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De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <mberto.ramos@braskem.com.br> 

Para: Marcelo Bahia Odebre二ht; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogeno Araujo 

Enviada em: Mon Mar21 19:01:54 2011 

Assunto: RES: RES: sondas 

Falei com o Andr em um sobre-preo no contnto de operaq自o da ordem de 520-25000/dia (por sonda). 

Acho que temos que pensar bem em como envolver a UTC e OAS, para que eles nao venham a se tomar futuros concorrentes na' rea 

afretamento e opera9自o de sondas. 

J自  temos muitos brasileiros "aventureiros" neste assunto (Schahim, Etesco...). 

Internamente, eu posso transferir resultado da 000 para a CNO, mas n'o posso faz己-lo para as outras duas; isto teria que ir dentro 

mecanismo de distribui9各o de resultados dentro do consrcio.Meu ponto d que ele nao pode ser proporcional as participa96es atua 

porque, sem a 000, a equa 言o n言o fecha e quem trs a 000 6 a CNO. 

Em tempo: falei ao Andr, respondendo a pergunta dele, que o desenvolvimento do Operador tem que ser desde o inicio, para particir 

da escolha dos componentes, acompanhar a constni9'o das Unidades, definir niveis de spare parts e, principalmente, preparar os teste' 

comissionamento. Ele pareceu entender. 
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Figura 1 - Dialogo de e-mail ilustrado no Laudo 0777/2015 

Posteriormente, em 16/07/2015, foi elaborado o laudo 1476/2015- 

SETEC/SRIPFIPR, onde foram colhidas novas informa6es a respeito do processo de 

negocia9ao para contrata 谷o das SONDAS. A partir do contedo das midias apreendidas: 

durante a l4a Fase da Opera9ao Lava Jato, identificou-se a existencia de tratativas para 

direcionamento de parte da contrata9谷o das SONDAS a Odebrecht, conforme dihlogo de e-mail 

de dezembro de 2010, entre Marcelo Odebrecht, Rog6rio Arajo e Marcio Faria, a seguir 

novamente reproduzido: 
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Assunto: Re: RES: Re: Res: Sondas/Atualiza9ao Petrobras 27/12 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: raraujo@odebrecht.com  ; fbarbosa@odebrecht.com  ; marciofaria@odebrecht. om ; 
ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1; 
CC: fjens@odebrecht.com ; 
Envio: 27/12/2010 13:53:44 

90M de diferenca por sonda (15%?) entre quem tem um estaleiro amortizado 
lugar competitivo como Suape vs um greenfield na Bahia nao eh nada! 

	 Original Message 	 
From: Rogerio Araujo 
To: Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Roberto Ramos 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Felipe Montoro Jens 
Sent: Mon Dec 27 08:38:10 2010 
Subject: RES: Re: Res: Sondas/AtualizaCao Petrobras 27/12 

em um 

	Mensagem original 	 
De: Rogerio Araujo 
Enviada em: segunda-feira, 27 de dezembro de 2010 10:44 
Para: Fernando Barbosa 
Assunto: Res: Re: Res: Sondas/AtualizaCao Petrobras 27/12 

1)Existe uma orienta9ao c na Pb no sentido de procurar maximizar o numero 
para Estaleiro Bahia (CNO/OAS/UTC), 

de Sondas 

 

乙 ’E'D esta 工ecnancto as I bonoas com 士」Al)per bbj m? ハJllユaaoe(t/b neu 上  M「  
desconto por Sonda), 
3)Portanto, a posi9ao Pb para nos contratar eh de termos q "trabalhar nos 
para minimizar diferenca de cerca 90 t1$/Sonda para o EAS. Pb destaca dois 
que podem contribuir nesta redu9ao de preCo: (a)o preco dos drilling pack 

  

so preCo" 
pontos 

ages (b) 
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das Sondas al白m do Equity nosso Estaleiro. 
6)Devera haver na la quinzena de janeiro, uma Apresenta9ao Geral no Audi 
Pb para todas as Operadoras ( brasileiras e estrangeiras) que tenham irite 
aquisicao dos 15% do equity de cada Sonda e sua respectiva opera9ao. 
7)Segundo a Pb, estes 15% nao podem ser aumentado nos primeiros 10 anos. 
ocorrer aumento sim, ap6s este periodo. 
8) A propriedade (l00%)das 28 Sondas eh da SETE que tem "sete" S6cios ou 
Funcef, Petros, Santander e FGTS(4 principais S6cios)+Bradesco,Previ e Va 
9) Devera ser pres SETE o Ferraz e Diretor Operac6es o Pedro Barusco. 

t6rio da 
resse na 

' 

Podendo 

sejam: 
lia. 

