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RESUMO  
   
Trata-se de auditoria realizada na Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. - MME, no período

compreendido entre 11/3/2013 e 19/4/2013. 
A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar as obras de Implantação da Refinaria

Premium I, no Estado do Maranhão, em especial o Contrato 0859.0059.374.10.2, celebrado para a
realização dos serviços de preparação do terreno onde será implantada a futura refinaria. O referido
contrato foi firmado em 14/7/2010, com o Consórcio GSF, formado pelas empresas Galvão
Engenharia S.A, Serveng Civilsan S.A. - Empresas Associadas de Engenharia e Fidens Engenharia
S.A., com valor inicial de R$ 711.070.084,88, sob o regime de execução de empreitada por preços
unitários, com algumas parcelas a preço global. Após treze aditivos e uma transação extrajudicial
(TEJ), o impacto financeiro líquido no contrato foi de um acréscimo de R$ 14.203.048,85 e o seu valor
atual é de R$ 725.273.133,73. O prazo contratual originalmente previsto para execução das obras era
de 960 dias. 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) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 
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? 
Este trabalho foi executado em conformidade com as Normas de Auditoria do TCU

(NAT). Para a sua realização, foram seguidas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade,
tendo sido elaboradas matrizes de planejamento e de achados. Para responder às questões de auditoria
levantadas, foram utilizadas técnicas de análise documental, conferência de cálculos, pesquisa em
sistemas informatizados, confronto de informações e documentos e comparação com a legislação,
jurisprudência do TCU e doutrina. 

A principal constatação deste trabalho foi: 
1) Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços. 
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 725.273.133,73, que

corresponde ao valor atual do Contrato 0859.0059.374.10.2. 
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar melhorias na forma

de atuação da empresa auditada. 
A proposta de encaminhamento deste trabalho prevê a realização de oitiva da Petrobras, a

fim de apurarem-se: i) as responsabilidades relativas às causas do atraso na execução das obras
relativas ao Contrato 0859.0059.374.10.2; e ii) os motivos para adoção de cada aditivo firmado e para
a existência de volume de alterações contratuais muito acima do que admitem as normas regentes da
matéria.
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1 - APRESENTAÇÃO 
  
Trata-se de Auditoria na empresa Petróleo Brasileiro S/A, Registro Fiscalis nº 123/2013, com o
objetivo de fiscalizar as obras de implantação da Refinaria Premium I, no Município de
Bacabeira/MA, em especial as relacionadas ao Contrato 0859.0059.374.10.2. 
A auditoria decorre de determinação constante do Acórdão 448/2013-TCU-Plenário, sendo este o
quarto ano em que o empreendimento figura no âmbito do Fiscobras. 
Os estudos para implantação da refinaria tiveram início no ano de 2008, e a previsão para seu pleno
funcionamento era para o final de 2016. Com a aprovação do Plano de Negócios da Petrobras para o
quadriênio 2013/2017, esse empreendimento permanece na fase I do processo de avaliação de projetos,
e não será finalizado antes de 2017. Para o ano de 2013, a Petrobras informou não haver previsão de
contratações para a refinaria. 
Enquanto o estudo de viabilidade econômica é revisado, a obra está na fase de execução da
terraplenagem e da drenagem, com cerca de 79% do contrato executado (posição de 5/4/2013) e
considerável atraso relativamente ao cronograma contratual (previsto 100%). 
A dotação orçamentária para o presente exercício é de R$ 494,36 milhões. 

Importância socioeconômica 

O refino do petróleo apresenta considerável valor estratégico, pois, sem a separação em seus diversos

componentes, o petróleo em si possui pouco valor prático e comercial. O empreendimento será

propulsor de grande desenvolvimento econômico e social no Estado do Maranhão e no País, em face

da elevada demanda de bens de capital, de insumos e de mão de obra especializada. 

Dentre os benefícios decorrentes da implantação da refinaria, pode-se citar a criação de até 25 mil

empregos durante o pico da obra e a estimativa de cerca de 1,5 mil empregos para a operação da

refinaria. 

