a 5 km, com presença de água
(R$ 7.499.661,00).
11. No que concerne à desnecessidade da cal hidratada, após o exercício de oportunidades de
manifestações preliminares no âmbito dos trabalhos da auditoria, a Petrobras constatou técnica e
economicamente que a quantidade prevista em seu projeto básico (371.000 t) deveria ser retirada do
contrato, conforme apontado pela equipe de auditoria:

‘A realização de aterros experimentais extras, com novos percentuais de mistura, constatou
que seria possível a realização de aterros sem utilização de CAL, atendendo satisfatoriamente às
condições de projeto. Cabe salientar que, mesmo com as duas soluções atendendo às condições de
projeto, a solução sem a utilização de CAL na mistura mostrou-se mais econômica para a Petrobras.’
(peça 39, p. 21)
12. Assim, a estatal negociou com a contratada e firmou o primeiro termo aditivo, que excluiu o
item cal hidratada, nos moldes indicados pela equipe de auditoria como medida saneadora: ‘1.1.1 –
Supressão da quantidade de 371.000 t prevista no item 2.2.6.4 (cal hidratado tipo CH1, com teor
mínimo de 50% de cal solúvel, de acordo com a NBR6473 e NBR7175, para a execução de mistura
destinada ao corpo de aterro) da Planilha de Preços Unitários’ (peça 70, p. 19);
13. O impacto financeiro dessa exclusão foi de R$ 31.920.840,00, oriundo da multiplicação da
quantidade do insumo (371.000 t) pelo preço unitário respectivo (R$ 86,04), previsto na PPU do
contrato, no montante exato apontado pela equipe de auditoria.
14. Quanto à vantagem indevida de R$ 24.535.728,30, obtida mediante jogo de planilha (a
vencedora afundou o preço do item cal hidratada na licitação), a equipe de auditoria sugeriu que a
medida saneadora mais indicada seria a contratada conceder desconto do valor correspondente à
diferença entre as propostas da 1ª e da 2ª colocadas, após a exclusão do item cal hidratada.
15. O Consórcio teceu comentários quanto à legitimidade de se impor uma negociação em torno
de cláusula estabelecida contratualmente, mas terminou por anuir à repactuação, aduzindo que sua
decisão se fundava no temor de que ‘eventual manutenção da discussão sobre o tema poderia
ocasionar a suspensão do empreendimento’: ‘Entretanto, muito embora o acima exposto, o Consórcio
GSF concordou em debater a questão com a Petrobras e, posteriormente, manifestou, de boa-fé, pela
possibilidade de reduzir o preço contratual no montante indicado pela Unidade Técnica Especializada
(R$ 24.535.728,30)’. (peça 80, p. 8) .
16. O primeiro termo aditivo não só excluiu o item cal hidratada como também tratou do desconto
correspondente à vantagem indevidamente auferida pelo consórcio, como estipula o item 2.2.2 desse
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documento: ‘2.2.2 – Desconto de R$ 24.535.728,82 (vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco
mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) em razão da necessidade de reequilíbrio
econômico-financeiro face à supressão do fornecimento da cal hidratada. O desconto será efetivado
mediante redução nos preços da Planilha de Preços Globais, Unitários e Resumo contratuais. Os
novos preços passam a constar da Planilha de Preços – Anexo I deste Termo Aditivo 1.’ (grifos
acrescidos - peça 70, p. 20)
17. Desse modo, as medidas saneadoras propostas pela equipe para as irregularidades 1 e 2 se
concretizaram por meio do primeiro termo aditivo.
18. Quanto ao saneamento da irregularidade 3 (imprecisão do quantitativo do item de Escavação,
Carga e Transporte – ECT de material de 1ª categoria, Distância Média de Transporte – DMT de 2 a
5 km, com presença de água), há que se levar em consideração os efeitos da forma encontrada para
conceder a redução de R$ 24 milhões, que foi ratear linearmente o valor total entre os itens restantes
da planilha de preços unitários após a exclusão da cal hidratada.
19. Essa forma de adequar a PPU em razão da concessão do desconto de R$ 24 milhões produziu
duas consequências não discutidas à época da auditoria: redução do valor do item que deveria ser
deduzido do contrato, de ECT de material de 1ª categoria, DMT de 2 a 5 km, com presença de água,
que passou a corresponder a R$ 7.206.570,80, em vez de R$ 7.499.661,00; geração de crédito em
favor da Petrobras, relativo aos valores pagos à contratada antes da celebração dos termos aditivos.
20. Em privilégio à clareza, essas consequências serão analisadas em itens segregados.
III.1.1 – Da redução do valor do item 2.2.3.3 da Planilha de Preços Unitários
21. Com relação ao item 2.2.3.3 da PPU – ECT de material de 1ª categoria, DMT de 2 a 5 km,
com presença de água, a equipe verificou que os novos estudos da Petrobras indicavam a necessidade
de uma menor quantidade do que a prevista na licitação (em vez de 1.029.669 m³, apenas 167.639 m³).
Em decorrência, a equipe propôs que a redução fosse formalizada mediante a celebração de aditivo
contratual.
22. Em seus esclarecimentos, a Petrobras manifestou concordância com a equipe: ‘2.2.3.3 – 2 km
< DMT < 5 km ( - 862.030 m³). Sobre o item mencionado acima, a Petrobras tem a esclarecer que
esta diferença apontada de fato existe e que os quantitativos serão retificados na PPU (planilha de
preços unitários)’. (peça 13, p. 7)
23. Esse item também foi objeto de manifestações do consórcio, que concluiu no mesmo sentido da
equipe de auditoria e da Petrobras: ‘Diante dos aspectos suscitados pela Secob-3, algumas questões
devem ser esclarecidas: Em primeiro lugar, levando em conta a supressão da cal hidratada e a
redução do quantitativo do item de ‘ECT de material de 1ª categoria, DMT 2 km a 5 km, com presença
de água’, de fato faz-se necessário ajustar o contrato.’ (grifos acrescidos - peça 80, p. 4)
24. Como se percebe, a Petrobras e o consórcio aceitaram cumprir a medida saneadora sugerida
pela equipe. Os itens 1.1.1 e 2.1 do segundo termo aditivo demonstram como foi ajustada a
diminuição quantitativa do item de ECT de material de 1ª categoria, DMT de 2 a 5 km, com presença
de água: ‘1.1.1 – Redução da quantidade prevista do item 2.2.3.3 da Planilha de Preços Unitários do
contrato, alterada pelo Aditivo 1 (escavação, carga e transporte até os locais de aplicação, ou local
de estocagem intermediário, para aguardar a secagem, de material de 1ª categoria com presença de
água, com DMT de 2 km e 5 km) de 1.029.669 m³ para 167.639 m³, com a consequente redução do
valor total estimado do item de R$ 8.608.032,84 para R$ 1.401.462,04.’ (grifos acrescidos) 2.1 – O
valor do presente aditivo é de redução de R$ 7.206.570,80 (sete milhões, duzentos e seis mil,
quinhentos e setenta reais e oitenta centavos), que, excluídos do valor total estimado do contrato,
reduz o mesmo para R$ 647.406.945,26 (seiscentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e seis mil,
novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Esta redução passa a constar da Planilha
de Preços, anexada a este Aditivo 2, que substitui a Planilha de Preços Unitários do contrato alterada
pelo Aditivo 1’. (grifos acrescidos - peça 70, p. 35)
25. Há que se observar, no entanto, que o valor calculado em auditoria (R$ 7.499.661,00) difere
do valor da redução pactuada no segundo termo aditivo (R$ 7.206.570,80). Essa diferença
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(R$ 293.090,20) ocorreu porque a equipe imaginou que a redução do item 2.2.3.3 seria realizada
antes da concessão do desconto de R$ 24.535.728,30, oriundo da vantagem indevida obtida mediante
jogo de planilha.
26. O cálculo realizado pela equipe foi a multiplicação da quantidade inicialmente prevista para o
item (1.029.669 m³) pelo preço unitário constante da PPU original do contrato (R$ 8,70), subtraída
do produto entre a quantidade ajustada do item (167.639 m³) e o mesmo preço unitário da PPU
original (R$ 8,70).
27. Já o cálculo realizado pela Petrobras, na ocasião do segundo termo aditivo, foi a
multiplicação da quantidade inicialmente prevista para o item (1.029.669 m³) pelo preço unitário
constante da PPU modificada pelo primeiro termo aditivo (R$ 8,36), subtraída do produto entre a
quantidade ajustada do item (167.639 m³) e o mesmo preço unitário da PPU modificada (R$ 8,36),
resultando no valor de R$ 7.206.570,80.
28. A tabela 1 compara o cálculo realizado pela equipe de auditoria e o cálculo realizado na
negociação entre a Petrobras e o consórcio:

29. Esclarecidas as metodologias de cálculo adotadas pela equipe e pela Petrobras, forçoso é
concluir que a forma encontrada pela estatal para a redução do item de ECT de material de 1ª
categoria com presença de água foi adequada, pois, por ocasião da concessão do desconto no
primeiro termo aditivo, a PPU original do contrato foi modificada inclusive em relação ao preço
unitário do item 2.2.3.3.
III.1.2 – Do crédito em favor da Petrobras, relativo aos valores pagos antes da celebração dos termos
aditivos
30. O primeiro termo aditivo, acertadamente, estabeleceu a vigência das alterações promovidas,
retroagindo-as à data de emissão da primeira autorização de serviços: ‘4.1 – O presente aditivo passa
a vigorar a partir de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à data de emissão da Autorização de
Serviços – AS Nº 01/2010, ou seja, 18/8/2010’. (peça 70, p. 22)
31. Como resultado, os pagamentos decorrentes das medições de serviços devem ter como base
remuneratória a planilha de preços unitários modificada pelo primeiro termo aditivo, desde a
primeira autorização de serviços.
32. Ocorre que, no momento da celebração dos termos aditivos (julho/2011, o contrato
encontrava-se em plena execução, e os termos aditivos celebrados foram silentes nesse aspecto.
33. Assim, há que se apurar os valores já pagos, que tiveram como base remuneratória a planilha
de preços unitários existente antes da celebração do primeiro termo aditivo e promover a restituição
da diferença à Petrobras, sob pena de prejuízo à estatal.
34. Logo, cabe determinar à Petrobras que apure os valores já pagos ao contratado mediante a
utilização da planilha de preços unitários antes da celebração dos termos aditivos e defina, em
conjunto com a contratada, o modo pelo qual a compensação será realizada, a fim de dar integral
efetividade ao desconto de R$ 24.535.728,30.
III.2 – Da classificação da irregularidade
35. A situação encontrada foi inicialmente considerada como uma irregularidade grave com
recomendação de paralisação, nos termos da Lei 12.309/2010 (LDO 2011), art. 94, § 1º, inciso IV, em
especial por ser materialmente relevante em relação ao valor do contrato (9,5%).
36. Uma vez que as medidas saneadoras propostas foram adotadas por meio da celebração dos
termos aditivos 1 e 2, deixa de ser necessária a recomendação ao Congresso Nacional para que
promova a paralisação orçamentária e financeira do empreendimento.”
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(...)
“III.4 –  Da existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços
75. A equipe de fiscalização relatou a existência de atrasos injustificáveis nos serviços de
terraplenagem, drenagem e obras complementares da 1ª Etapa Fase A, da Refinaria Premium I.
Constatou-se a execução de somente 223.273 m³ de escavação e 89.440 m³ de volume de aterro
compactado, de totais respectivos de 4.191.690 m³ de escavação e 3.273.421 m³ de aterro, previstos no
cronograma contratual, para o mês de dezembro de 2010.
76. Instada a se manifestar, ainda em auditoria, a Petrobras negou a existência de atrasos,
afirmando ter havido apenas uma ‘adequação física da obra em virtude de questões operacionais’
(peça 39, p. 30).
77. Fundamentada nos Relatórios Diários de Obra – RDOs, a equipe observou que, ‘se não
houver aumento do ritmo de trabalho nos períodos seguintes, a data de conclusão dos serviços de
terraplenagem será adiada’ (peça 39, p. 34), com o consequente aumento de custos contratuais e
prejuízos decorrentes da postergação da entrada em operação da refinaria.
78. O consórcio asseverou que não teve culpa nos atrasos verificados. Esses atrasos teriam
ocorrido em decorrência da postergação da assinatura da Autorização de Serviço, na existência de
indefinições e divergências técnicas relacionadas à limpeza do terreno, à estabilização dos solos e ao
licenciamento ambiental, além da interferência de chuvas.
79. Informou o consórcio que ‘parte dos aterros foi realocada, haja vista as questões
arqueológicas envolvidas e as linhas de transmissão energizadas’ (peça 80, p. 12), e que, por esse
motivo, houve alterações não previstas em DMTs e na destinação de materiais, causando influências
no balanço de massas.
80. Em complemento, informou, na mesma peça, que ‘o novo cronograma do empreendimento
modificou o quantitativo do aterro para 1.100.000 m³’ e que implementou diversas medidas para
resgatar a existente defasagem, a exemplo de trabalho noturno, manutenção da mobilização durante o
período chuvoso, antecipação da execução de outros serviços e mobilização antecipada. (grifos
acrescidos)
81. É forçoso reconhecer a ausência de culpa do consórcio quanto à postergação da assinatura da
Autorização de Serviço, e a consequente prorrogação do prazo inicial de 960 dias corridos (item 4.1
do Contrato) pelo tempo de demora (48 dias), por ser ato de responsabilidade da estatal. Isso não
afasta, porém, a necessária responsabilização do agente causador, se apurado efeito financeiro no
atraso.
82. Chamam atenção as afirmações do consórcio de que houve alterações não previstas em DMTs
e na destinação de materiais, além da modificação do quantitativo de aterro para 1.100.000 m³, no
cronograma inicialmente estabelecido.
83. Tais modificações, se comprovadas, podem de fato diminuir o prazo de execução dos serviços,
em um primeiro momento, mas tendem a produzir efeitos no cronograma final de execução, o que pode
acarretar impactos nas cláusulas econômico-financeiras do contrato.
84. Para apurar esse e outros questionamentos, se faz necessária uma análise precisa do
cronograma atualizado de execução dos serviços, das alterações havidas e previstas no balanço de
massas, das alterações nas DMTs, dos novos quantitativos de escavação e aterro, dos novos
histogramas de mão de obra e de equipamentos necessários à execução dos serviços, dos impactos
para o contrato das questões arqueológicas e das linhas de transmissão energizadas, além de se
averiguar a existência e adequação de novos aditivos contratuais.
85. Assim, entende-se oportuno que se promova nova fiscalização do contrato, de modo a