RA. 

Figura 2 - Dialogo de e-mail ilustrado no Laudo 1476/20 15 

No mesmo Laudo 1476/2015, observa-se outro e-mail, este com data de 

12/05/2011, onde os executivos da Odebrecht procuram uma solu9ao politica para a contrata9ao 

das SONDAS. Nesse e-mail, a seguir reproduzido, so mencionadas as pessoas da ento 

presidente da Republica, Sra. Dulma Roussef, do ento Ministro Chefe da Casa Civil, Sr 
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Assunto: Re: 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: marciofaria@odebrecht.com ; 
CC: ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1; 
Envio: 12/05/2011 22:05:51 

2hs e 45miri! 
Temas principais a pedido dela: TAV, Aeros e Arenas. 
Fora as Arenas (nao por nossa culpa) foi bem positivo. 
Estavam LC e Italia. 
No fim comentei do pre-sal (no inicio da reuniao ela tinha dito por 
iniciativa propria que soube recentemente da OOG) . Ai ela trouxe o tema 
sondas / estaleiro (queixou-se do nosso preco nao competitivo das 7 sonda 
e falou da proposta da PB de nova licitacao) . Ela disse que com esta nova 
licitacao a PB queria introduzir novos antrantes (chineses, etc) pois 
queria quebrar a "rigidez dos custos locais". 
No final da reuniao Italia saiu 
se eu estava ok com as mudancas 
amanha ia ter conversa com JSG. 
para sair do impasse, com a OOG 
contratando o estaleiro. 

	 Original Message 	 
From: Marcio Faria da Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thu May 12 18:02:30 2011 
Subject: 

Foi boa a conversa? 

comigo (e voltou depois) para me pergunta 
para nova licitacao (para afretamento) po 
Eu disse que sim, que seria uma alternati 
ganhando sondas de afretamento com a Set 
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Antonio Palocci e do entao presidente da Petrobras, Sr. Jos6 S6rgio Gabrielli, al6m da pessoa 

designada por LC, provavelmente Luciano Coutinho (entao presidente do BNDES). 

Figura 3 - Di自logo de e-mail ilustrado no Laudo 1476/2015 

Recentemente, foi divulgado na midia uma carta publica do ex-Ministro Antonio 

Palocci, onde ele relata como teria ocorrido parte do processo de contrata9ao das SONDAS, em 

sua versao. Os trechos de interesse da carta sao reproduzidos a seguir: 

( 
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sex 03刃8,I2012 12:14 
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ioao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 

Atualizaくao sobre as sondas 

Para dara,ant@institutolua.org  

SETE BRASIL. 

sucunnir ao pior cia p o1rnca no memor dos momentos de seu goverrto しom o  ’くざ二R 

pieno emprego conquistado, com a aprova'ao do governo a niveis recordes, .、、 4 乙◇  

com o advento cia riqueza( e cia rnaitn'ao) cio pre-sal. corn a 、opa ao き  iunao 

com as Olimpiadas. ''o cara'. nas palavras de Barack Ohama, dissociou-se 

detiruflvarnente do menino retirante para navegar no terreno pantanoso do 

sucesso sem critica, do "tudo pode'' do poder sem limites. onde a corrup頭o. os 

desvios, az disunぐ6es que se acumulam s,io apenas detalhes. notas de rodape 

no cenano entorpecido dos petroddlares que pagarjo a tudo e a todos 
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Um dia. Duma e Gabne血 dir1io a perplexidade que tomou conta de no' 

、pos a tatidtca reunIo na biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as 

sondas e as propinas, no mesmo tom, sem cerimonias, na cena mais chocante 

Figura 4 - Trechos da carta do ex-Ministro Antonio Palocci 

Nota-se acima que o Sr. Antonio Palocci menciona a ex-Presidente Duma, o ex- 

Presidente da Petrobras Jos6 S6rgio Gabrielli, ambos, juntamente com Palocci, ja citados na 

conversa de Marcelo Odebrecht constante do e-mail ilustrado na Figura 3. Al6m dessas pessoas, 
．女  

.R 

se encontrava篇黒器ご鴛ニ器器 Instituto Lula, nota-se que odo processo de  contratao農器ごI製、式  

com a Odebrecht, mesmo a
p

os sua sa da do Governo, conforme ilustrado nas Figuras 5 a 12
. 	 'C 

v 
Figura 5 - Cabe9alho do e-mail de 03/08/2012. 
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a cada tamb6m menciona o ex一Presidente Lula. a carta tambem menciona o ex-Presidente Lula 