Na concepção original, a construção dessa nova refinaria enquadra-se na diretriz de redução da

exportação de petróleo bruto nacional, com consequente agregação de valor a essa "commoditie" e

exportação de derivados de elevada qualidade e alta margem de negociação no mercado internacional. 

No âmbito interno, a obra visa ao fortalecimento do mercado de derivados que, em virtude do modelo

de transporte de cargas adotado no país, com prioridade para o modal rodoviário, apresenta demanda

de óleo diesel superior à produção nacional.

  
2 - INTRODUÇÃO 
  
2.1 - Deliberação que originou o trabalho 
Em cumprimento ao Acórdão 448/2013 - Plenário, realizou-se auditoria na Petrobras - Petróleo
Brasileiro S.A. - MME, no período compreendido entre 11/3/2013 e 19/4/2013.
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2.2 - Visão geral do objeto 
O empreendimento originalmente previsto para implantação da Refinaria Premium I, numa área de 20
km² no município de Bacabeira/MA, distante 62 km de São Luís/MA, consistia, além da refinaria
propriamente dita, de uma faixa de dutos de interligação e de um terminal de tancagem na região do
Porto de Itaqui. 
Foi concebida para, quando totalmente instalada, processar 600 mil barris/dia de petróleo nacional de
médio grau API, transformando-o em produtos de alto valor agregado, em especial diesel (61%), nafta
(16%) e querosene (11%) com vistas a ampliar a exportação de derivados. O projeto previa a
configuração de dois trens de 300 mil bpd a ser implantados em duas etapas, com investimento da
ordem de R$ 35 bilhões. 
Segundo o Plano de Negócios da Petrobras para o quadriênio 2013/2017, o empreendimento
permanece na fase I do processo de avaliação de projetos da estatal, na qual se identifica a
oportunidade do negócio, e não há certeza quanto à sua efetiva implantação. 
Isso não obstante, alguns contratos já foram, ou estão sendo, executados, como descrito a seguir. 
Data de outubro de 2008, o primeiro contrato pertinente à implementação da refinaria, que objetivava
o levantamento aerofotogramétrico do terreno. 
Apresentação da Petrobras de março de 2010 (evidência 25) sobre as Refinarias Premium I e II, nos
Estados do Maranhão e Ceará, respectivamente, previa que o primeiro trem da Premium I entraria em
operação em setembro de 2013. Pode-se ver quão irreal era a meta, posto que hoje, em abril de 2013,
nem mesmo os serviços de terraplenagem estão prontos. 
Nesse mesmo documento, pode-se ver que a primeira dotação orçamentária aconteceu em 2009. 
O início da implantação física, no entanto, somente ocorreria no segundo semestre de 2010, com a
contratação de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de acessos. Estavam, então, definidos os
platôs em que se assentariam as diversas unidades de processo que comporão a refinaria. Essas
definições dos terraplenos - dimensões em planta e cotas - basearam-se em estudo elaborado pela
Engenharia da própria Petrobras, como se pode ver no desenho da evidência 26. 
Em 1º de novembro de 2010, já com a terraplenagem em andamento, foi assinado contrato com a
empresa americana UOP LLC para elaboração de projeto básico - o contrato, na verdade, contemplava
as duas refinarias citadas (Premium I e II). Em consequência, o projeto original  foi subvertido,
observando-se total mudança do leiaute. Necessário apontar o fato de que, com a movimentação de
terra já em curso, a contratada viu cerceada sua liberdade de projetar, vez que teve de aceitar a
distribuição dos platôs, feita para atender ao estudo da Engenharia da Petrobras. O novo arranjo
compõe a evidência 27.  
Do mero confronto entre os dois desenhos, faz-se ideia da magnitude da transformação que o projeto
sofreu. 
Uma importante alteração foi o aumento considerável do número de tanques. Ao que consta, a
tancagem planejada inicialmente para situar-se na zona portuária, por restrições de espaço ou mesmo