monitorar a execução e reavaliar o cumprimento contratual em estágio mais avançado, além de
comprovar se as ações de mitigação indicadas pela Petrobras e pela contratada estão sendo
suficientes para evitar a oneração indevida por atrasos.
III.5 – Do projeto básico deficiente ou desatualizado
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86. Tendo constatado que o projeto básico dos serviços de terraplenagem da Refinaria Premium I
foi elaborado com base em dados pouco precisos, obtidos por meio de aerofotogrametria no lugar de
levantamento topográfico convencional, a equipe de fiscalização identificou diversos riscos de
alteração do escopo do contrato.
87. Apesar de, no momento da fiscalização, a topografia tradicional estar concluída em apenas
30% da área total do empreendimento, a diferença projetada pelos resultados das duas técnicas já era
alarmante, uma vez que se chegou a um desvio de 42 cm entre a superfície planialtimétrica gerada
entre uma técnica e a outra.
88. Alertou a equipe que ‘é de se esperar aumento no volume de aterros e diminuição no volume
de cortes que, somados, podem ultrapassar 4 milhões de metros cúbicos’ (peça 39, p. 42). A essa
conclusão se chegou pela extrapolação do erro obtido pela comparação entre as cotas absolutas
previstas no projeto básico e as obtidas por meio do levantamento topográfico tradicional às áreas
faltantes do levantamento pela técnica mais precisa.
89. A Petrobras, após considerações acerca da acurácia e do sucesso relativo do uso da
metodologia de aerolevantamento em outros empreendimentos, concorda com o erro apontado pela
equipe de fiscalização, ao afirmar que ‘de fato existe uma diferença sistemática entre a superfície
levantada aerofotograficamente e a real’ (peça 70, p. 17).
90. A estatal, admitindo ainda serem sempre positivas as diferenças entre as elevações do
levantamento planialtimétrico baseados na aerofotogrametria e as obtidas por meio do levantamento
topográfico convencional, afirma já ter iniciado ‘contatos com a Engemap, empresa responsável pelo
levantamento aerofotogramétrico, para esclarecimentos e eventual adequação do serviço’ (peça 70, p.
17).
91. A Petrobras também afirma no mesmo trecho de suas manifestações, por fim, que ‘eventuais
ajustes, em função da magnitude e regularidade da diferença encontrada na altimetria, não
implicarão em mudança no layout das instalações industriais nem revisão no dimensionamento de
equipamentos’. Silencia, no entanto, em relação a eventuais alterações de escopo no contrato de
terraplenagem com impactos econômico-financeiros, em função das mencionadas alterações no
balanço de massas, alertado pela equipe de fiscalização e admitida a possibilidade pela estatal.
92. Dado o exposto, há que se concluir pela relevância dos riscos de alteração de escopo
contratual por erros nas estimativas de volumes de movimentação de terras no projeto básico, em
função do uso de dados topográficos obtidos por meio de aerofotogrametria.
93. Também é forçoso coadunar com o entendimento da equipe de fiscalização de que deve a
Petrobras abster-se de utilizar dados obtidos por meio da técnica de aerofotogrametria na elaboração
de projetos básicos de terraplenagem, em oportunidades futuras.
94. Por último, convém incluir no planejamento de nova fiscalização na Refinaria Premium I ação
tendente a verificar a execução atualizada dos serviços referentes à movimentação de terras e a
existência de aditivos contratuais, uma vez que existe a tendência de diminuição dos serviços
previstos, com o avanço do levantamento topográfico tradicional, em função das imprecisões do
projeto básico.
95. Nessa novel fiscalização, ainda, convém perquirir acerca da responsabilização pela
elaboração de projeto básico contendo dados de tal magnitude imprecisos.”
6. O auditor da Secob-3 registrou, ainda, que teria havido obstrução aos trabalhos de auditoria,
conforme os seguintes trechos da instrução:
“37. A equipe de fiscalização afirmou em seu relatório que encontrou sérias dificuldades para
desenvolver suas atividades em campo, particularmente na realização do teste de auditoria que visava
a verificar se estavam adequados os levantamentos topográficos que embasaram o projeto básico e
validaram pagamentos de serviços de terraplenagem até então executados.
38. O projeto básico de terraplenagem da Refinaria Premium I, que define os quantitativos de
serviços de escavação e aterro, foi baseado em levantamento topográfico obtido por meio de
aerofotogrametria.
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39. Essa metodologia consiste na realização de cobertura aerofotogramétrica com a utilização de
rastreadores de satélite e câmera com dispositivo de geocodificação dos centros perspectivos de cada
tomada aérea.
40. Por ser técnica menos precisa que o levantamento topográfico tradicional, e por ser o contrato
celebrado no regime de preços unitários, a equipe de auditoria planejou testes de auditoria com apoio
de empresa terceirizada em levantamentos topográficos, previamente contratada pelo TCU.
41. Por meio desses testes, nas áreas ainda não trabalhadas pela empresa de terraplenagem, seria
possível verificar se as quantidades de serviços licitadas estariam corretas. Nas áreas já trabalhadas,
os testes permitiriam aferir se os valores medidos/pagos estariam adequados.
42. A contratação de serviços especializados de engenharia para coleta de dados em auditorias do
TCU tem sido prática de comprovada efetividade, como demonstram os resultados obtidos nos
levantamentos realizados nas obras de construção da Rodovia BR-060 e da Ferrovia Norte-Sul
(Fiscobras 2011).
43. Há que se esclarecer que, no caso de obras da Petrobras, aos agentes contratados pelo TCU
compete apenas a coleta de dados e a realização de ensaios, ficando o exame dos dados coletados, a
realização de testes de auditoria, o tratamento de informações e as conclusões dos trabalhos técnicos
a cargo exclusivo dos auditores desta Casa, incumbidos da fiscalização.
44. Ademais, sobre os contratados recai cláusula de confidencialidade, o que visa a resguardar