Nao hd como esclarecer at6 que ponto tal cana trata一se de uma reたrend司’づ  Nao hd como esclarecer at6 que ponto tal carta trata-se de uma referenci 

circular. circular 

M 	

mn emiss自rio das informa96es era o Sr. Jo o Ferraz, ex-funciondrio da Petrobras e Presiden ' la ' 



Em rela戸o a esses=dois estaleiros, ontem surgiu um novo impasse com a Petrobras, que 

solicit=u que os estaleiros ERG e EEP aportassem garantias inanceiras adicionais,=cue n省o 

estavam previstas anteriormente. A exig巨ncia da Petrobras agor=e que cada estaleiro contraて  
garantias financeiras equivalentes a 10% =o valor de seus contratos (equivalente a cerca de U5 

500 milh6es para o=EEP e USS 230 milh6es para o ERG) e mais uma garantia corporativa dos 

s=ニ3cios dos estaleiros equivalente ao mesmo montante. Isso gerou um impasse=porque o 

que havia sido combinado antes era uma garantia de 3,5% (nきo de=10%) e n首o seria cumulati 

com a garantia corporativa e sim alternativa=(ou uma ou outra). 

Estamos tentando uma c=nciIia戸o ou urna solu9各o alternativa, mas a Petrobras est bem 
f=rrne na sua posi 首o, o que, inclusive, fez a aprova戸o da contrata=E7首o dessas 9 sondas, c.e 

estava prevista para ser deliberada na reuni=E3o de diretoria de ontem da Petrobras, ser 

adiada, ainda sem data para se= concluida. Hoje terei uma reunio na Petrobras 白  s iSh com ci 

Diretor=Formigli e o socio do ERG (Sr. Gerson), quando tentaremos uma concilia=E7首o. Mas, 
sinceramente, estou achando dificil. 

F 

く  

a 
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Figura 6 - Parte do corpo do e-mail de 03/08/20 12. 

o 

Em 06/08/2012, 白  s 18:58, ioao Ferraz く」  oao.ferraz@setebr.com> escreveu:=br> 

Prezada Clara, 
-, 

Conforme combinamos na=ltima 6旦  feira, sirvo-me da presente para atualiz言-la a respeito 
do=assunto em refer巨ncia. Porem, antes de entrar em detalhes a respeito d= questo 
especfica, gostaria que voc倉  fosse portadora ao meu querid= lider e destinat白rio dessas 
informa96es no sentido de que fiquei =xtremamente feliz com as noticias hoje veiculadas 
sobre a sua suade. Tod=s n6s precisamos muito dele e de suas orienta96es e sabermos que 
ele=est白  em processo de franca recupera9省o nos enche de esperan9as e f=licidade. e 	d 

Figura 7 - Sequencia das comunica96es, cabe9alho do e-mail de 06/08/2012. 

I ul a. 

、  

Nota-se nesse e-mail que o destinat自rio final das informla96es era o ex-President' 

6 
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Nota-se na imagem acima que o Sr. Joao Ferraz comunica ao Instituto Lula a 

existencia de alguma cl自usula financeira que nao atendia aos interesses dos estaleiros EEP 

(Odebrecht) e ERG (Engevix), o que supostamente inviabilizava a assinatura do contrato por 

parte das empreiteiras. 

お  
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De: Joao F erraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Dat=: 7 de agosto de 2012 22:45:04 BRT 
Para: 'Iclara.ant@institutolula.org" く＝  clara.ant@institutolula.org=/a>> 
Cc: Sete Brasil <,oao.f=rraz@setebr.com> 
Assunto: Re: RES: AtuaJizaao sob=e as sondas 

中 Avan 〔a 

Prezada Clara, 

Espero que voc' te=ha recebido meu e-mail de ontem com as atualiza96es solicitadas. Hoje =enho boas E 
m's noticias. A boa noticia' que assinamos hoje mais 6 =ontratos de constru戸o de sondas com o estalei, 

INFORMACAO 0236/2017-SETEC/SRIDPF/PR 
	 Ro5 

As garantias onginalmente exiidas (3% de seguro de performance) estao sendo 
adicionadas a novas exig=EAncias relacionadas ao aumento do volume do seguro de 
performance (para l=io) e do aval dos socios dos estaleiros. Como essas garantias 
adicionais= ntes nao eram exigidas, alegam os estaleiros que isso onera os seus cust=s, 
mas a Petrobras, por outro lado. entende que a margem de lucro dos esta=eiros seria 
suficiente para incorporar esse aumento de custos 