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por mudança de concepção do projeto, localizar-se-á na área da refinaria. 
Outro ponto observado foi a retirada do acesso ferroviário, com a consequente eliminação de uma
ponte que serviria para transpor um canal de macrodrenagem. Relativamente ao assunto, está previsto
outro acesso, em posição diametralmente oposta à inicialmente planeada, que ainda não possui
detalhamento. 
A mudança do leiaute implicou a eliminação de uma segunda ponte, esta necessária para comunicação
com as tochas (flares), que mudaram de lugar no novo arranjo. 
Essas modificações impactaram o contrato de terraplenagem, contribuindo certamente para a profusão
de aditivos criticada no item 3.1 deste relatório. 
A gênese de todo o problema parece estar na decisão de iniciar-se uma obra desse porte sem um
planejamento adequado, passível de toda sorte de modificações. Até esta data, passados já cinco anos
dos primeiros estudos, ainda não se tem um projeto completamente definido para a Premium I.  
Esta auditoria tratou especificamente do contrato 0859.0059.374.10.2 (terraplenagem, drenagem e
obras de acesso), que está sendo encerrado por decurso de prazo, sem conclusão do objeto (cerca de
80% executados). 
BREVE RELATO DAS AUDITORIAS ANTERIORES 
As obras de terraplenagem da Refinaria Premium I vêm sendo objeto de auditorias, no âmbito do
Fiscobras, desde 2010. 
Nessa primeira abordagem, ainda na fase de licitação, a equipe de auditoria já alertava: 
"Como consequência da adoção de projeto básico deficiente, adotado na licitação das obras de
terraplenagem da futura refinaria Premium I, torna-se cautelosa a aferição e validação dos
quantitativos de serviços previstos pela empresa projetista, e adotados pela Petrobras para a referida
licitação. 
Isso porque as empresas que participaram do certame licitatório apresentaram as propostas de preços
(propostas comerciais) com base nos quantitativos de serviços e nos projetos apresentados pela
Petrobras. Assim, a imprecisão ou incerteza dos quantitativos de serviços adotados pode ensejar em
contratação de objeto distinto do real pretendido. Tal contratação pode se tornar extremamente
prejudicial à Petrobras, uma vez que o regime de contratação é por preços unitários e que, caso o
quantitativo de serviços esteja impreciso, tornar-se-ão necessários aditivos contratuais alterando tais
quantitativos." 
Chamava a atenção especialmente para o preço irrisório do insumo cal hidratada, que, na proposta que
viria a ser proclamada vencedora, representava apenas 10% do referencial de mercado. 
Em 2011, ainda na fase de instrução da auditoria, diante das evidências de que o uso da quantidade de
cal hidratada prevista era totalmente despropositado, a Estatal reconheceu que não seria necessário o
insumo, do que decorreu redução do valor contratual, da ordem de R$ 64 milhões. 
Outro ponto relevante da auditoria foi o achado relativo a projeto básico deficiente, em que foi
criticado o método de investigação do relevo, por aerofotogrametria, por se revelar impreciso para
fundamentar os quantitativos referentes a terraplenagem. A consequência prática disso foi a
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recomendação contida no Acórdão 791/2012-TCU-Plenário: 
"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;" 
Apontou-se, também, atraso na execução do contrato, o que se constata agora, de modo insofismável,
por seu encerramento por decurso de prazo, sem sua execução total. 
No ano seguinte, 2012, a auditoria relatou dois achados: (i) pagamento de R$ 1,5 milhão por medição
irregular de horas de trator e (ii) execução da obra sem estudo de viabilidade econômico-financeira.
Este último assunto vem sendo tratado de forma conjunta com outros empreendimentos, fazendo parte
de análise autônoma.
  