quaisquer informações que porventura venham a ser consideradas restritas pelo órgão/entidade
auditado.
45. No caso em questão, por ser ainda prática inovadora nas fiscalizações do Tribunal, a unidade
técnica comunicou com cerca de dois meses de antecedência à Petrobras a decisão de realizar os
referidos trabalhos com apoio terceirizado, em reunião realizada inclusive com dirigentes e técnicos
da estatal que atuam na refinaria, nos dias 15 e 16/2/2011, neste Tribunal.
46. O Ofício 203/2011-TCU/Secob-3, de 8/4/2011 (peça 4, p. 2), deixa claro o objetivo do serviço
mediante apoio terceirizado e quais seriam as atribuições dos profissionais contratados pelo TCU: ‘O
objetivo do levantamento de campo será auxiliar a equipe de auditoria do TCU a verificar os dados
das seções topográficas primitivas (perfil do terreno natural), utilizados para o cálculo dos volumes
de terraplenagem. Esclareço que os profissionais de topografia não terão acesso a levantamentos
topográficos, medições de serviços ou quaisquer outros documentos fornecidos pela Petrobras, não
lhes competindo a realização de testes de auditoria. A análise dos dados de relevo coletados será
realizada exclusivamente por auditores do TCU, quando de seu retorno a Brasília.’
47. Ainda assim, relata a equipe que ‘não foi autorizada a realizar os trabalhos, o que só veio a
ocorrer no meio dia de terça feira, 12/4/2011, implicando perda de um dia e meio na produção dos
trabalhos’ (peça 39, p. 24). Dado que a duração prevista para o teste de auditoria era de uma
semana, esse impedimento representou 30% de perda de produtividade para a equipe, com desperdício
de recursos públicos em igual proporção.
48. A Petrobras se manifestou alegando que ‘não impediu em nenhum momento a entrada da
equipe de topografia contratada pelo Tribunal’, e que, por ser prática ainda não usual, teria sido
necessário ‘mais tempo para se adequar à demanda do Tribunal, considerando a existência de
procedimentos internos para possibilitar a entrada de empresas/representantes de empresas nas
instalações da companhia’. (peça 56, p. 6)
49. Termina, a Estatal, por questionar a previsão normativa que possibilite a contratação de
empresas privadas para apoio às auditorias de obras do Tribunal, mas que, a esse despeito, naquela
situação, teria permitido o ingresso da empresa terceirizada.
50. As demais dificuldades enfrentadas pela equipe de auditoria referem-se, em apertada síntese, à
qualidade e tempestividade no fornecimento de informações requeridas.
51. Quanto a essas obstruções, a Petrobras se justifica com diferentes alegações, a exemplo de ter
havido ‘falha operacional humana’, o que teria provocado a entrega de arquivos inadequados e em
duplicidade à equipe de fiscalização.
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52. Também alega dificuldades com sistemas, tendo informado que, ‘na conversão do formato
ArcGIS para dwg, alguns dados foram zerados, o que não foi de imediato percebido, gerando o envio
de dados incompletos ao TCU’.
53. Afirma, por último, que ‘os problemas no envio dos dados foram oriundos de falhas
operacionais que estão sendo tratadas pela companhia’. (peça 56, p. 5)
54. Em que pesem as alegações da Petrobras, não é despiciendo ressaltar que os casos relatados
de obstrução ao livre exercício do controle externo na Petrobras são antigos e frequentes nas
fiscalizações realizadas por este Tribunal.
55. Os quadros abaixo, extraídos do Sistema Fiscalis, mostram 39 casos de obstrução à
fiscalização consignados em relatórios de auditoria de obras na Petrobras: (...).
56. Não obstante as justificativas para alguns desses casos terem sido posteriormente acatadas, é
notória a difícil missão por que passam os auditores desta Corte de Contas para obter informações de
qualidade e de forma tempestiva nas fiscalizações de obras da Petrobras.
57. No caso em tela, os relatos da equipe de auditoria deixam claro que a Petrobras utilizou-se de
artifícios de forma a dificultar o andamento dos trabalhos em campo. A intenção do teste de auditoria
aplicado era a comparação da superfície primitiva da área objeto de terraplenagem com a superfície
após as intervenções realizadas, ou seja, após a remoção da camada vegetal.
58. Em resposta às requisições da equipe para entrega dos dados referentes a essas duas áreas, em
9/5/2011, a Petrobras entregou as informações da superfície primitiva, mas, quanto às informações da
área com remoção da camada vegetal, relata a equipe que ‘as cadernetas de campo mostravam
colunas de coordenadas trocadas, umas com sequência norte/leste/cota, e outras leste/norte/cota’
(peça 39, p. 24).
59. A detecção dessa alegada ‘falha operacional humana’ não é trivial, pois a disposição dos
dados pode facilmente gerar confusão. Coube à equipe identificar que os dados enviados não
correspondiam ao solicitado por estarem com a sequência das coordenadas trocada, ou seja, onde se
lia ‘coordenada norte’, era na verdade ‘coordenada leste’, e vice-versa.
60. Não bastasse o ocorrido, que de per se já caracteriza conduta tendente a embaraçar o bom
andamento dos trabalhos, fato ainda mais gravoso, como relata a equipe, foi percebido após a
uniformização dos dados embaralhados, que supostamente correspondiam à superfície objeto de
intervenções: esses dados eram, na verdade, os mesmos da superfície primitiva, nitidamente alterados,
com suas coordenadas trocadas: ‘Mais grave, entretanto, é o fato de que esses pontos não
representavam a superfície posterior aos serviços de remoção de camada vegetal, mas, de forma
redundante, o relevo original. Tudo isso tomou tempo considerável das análises, até se identificar que
a Petrobras havia, pela terceira vez, deixado de enviar os dados solicitados.’ (peça 39, pp. 25-26)
61. Empenhada na execução de seus trabalhos, a equipe demandou novamente à Petrobras a
entrega das informações requeridas em outras duas oportunidades. Na primeira dessas, comenta a
equipe que a estatal entregou, em 12/5/2011, dados insuficientes à atestação de toda a área objeto de