Diante desse possivel l mpass=. os dois estaleiros (Paragua'u e Rio Grande) acionaram o 
Sinaval para a=uda-los nas suas reivindicag6es. O Sinaval jd acionou, por sua vez= o 
Mirnsteno da Fazenda, atraves do Ministro Guido. que tambem e= residente do 
Conselho da Petrobras. Em paralelo, a Sete Brasil estd tent=ndo costurar um 
entendimento entre estaleiros e Petrobras buscando um meio=termo entre as 
reivindicag6es desta u ltima e a capacidade de aporte =e garantias dos estaleiros. Existe 
hoje um ambiente 魚、一oravel ao entendi=ento. mas a rea financeira da  Petrobras tem se 
mostrado um tanto intran=igente. Caso este assunto seja equacionado atぜ  a pr6xima 43 
feira (8=8) a Diretoria Executiva da  Petrobras deverd aprovar as contrata96es=na sua 
reuniao do dia 9 e os contratos de afretamento podero ser assi=ados imediatamente 

Figura 8 - Outra parte do e-mail de 06/08/2012. 

Nota-se aqui a continuidade das informa96es sobre as condi96es negociais 

contrato, Aqui 6 reportado que ainda impera as cl自usulas restritivas apontadas no e-mail do 

03/08/2012. 

Figura 9 - Sequencia das comunica96es, cabe9alho do e-mail de 07/08/20 12. 
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OOrfl 1己,O3i20t2 14:01 

り§＆ー警  ioao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com > 

Fwd: RES: Atualizaくjo sobre as sondas 

Para ciara.ant.institutoluia.org  

Sete Brasil 

prezada （白ra, 
=div> 
Sirvo-me desta para encaminhar a atualiza戸o sobre=situ a戸o das contrata96es das 21 sondas da Sete Brasil pela Petro=ras 
parece que finalmente tenho boas noticias e esta deve ser a uftim= atualiza戸cia ser encaminhada, j白  que a dIretoria 
executiva da Petr=bras decidiu, na ultima Sa feira, aprovar a contrata戸o do atretarnen=o das 9 sondas restantes da Sete 
Brasil, que foram firmados no dia seguirst= (10/8). Assim, assinados estes 9 contratos, que se somam aos demais 12 co=trato 
assinados na ser-iana anterior, todas as 21 novas sondas da Sete Bras=l j自  possuem seus contratos devidarriente firmados 
corn a cietrobras 

tロS 

, ' 
I O 

、~―  
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A m白  noticia se relaciona 白  aprova戸o=pela Petrobras nos contratos de afretamento das ultimas 9 sondas do 

lote t=tal de 2lunidades. Essas ultimas 9 sondas ainda n首o foram aprovadas pela=Petrobras e, a julgar pelas 

ultimas conversas, parecia que elas seriam fac=lmente aprovadas j白  nessa proxima 5a feira (9/8) na reunio 

de diret=ria da Petrobras. Apds exaustivo processo de auditoria da Petrobras nos =staleiros que ir各o construir 

essas 9 sondas (Paragua9u, Bahia e Rio Gr=nde, RS) todas as equipes auditoras j白  haviam validado os dois 

estaleiro=, faltando apenas resolver uma quest旨o de garantias financeiras exigida =EDu ltima hora pela 自  rea 

financeira da Petrobras. 

As exig'ncias em quest言o eram t首o estap=furdias e fora de prop6sito que entendiamos todos (Sete Brasil 

est=leiros) que era uma simples quest各o de discuss谷o tecnica para conven=imento da Petrobras. De fato,e r- 

relac首o 白  s regras do Edital, ambos =staleiros fizeram enorme es'orco oara avancar nas suas condic6es 

o=旧inais, mais oue dobrando o aoorte de garantias tinanceiras reais, em rel=cao 自  s regras oriRinais. Ocorre 雁  
que, para aesapontamento geral, prinripalmente nosso, o resultado de reuniao ocorrida hoje a noite na ' 

Petrobr=s foi que a empresa se manteve intransigente na sua solicita9首o de aum=nto das garantias. 

Diante desse fato, os estaleiros Rio Grande eニParagua'u j自  manifestaram que n誉o conseguir首o atender ao 
solictad= pela Petrobras e, caso o impasse n者o seja solucionado, as sondas n首o =er各o contratadas. 