2.3 - Objetivo e questões de auditoria 
A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar as obras de Implantação da Refinaria Premium I, no
Estado do Maranhão, em especial o Contrato 0859.0059.374.10.2, celebrado para a realização dos
serviços de preparação do terreno onde será implantada a futura refinaria. 
O referido contrato foi firmado em 14/7/2010, com o Consórcio GSF, formado pelas empresas Galvão
Engenharia S.A, Serveng Civilsan S.A. - Empresas Associadas de Engenharia e Fidens Engenharia
S.A., com valor inicial de R$ 711.070.084,88, sob o regime de execução de empreitada por preços
unitários, com algumas parcelas a preço global. 
Após treze aditivos e uma transação extrajudicial (TEJ), o impacto financeiro líquido no contrato foi
de um acréscimo de R$ 14.203.048,85 e o seu valor atual é de R$ 725.273.133,73. O prazo contratual
original para execução das obras era de 960 dias. 
Existe previsão contratual para pagamento de paralisação por ocorrência de chuvas e suas
consequências, desde que essas ocorram no período de julho a dezembro. 
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) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 
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? 
4) Questão para cadastramento de achados não típicos.
  
2.4 - Metodologia utilizada 
Este trabalho encontra-se em conformidade com as Normas de Auditoria do TCU (NAT). Para a sua
realização, foram seguidas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade, tendo sido elaboradas
matrizes de planejamento e de achados.
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Para responder as questões de auditoria levantadas, foram utilizadas técnicas de análise documental,
conferência de cálculos, pesquisa em sistemas informatizados, confronto de informações e documentos
e comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e doutrina.
  
2.5 - Volume de recursos fiscalizados 
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 725.273.133,73. Corresponde ao valor
atual do Contrato 0859.0059.374.10.2.
  
2.6 - Benefícios estimados da fiscalização 
Entre os benefícios estimados desta fiscalização, pode-se mencionar melhorias na forma de atuação da
empresa auditada em relação a seus contratos de obras.
  
3  - ACHADOS DE AUDITORIA 
  
3.1 - Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços. 
3.1.1 - Tipificação do achado:  
Classificação - outras irregularidades (OI) 
3.1.2 - Situação encontrada: 
   