análise e, dos dados entregues, vieram ‘arquivos com pontos contendo todas as cotas zeradas, outros
com cotas parcialmente zeradas’ (peça 39, p. 25).
62. Na última oportunidade oferecida à Petrobras, esta veio a se manifestar em 19/5/2011, por
meio de correspondência eletrônica, visto que a equipe já havia deixado o local de auditoria, com
nova entrega de arquivos. A equipe, que dessa vez supôs se tratar da ‘correção final de todos os
problemas relatados’, mais uma vez se viu frustrada em sua pretensão de análise: ‘Após o
processamento dos arquivos apresentados, percebeu-se que parte relevante dos dados, relativos à Área
6, que mede 1.497.778m², formava uma superfície que mostrava uma diferença desprezível de volume
quando comparada com a original, antes da remoção. Após traçar-se uma seção transversal,
verificou-se que se tratava de arquivo com os mesmos pontos da primitiva.’ (peça 39, p. 25 - grifos
acrescidos)
63. Após afirmar que, ‘caso a equipe não atentasse para essa inconsistência e utilizasse sem
criticar os dados informados pela Petrobras, seria induzida a erro’, esta concluiu pela
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impossibilidade de realização de parte de seus trabalhos: ‘Por isso, não foi possível validar a medição
do serviço de remoção de camada vegetal da Área 6, dentro do prazo previsto para conclusão da
auditoria, frustrando o objetivo colimado no § 6º’ [No caso concreto, o objetivo era avaliar a precisão
do levantamento aerofotogramétrico que embasou o projeto básico e validar, ou não, as medições de
serviços de movimentação de terra]. (peça 39, pp. 23 e 25)
64. Assim, reputa-se necessário considerar insuficientes as justificativas apresentadas pela
Petrobras e caracterizar a obstrução à atuação dos auditores no exercício do controle externo.
65. Por ser fato grave passível de sanção pelo Tribunal, passa-se a analisar a responsabilização,
sob seus três elementos fundamentais.
66. Como primeiro elemento bastante para caracterizar a responsabilização, o resultado danoso
subsiste por ter sido a equipe de auditoria frustrada em seus objetivos declarados, como disposto no
Ofício 203/2011-TCU/Secob-3, de 8/4/2011 (peça 4, p. 2), em legítimo trabalho de controle externo em
entidade sob a jurisdição do Tribunal.
67. As condutas, como segundo elemento fundamental, foram a entrega de informações
inadequadas, intempestivas e insuficientes à equipe de auditoria, deixando de atender a ofícios de
requisição, além da restrição de acesso da empresa terceirizada a encargo da equipe de auditoria à
área destinada às obras da refinaria, o que obstruiu o exercício de atividades típicas de controle
externo.
68. O terceiro elemento - o nexo de causalidade entre as condutas e o resultado danoso - está
claro, uma vez que não se configuraria obstrução ao livre exercício do controle externo caso a equipe
de auditoria tivesse sido atendida de forma satisfatória em suas requisições de informações e
documentos e não tivesse sido imposta restrição de acesso das pessoas que estavam a seu encargo.
69. O responsável pelas condutas é o Sr. José Kleber Belo Aragão, à época gerente de
implementação de empreendimentos de infraestrutura, construção civil, interligações e extramuros
para a Refinaria Premium I, a quem foi dirigido o Ofício 195/2011-TCU/Secob-3, de 7/4/2011 (peça
3), o qual, além de apresentar a equipe designada à fiscalização, solicitou que fossem facultados à
equipe os documentos requisitados e o livre acesso às instalações da unidade.
70. O mesmo documento dispõe acerca da possibilidade de aplicação de sanção de multa no caso
de obstrução ao exercício do controle externo: ‘Ressalto que a obstrução ao livre exercício das
auditorias, bem como a sonegação de processo, documento ou informação, ensejará a aplicação de
multa nos termos do art. 268, incisos V e VI, do Regimento Interno e art. 58, incisos V e VI, da Lei
8.443/92. (peça 3, p. 2)
71. O trecho acima transcrito do ofício de apresentação da equipe de auditoria atende ao disposto
no Regimento Interno do TCU, em seu art. 268, § 3º, que dispensa a prévia audiência do responsável
no caso de multa por obstrução ao livre exercício das auditorias e inspeções do Tribunal: ‘§ 3º A
multa aplicada com fundamento nos incisos IV, V, VI, VII ou VIII prescinde de prévia audiência dos
responsáveis, desde que a possibilidade de sua aplicação conste da comunicação do despacho ou da
decisão descumprida ou do ofício de apresentação da equipe de fiscalização.’
72. Registre-se, ainda, a razoabilidade em se afirmar a possibilidade de o responsável ter
consciência da ilicitude do ato que praticou, bem como a exigibilidade de conduta diversa da
praticada, consideradas as circunstâncias que o cercavam. Ademais, não foram identificados outros
excludentes de culpabilidade do responsável.
73. Dessa sorte, estão presentes os elementos suficientes para se definir a responsabilidade
individual do Sr. José Kleber Belo Aragão, à época gerente de implementação de empreendimentos de
infraestrutura, construção civil, interligações e extramuros para a Refinaria Premium I, por condutas
que levaram à obstrução ao livre exercício do controle externo, nos termos da Lei 8.443/92, art. 58,
inciso V.
74. Finalmente, por haver dispositivo na Lei 6.404/76 e no estatuto social da Petrobras que
concede ao conselho fiscal poderes para ‘fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários’, como dispõe o
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inciso ‘i’ do artigo 163 da lei e o inciso ‘i’ do art. 46 do Estatuto, cabe cientificar o Conselho Fiscal
da Petrobras acerca das dificuldades que vêm sendo impostas às fiscalizações desta Corte de Contas.”
7. Por fim, o auditor apresentou as seguintes conclusões e propostas de encaminhamento, que
contaram com a anuência dos seus dirigentes:
“IV – Conclusão
96. Concluiu-se, após análise das manifestações apresentadas pela Petrobras e pelo Consórcio
Galvão-Serveng-Fidens, acerca de irregularidades apontadas no relatório de fiscalização das obras
de implantação da Refinaria Premium I, que:

i. as manifestações da Petrobras e do Consórcio foram apresentadas tempestivamente;
ii. deve ser aplicada a multa prevista na Lei 8.443/92, art. 58, inciso V, ao Sr. José Kleber

Belo Aragão (CPF 267.562.853-00), à época gerente de implementação de empreendimentos de
infraestrutura, construção civil, interligações e extramuros para a Refinaria Premium I, por condutas
que se configuraram como obstrução ao livre exercício do controle externo;

iii. as irregularidades que deram causa ao sobrepreço foram saneadas, por meio da
assinatura dos termos aditivos 1 e 2, ambos de 25/7/2011, gerando economia de recursos da ordem de
R$ 64 milhões;

iv. cabe determinar à Petrobras que apure os valores já pagos no contrato e defina, em
conjunto com a contratada, o modo pelo qual a compensação será realizada, com medidas suficientes
a dar integral efetividade ao desconto de R$ 24.535.728,30, como acertado por meio do item 2.2.2 do
primeiro termo aditivo;

v. convém recomendar à Petrobras que evite elaborar projetos básicos de terraplenagem
fundamentados em levantamentos topográficos realizados por meio de aerofotogrametria, em razão de
sua imprecisão;

vi. é oportuno enviar cópias dos autos ao Conselho Fiscal da Petrobras, no que diz
respeito às recorrentes obstruções às fiscalizações do TCU, de forma a permitir que este passe a
fiscalizar os atos dos administradores no que concerne ao fornecimento adequado e tempestivo dos
documentos e informações requisitados, bem como tome conhecimento de que tem havido dificultação
de acesso dos auditores federais de controle externo e de terceiros a seu encargo às dependências da
companhia; e

vii. a verificação ou confirmação de atrasos injustificados, bem como as imprecisões
apontadas no projeto básico e alterações no escopo contratual de terraplenagem, drenagem e obras
complementares da 1ª Etapa Fase A, da Refinaria Premium I, devem ser objeto de nova ação de
fiscalização.
V – Proposta de Encaminhamento
97. Por todo o exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Ministro-Relator José Múcio
Monteiro, com propostas de:

i.aplicar a multa prevista na lei 8.443/92, art. 58, inciso V, ao Sr. José Kleber Belo Aragão (CPF
267.562.853-00), à época gerente de implementação de empreendimentos de infraestrutura,
construção civil, interligações e extramuros para a Refinaria Premium I, por condutas que levaram à
obstrução do livre exercício do controle externo;

ii.considerar saneadas as irregularidades que deram causa ao sobrepreço contratual apontado
no item 3.1 do Relatório de Auditoria, por terem sido firmados os termos aditivos 1 e 2 ao Contrato
0859.0059374.10.2 – Terraplenagem, Drenagem e Obras de Acesso para a Refinaria Premium I,
ambos de 25/7/2011, gerando economia de recursos de R$ 63.663.139,10;

iii.determinar à Petrobras que apure os valores pagos no Contrato 0859.0059374.10.2, baseados
na planilha de preços unitários em vigor antes da celebração dos termos aditivos, e defina, em
conjunto com a contratada, o modo pelo qual a compensação será realizada, a fim de dar integral
efetividade ao desconto de R$ 24.535.728,30, como acertado por meio do item 2.2.2 do primeiro termo
aditivo, além de remeter a esta Secretaria de Fiscalização de Obras cópias dos documentos
comprobatórios, no prazo de trinta dias a contar do recebimento da notificação correspondente;
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iv.recomendar à Petrobras que evite elaborar projetos básicos de terraplenagem fundamentados
em levantamentos topográficos realizados por meio de aerofotogrametria, em razão de sua
imprecisão; e

v.enviar cópias dos autos ao Conselho Fiscal da Petrobras, no que diz respeito às recorrentes
obstruções às fiscalizações do TCU, de forma a permitir que este passe a fiscalizar os atos dos
administradores no que concerne ao fornecimento adequado e tempestivo dos documentos e
informações requisitados, bem como tome conhecimento de que tem havido dificultação de acesso dos
auditores federais de controle externo e de terceiros a seu encargo às dependências da companhia.”

É o relatório.
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VOTO

Em exame auditoria na Petróleo Brasileiro S.A. com a finalidade de fiscalizar as obras de
implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão, cujo investimento total é de R$ 35
bilhões, que teve por escopo a análise do Contrato 0859.0059374.10.2 para terraplenagem, drenagem e
obras de acesso para a refinaria, firmado com o Consórcio Galvão-Serveng-Fidens, no valor de R$
711.070.084,88.

1. Inicialmente, o relatório de fiscalização da Secob-3 (peça 35) apontou, entre os indícios
de irregularidade, sobrepreço no mencionado contrato, no montante de R$
63.956.229,30.

2. Em função disso, determinei a oitiva da Petrobras e do consórcio para que se
manifestassem sobre as impropriedades identificadas na auditoria.