Por incrvel que possa parecer, temos hoje =odas as condi'6es de contratarmos os estaleiros Paragua'u e R 

Gran=e, mas tecnicalidades colocadas pela Petrobras de forma totalmente extempo=白nea e, sinceramente 

sem qualquer sentido logico, podem inviabilizar = contrata戸o e a sobreviv'ncia desses dois estaleiros. 

Estou viajando para o exterior hoje a noite, =as ainda permane9o 白  sua disposi9各o para qualquer informa戸o 
a=icional. Mesmo 白  distancia, continuarei a mant白-los informados. Para g=rantir que essa mensagem chegoし  
ao seu destinat白rio, solicito a sua c=nfirma戸o para este recebimento. 

Figura 10 Outra parte do e-mail de 07/08/20 12. 

Nota-se aqui a continuidade das informa96es sobre as condi96es negociais do 

contrato. Mais uma vez 6 reportado que ainda impera as cldusulas restritivas apontadas nos e- 

mails anteriores. 

Figura 11 - Sequencia das comunica96es, cabe9alho e texto inicial do e-mail de 12/08/20 

Comunica9ao informando a assinatura dos contratos de SONDAS com a Engevix e Odebrecht. 
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(EEP) e da Engevix (ERG) em assinar o contrato das NDAS. 

E o que cumpre informar. 

J0Aむ  JO§童  
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rigura lz - uutra parte ao e-mail ae iZiUoiZUlZ. lrecflo onde Joao rerraz agradece ao . -議  -' 

s e-mal is

T

I orarn encaminnaaos a bra. uiara Aflt 
q
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p
oca, era assessorasR ' c

V 	 . 	 . 	 _. ,-' . ( 
especiai ao ex-presluente Lula, responsave! veia sua agencia e suas comunicacoes. INota-se nosL ・  

"' 

trechos acima que o ex-presidente Lula 6 o real destinatrio das informa96es do processo deβ 
叱  

contrata9ao das SONDAS, como se depreende do seguinte trecho: Porem, antes de entrar emづ  

detalhes a respeito da questo espec fIca, gostaria que voc fosse portadora ao meu querido < 

lder e destinatrio dessas informa戸es no sentido de que fiquei extremamenteルliz com 

notcias h可e veiculadas sobre a sua suade sobre as tratativas.（師fo nosso). 

Nota-se tamb6m que, em determinado momento, ocorreu alguma altera9o 

substancial no processo de contrata9ao que, at6 entao, impedia os Estaleiros da Odebrecht 
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竺「a este tIm'vaIe notar que temos lnvestidore5 e recu=so5 flnanceiros 5ufに旧ntes para rea取am、o5 novo5 inve5timento5 erl 	’ず二  
mere=tes setores lndUsth司5 no Pal与 dNersIfにando ime5tirnento5 em re町＝E3o 白5 nos5a5 5onda5・ No entanto,como」自 edo 	ー心9 
5eu conhecimento'pemanecemo5 impedido5 pe白Petrobras de efetuarmos quaIquer outro Inve5timent=forada5285onda5 	8よ  

Para este fIm, vale notar que temos investidores e recu=sos financeiros suficientes para realizarmos novos investimentos er1 
difere=tes setores industriais no Pais, diversificando investimentos em rela=E3o 白  s nossas sondas. No entanto, como j' e do 
seu conhecimento, persanecemos impedidos pela Petrobras de efetuarmos qualquer outro investiment= fora das 28 sordas 
j自  contratadas, e descritas anteriormente. 

para=ue fo55e po5引vel chegarmos a este momento・ gostana de reaflrmar que a=ete BrasIl e5ta「自 sempre 白  dIsPosI9昏ode 	J,R、J 
γoc'5 e para cumprIr。＝ep町em sodam、aI5 Imponante'atrav'5 da viabiliza戸o de investimen=o5 e5truturante5 no paI5・ 	"CR . 
加mecendo a sua contrIbu”。 para o de5en＝。Mmento do Pre 5副 e do BrasI- 

Por ultimo, ao mesmo tempo em que gostaria de agradec=r a voc' e ao destinat自rio deste e-mail todo o fundamental apob 
para =ue fosse possvel chegarmos a este momento, gostaria de reafirmar que a =ete Brasil estar' sempre 白  disposi9各o de 
voc's e para cumprir o =eparem social mais importante, atrav's da viabiliza戸o de investirnen=os estruturantes no Pais. 
fornecendo a sua contribuiio para o desen=olvimento do Pr-sal e do Brasil. 

化s m w mn mema 
po p

町a a~a conUa Presidente Lula o fundamental apoio para efetiva9ao dos contratos. 

9 
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