O contrato 0859.0059.374.10.2 (serviços de terraplenagem, drenagem e obras de acessos na área da
futura Refinaria Premium I) está sendo encerrado por decurso de prazo, sem que os serviços tenham
sido executados totalmente (avanço físico de 78,77%). Expiraria em 3/4/2013, tendo sido prorrogado
automaticamente devido a impactos atribuídos a chuvas, ficando o seu término para o dia 26/4/2013.
Sofreu modificações que elevaram seu valor, devido a empecilhos em parte causados pela Petrobras ao
contratado, Consórcio GSF, tais como: i) deficiências de projeto; ii) atraso na expedição da
autorização de serviço (AS) inicial; e iii) demora na liberação de áreas a terraplenar, em virtude
principalmente da presença de posseiros e de duas linhas de transmissão energizadas que cruzavam o
terreno. A irregularidade consiste na elevação de valor ocasionada pela Petrobras. Incidentalmente,
aponta-se a prática adotada pela Petrobras de formalizar aditivos em que os valores totais de
acréscimos são exatamente iguais aos de reduções. 
O valor inicial do contrato montava a R$ 672.070.084,88, mais uma provisão de R$ 39.000.000,00
para ressarcimento de custos decorrentes de chuvas, descargas atmosféricas e suas consequências,
totalizando R$ 711.070.084,88, com data-base de maio de 2010. Os valores apontados neste achado
serão todos referidos a essa data-base. 
Somando todos os desembolsos, chega-se ao valor de R$ 578.112.374,69, para o percentual executado
de 78,77%. Informa-se que o total pago à conta da chamada "verba de chuva" foi de R$ 17.736.928,88. 
Durante a vigência do contrato, foram levadas a efeito catorze modificações nos valores (evidências 1
a 13 e 16), sendo formalizadas por meio de treze aditivos e uma transação extrajudicial (TEJ). Essa
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TEJ, no valor de R$ 73.940.888,86, decorreu dos empecilhos citados acima. 
Antes de se passar à análise dessas modificações, há outro ponto a ser ressaltado. Instada a se
manifestar sobre os procedimentos a ser adotados para mitigação dos potenciais impactos negativos
decorrentes da paralisação da obra, a Estatal respondeu: 
"A fim de mitigar os potenciais impactos negativos em questão, foi celebrado contrato de Execução de
Controle de Processos Erosivos, Manutenção de Vias e Acessos para a Refinaria Premium I, com a
empresa CRISTAL ENGENHARIA LTDA, de valor R$ 7.573.123,49 (sete milhões quinhentos e
setenta e três mil cento e vinte três reais e quarenta centavos) com data de início 02/01/2013 e término
em 01/01/2014". (Grifo no original). 
Ou seja, a Petrobras celebrou outro contrato, destinado a manter parte dos trabalhos de terraplenagem
já desenvolvidos. Todavia, foi constatado que este novel ajuste não prevê a conclusão de algumas
estruturas inacabadas, a exemplo da ponte ilustrada ao final deste relatório. É urgente que a Petrobras
providencie sua conclusão. 
Passa-se, então à exposição das alterações contratuais evidenciadas na presente auditoria. 
ADITIVOS 
Inicialmente, ressalta-se que não foram avaliadas as quantidades constantes das planilhas dos aditivos
firmados ao contrato ora analisado, em função da entrega intempestiva de arquivos de topografia no
formato "dwg", essenciais para análise de quantitativos relacionados à movimentação de terra. A
auditoria limitou-se a levantar todos os aditivos consubstanciados na obra, destacando, a seguir, a
existência de volume de alterações contratuais muito acima do que admitem as normas regentes da
matéria. A proposta de encaminhamento deste achado contempla uma solicitação das memórias de
cálculo para aprofundamento da análise dos aditivos, a fim de verificar-se a adoção ou não de jogo de
planilhas na elaboração dos termos aditivados. 
Datados de 25/7/2011, os dois primeiros aditivos, que implicaram redução de R$ 63.956.229,30,
deram-se em função da auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2011, conforme está relatado no
Acórdão 791/2012 - TCU - Plenário. A considerar-se essa redução, o valor inicial do contrato passa a
ser de R$ 608.113.855,58, não incluída a verba de chuva. 
Nesse mesmo dia, foram assinados os terceiro e quarto aditivos. Inaugurava-se então uma prática,
irrazoável à primeira vista, de aditarem-se valores totais de acréscimos exatamente iguais aos de
reduções, de modo que o total da avença não se modificava. Como demonstra a tabela inserta ao final
deste achado, foram oito os aditivos em que isso é observado. Os mais expressivos são os de números
10 e 12, com valores de acréscimos - iguais aos de reduções - de R$ 94.225.308,86 e R$
103.277.422,77, respectivamente. 
Um exemplo dessa prática pode ser visto na transcrição de cláusula do terceiro aditivo: 
"CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E VALOR 
2.1 - O presente Aditivo não acresce ou decresce o valor total estimado do contrato constante do
Aditivo 2, uma vez que a inclusão de novos itens é compensada pelo ajuste de quantidade de outros
itens, conforme item 2.2 deste Aditivo 3.

9



        TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
        Relatório ainda não apreciado pelo TCU
         
 