3. Após examinar os novos elementos juntados aos autos, Secob-3, em nova peça
instrutiva, chegou às seguintes conclusões:

- “as manifestações da Petrobras e do consórcio foram apresentadas tempestivamente”;
- “as irregularidades que deram causa ao sobrepreço foram saneadas, por meio da assinatura

dos termos aditivos 1 e 2, ambos de 25/7/2011, gerando economia de recursos da ordem de R$ 64
milhões”;

- “cabe determinar à Petrobras que apure os valores já pagos no contrato e defina, em
conjunto com a contratada, o modo pelo qual a compensação será realizada, com medidas suficientes
a dar integral efetividade ao desconto de R$ 24.535.728,30, como acertado por meio do item 2.2.2 do
primeiro termo aditivo”;

- “convém recomendar à Petrobras que evite elaborar projetos básicos de terraplenagem
fundamentados em levantamentos topográficos realizados por meio de aerofotogrametria, em razão de
sua imprecisão”;

- “a verificação ou confirmação de atrasos injustificados, bem como as imprecisões apontadas
no projeto básico e alterações no escopo contratual de terraplenagem, drenagem e obras
complementares da 1ª Etapa Fase A da Refinaria Premium I, devem ser objeto de nova ação de
fiscalização”.

4. As constatações foram acompanhadas das propostas de encaminhamento que se
seguem:

- “considerar saneadas as irregularidades que deram causa ao sobrepreço contratual
apontado no item 3.1 do Relatório de Auditoria, por terem sido firmados os termos aditivos 1 e 2 ao
Contrato 0859.0059374.10.2 - Terraplenagem, Drenagem e Obras de Acesso para a Refinaria
Premium I, ambos de 25/7/2011, gerando economia de recursos de R$ 63.663.139,10”;

- “determinar à Petrobras que apure os valores pagos no Contrato 0859.0059374.10.2,
baseados na planilha de preços unitários em vigor antes da celebração dos termos aditivos, e defina,
em conjunto com a contratada, o modo pelo qual a compensação será realizada, a fim de dar integral
efetividade ao desconto de R$ 24.535.728,30, como acertado por meio do item 2.2.2 do primeiro termo
aditivo, além de remeter a esta Secretaria de Fiscalização de Obras cópias dos documentos
comprobatórios, no prazo de trinta dias a contar do recebimento da notificação correspondente”;

- “recomendar à Petrobras que evite elaborar projetos básicos de terraplenagem
fundamentados em levantamentos topográficos realizados por meio de aerofotogrametria, em razão de
sua imprecisão”.

5. Acolho tais propostas pelas razões fundamentadas na instrução da unidade técnica,
transcrita no relatório precedente, e pelas ponderações que abaixo aduzo.

6. Com efeito, no primeiro relatório de auditoria, a equipe da Secob-3 apontou
irregularidades, que totalizavam um sobrepreço de R$ 63.956.229,30, relativas a três
questões: (i) desnecessidade do insumo cal hidratada (R$ 31.920.840,00); (ii) vantagem
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indevida auferida pelo consórcio, em relação à segunda licitante melhor classificada,
após a supressão da cal hidratada (R$ 24.535.728,30); e (iii) imprecisão de
quantitativos em dois itens (R$ 7.499.661,00).

7. Mediante termos aditivos contratuais, as impropriedades foram remediadas.
8. Quanto à vantagem indevida de R$ 24.535.728,30, a equipe de auditoria sugeriu que a

medida saneadora mais indicada seria a contratada conceder desconto do valor
correspondente à diferença entre as propostas da 1ª e da 2ª colocadas, após a exclusão
do item cal hidratada.

9. Embora o termo aditivo tenha excluído o item cal hidratada e tratado do desconto, a
unidade técnica, para reforçar tal medida e conferir-lhe efetividade, pondera que se
deva determinar à Petrobras que apure os valores já pagos ao contratado, mediante a
utilização da planilha de preços unitários antes da celebração dos termos aditivos, e
defina, em conjunto com ele, o modo pelo qual a compensação será realizada.

10. Essa proposição se mostra pertinente, pois, quando da formalização dos termos, o
contrato encontrava-se em plena execução e os aditivos contratuais não explicitaram
isso.

11. Também considero acertada a recomendação proposta, uma vez que ela decorre de
constatação da equipe de auditoria, que, ao cotejar in loco o uso da técnica de
aerofotogrametria no lugar de levantamento topográfico para a elaboração do projeto
básico de terraplenagem, identificou um desvio de 42cm entre a superfície
planialtimétrica gerada entre uma técnica e a outra.

12. Mais uma vez a Petrobras rendeu-se às alegações dos auditores do Tribunal e admitiu
que, de fato, existe uma diferença entre a superfície levantada por aerofotogrametria e a
real, sinalizando, ainda, que iria solicitar à empresa responsável pelo trabalho
esclarecimentos e eventual adequação do serviço.

13. A atitude da Petrobras, que ao reconhecer a procedência dos apontamentos da equipe
desta Corte de Contas, corrigiu as falhas, deve ser destacada.

14. Na oportunidade da derradeira instrução, a Secob-3 acrescentou mais um ponto de
análise relativo às dificuldades operacionais para acesso às instalações da refinaria,
bem como quanto à disponibilização de informações e documentos por parte da
Petrobras, concluindo que teria havido obstrução aos trabalhos da equipe de auditoria.

15. Sobre esse tópico, a unidade técnica formulou as seguintes propostas:
- “aplicar a multa prevista na Lei 8.443/1992, art. 58, inciso V, a José Kleber Belo Aragão, à

época gerente de implementação de empreendimentos de infraestrutura, construção civil, interligações
e extramuros para a Refinaria Premium I, por condutas que se configuraram como obstrução ao livre
exercício do controle externo”;

- “enviar cópias dos autos ao Conselho Fiscal da Petrobras, no que diz respeito às recorrentes
obstruções às fiscalizações do TCU, de forma a permitir que este passe a fiscalizar os atos dos
administradores no que concerne ao fornecimento adequado e tempestivo dos documentos e
informações requisitados, bem como tome conhecimento de que tem havido óbices no acesso dos
auditores federais de controle externo e de terceiros a seu encargo às dependências da companhia”.

16. Ao examinar com atenção o tópico da instrução que tratou dessa questão (item III.3), o
qual transcrevi na íntegra no relatório precedente, verifico que, a rigor, não se
configurou a alegada obstrução ao exercício do controle.

17. Ora, não há que se negar que houve demora na autorização do acesso dos agentes
contratados pelo TCU às dependências da refinaria. Todavia, deve-se ponderar que
fornecer uma credencial de acesso com retardamento, embora constitua transtorno à
auditoria, não é a mesma coisa que impedir a entrada.

18. Ademais, é de certo modo aceitável a seguinte justificativa fornecida pela Petrobras:
“não impediu em nenhum momento a entrada da equipe de topografia contratada pelo
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Tribunal e que, por ser prática ainda não usual, teria sido necessário mais tempo para
se adequar à demanda do TCU, considerando a existência de procedimentos internos
para possibilitar a entrada de empresas e seus representantes nas instalações da
companhia”.

19. Na execução dos trabalhos de campo, foram relatadas dificuldades quanto ao
fornecimento de informações com atraso e em formatação que prejudicaram, em parte,
as análises da equipe de auditoria do Tribunal.

20. Não obstante tais óbices, a equipe logrou realizar a contento as tarefas planejadas e, o
que é realmente importante, atingiu os objetivos da auditoria na medida em que, isso
sim deve ser destacado, já sem tem, até o momento, uma economia efetiva de recursos
da ordem de R$ 64 milhões.

21. Malgrado tais incidentes, observo que o relacionamento entre o TCU e a Petrobras vem
se aperfeiçoando. Houve um tempo em que a estatal petroleira considerava que não
deveria submeter a esta Corte documentos, sob a alegação de sigilo comercial ou
estratégico. Porém, a questão evoluiu graças ao incansável e habilidoso trabalho das
autoridades, dos dirigentes e das equipes de auditoria do Tribunal, que, em diversas
reuniões, mostraram e convenceram a empresa que as informações são guardadas e
trabalhadas de forma absolutamente segura, e que o sigilo é preservado.

22. Por essas razões, entendo que não é oportuna a cominação de multa alvitrada pela
unidade técnica, devendo o problema ser reavaliado em fiscalizações futuras no mesmo
empreendimento.

23. Todavia, mostra-se conveniente a proposta da Secob-3 de que o Conselho Fiscal da
Petrobras seja cientificado de que ainda há alguns obstáculos no fornecimento
adequado e tempestivo dos documentos e informações requisitados, bem como na
autorização, de forma célere, de acesso de terceiros ao encargo desta Corte às
dependências da companhia.

24. Chamo a atenção que, embora o processo de fiscalização das obras da Refinaria
Premium I ainda não tenha se encerrado por completo, a atuação do Tribunal já evita
um prejuízo aos cofres públicos de um substancial montante, que, a título de ilustração,
seria suficiente para construir cerca de duas mil casas populares, tomando cada uma ao
custo médio de R$ 35 mil.

25. Destarte, parabenizo a equipe da Secob-3, formada pelos auditores Romildo Magalhães
Martins, Alberto de Sousa Rocha Junior, Hugo Leonardo Vilela Gouveia, Sergio Lins
Lubambo e Marcelo Rodrigues Alho, pelo magnífico trabalho.

26. Os técnicos do Tribunal não somente demonstraram destacada capacidade em assunto
de alta complexidade, como também souberam contornar toda a sorte de dificuldades
operacionais, sem se desviarem dos objetivos da auditoria, mantendo uma postura
perseverante e perspicaz, atributos de fundamental importância ao ofício de auditor de
controle externo.

Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto a este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 4 de abril de 2012.

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 791/2012 – TCU – Plenário

1. Processo TC 007.321/2011-2
2. Grupo II - Classe V - Auditoria
3. Responsável/Interessados:
3.1. Responsável: José Kleber Belo Aragão (CPF 267.562.853-00), gerente de implementação de
empreendimentos de infraestrutura, construção civil, interligações e extramuros para a Refinaria
Premium I da Petrobras
3.2. Interessados: Congresso Nacional e Consórcio Galvão-Serveng-Fidens (CNPJ
12.253.954/0001-95)
4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras 3 - Secob-3
8. Advogados constituídos nos autos: Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283), Torquato Jardim
(OAB/DF 2.884), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154), Nilton Antonio de Almeida
Maia (OAB/RJ 67.460), Nelson Sá Gomes Ramalho (OAB/RJ 37.506) e Idmar de Paula Lopes
(OAB/DF 24.882)

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria nas obras de implantação da
Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão, com ênfase na análise do Contrato 0859.0059374.10.2,
firmado entre a Petrobras e o Consórcio Galvão-Serveng-Fidens.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com
fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, incisos II e III, do Regimento
Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1 considerar saneadas as irregularidades que acresciam indevidamente ao Contrato
0859.0059374.10.2 o valor de R$ 63.956.229,30, relacionadas à desnecessidade do insumo cal
hidratada (R$ 31.920.840,00), à vantagem indevida auferida pelo consórcio, em comparação com a
segunda licitante melhor classificada, após a supressão da cal hidratada (R$ 24.535.728,30) e à
imprecisão do quantitativo do item de Escavação, Carga e Transporte - ECT de material de 1ª
categoria, Distância Média de Transporte - DMT de 2 a 5km, com presença de água
(R$ 7.499.661,00);

9.2. determinar à Petrobras que apure os valores pagos no Contrato 0859.0059374.10.2,
baseados na planilha de preços unitários em vigor antes da celebração dos termos aditivos, e defina,
em conjunto com a contratada, o modo pelo qual a compensação será realizada, a fim de dar integral
efetividade ao desconto adicional de R$ 24.535.728,30, como acertado por meio do item 2.2.2 do
primeiro termo aditivo, e encaminhe ao Tribunal cópias dos documentos comprobatórios, no prazo de
trinta dias a contar da notificação;

9.3. recomendar à Petrobras que evite elaborar projetos básicos de terraplenagem
fundamentados em levantamentos topográficos realizados por meio de aerofotogrametria, em razão de
sua imprecisão;

9.4. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Conselho
Fiscal da Petrobras, para providências quanto à garantia do pleno exercício das auditorias do TCU na
companhia, e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional;

9.5. arquivar os autos.
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10. Ata n° 11/2012 – Plenário.
11. Data da Sessão: 4/4/2012 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0791-11/12-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Augusto Nardes, Aroldo
Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge, José Múcio Monteiro (Relator) e Ana Arraes.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho.

(Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER

(Assinado Eletronicamente)
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Presidente Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO

Procurador-Geral
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