2.2 - O valor ora aditado é composto das seguintes parcelas: 
2.2.1 - Inclusão do item 2.1.2.1.1, na Planilha de Preços - Supressão Vegetal Adicional - incluindo
destocamento, carga e transporte, quantidade: 4.627.027 m² a preço unitário por m² de R$ 2,80,
totalizando: R$ 12.955.675,60 (doze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta
e cinco reais, sessenta centavos); 
2.2.2 - Inclusão do item 2.1.2.1.2, na Planilha de Preços - Raspagem e limpeza de terreno
(rebrotamento), incluindo carga e transporte, quantidade 5.032.555,00 m² e preço unitário por m² de
R$ 1,80, totalizando R$ 9.058.599,00 (nove milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e
nove reais); 
2.2.3 - Redução do quantitativo previsto para o item 2.1.1 da Planilha de Preços - Execução do Aterro
Experimental, de 30.000 m³ para 18.750 m³, totalizando R$ 141.187,50 (cento e quarenta e um mil,
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 
2.2.4 - Redução do quantitativo previsto para o item 2.2.2.1 da Planilha de Preços - Escavação, carga e
transporte de solo mole para bota-fora, com DMT até 1 km, de 356.341 m³ para 71.268,20 m³,
totalizando R$ 2.716.743,78 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e três
reais e setenta e oito centavos); 
2.2.6 (sic) - Redução do quantitativo previsto para o item 2.2.2.2 da Planilha de Preços - Escavação,
carga e transporte de solo mole para bota-fora, com DMT de 1 a 2 km, de 338.380 m³ para 67.676 m³,
totalizando R$ 2.685.383,68 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três
reais e sessenta e oito centavos); 
2.2.7 - Redução do quantitativo previsto para o item 2.2.2.3 da Planilha de Preços - Escavação, carga e
transporte de solo mole para bota-fora, com DMT de 2 a 5 km, de 139.036 m³ para 27.807 m³,
totalizando R$ 1.141.207,49 (um milhão, cento e quarenta e um mil, duzentos e sete reais e quarenta e
nove centavos); 
2.2.8 - Redução do quantitativo previsto para o item 2.2.4.3 da Planilha de Preços - Escavação, carga e
transporte de material de 2ª categoria, com DMT de 2 a 5 km, de 70.000 m³ para 3.000 m³, totalizando
R$ 608.360,00 (seiscentos e nove - sic - mil, trezentos e sessenta reais); 
2.2.9 - Redução do quantitativo previsto para o item 2.2.9.1 da Planilha de Preços - Recuperação de
área de empréstimos e bota-fora, de 2.418.545,80 m² para 744.551,23 m², totalizando R$ 6.295.144,73
(seis milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos); 
2.2.10 - Redução do quantitativo previsto para o item 2.2.10.2 da Planilha de Preços - Execução de
Dreno Sub-superficial Secundário, de 14.200 m para 7.400,00 m, totalizando R$ 6.118.368,00 (seis
milhões, cento e dezoito mil, trezentos e sessenta e oito reais); 
2.2.11- Redução do quantitativo previsto para o item 2.2.13.1 da Planilha de Preços - Execução de
paramentos com sacos preenchidos com solo cimento traço 1:8, de 9.465 m³ para 2.000 m³, com a
consequente redução de R$ 2.307.879,40 (dois milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e setenta e
nove reais e quarenta centavos)." 
Como se pode constatar, as alterações promovidas pelo indigitado Aditivo nº 3 refletem modificações
significativas no projeto da obra.
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Embora se compreenda que uma obra de terraplenagem necessite de ajustes nas quantidades estimadas
inicialmente, a dimensão desses ajustes reflete a má qualidade do projeto. Não se pode aceitar, por
exemplo, uma redução da ordem de 96% em um quantitativo, como é o caso estampado no item 2.2.8
da transcrição acima. 
Outra questão se impõe: se essas modificações na planilha de preços eram necessárias para conciliar as
novas realidades da execução, não é crível que, como se observa em diversas oportunidades, a
necessidade de adição de serviços seja, em valor, exatamente igual à soma dos decréscimos. Uma
evidência de que essas modificações não correspondiam à realidade é dada pelo seguinte exemplo: o
item 2.2.2.1 da planilha de preços, "Escavação, carga e transporte de solo mole para bota-fora, com
DMT até 1 km" teve sua quantidade diminuída de 356.341,00 m³ para 71.268,20 m³ no aditivo 3 (v.
item 2.2.4 da transcrição acima); pelo aditivo 5, houve um acréscimo para 93.862,00 m³ e, no aditivo
12, o quantitativo passou para 212.554,20 m³. 
É necessário que a Petrobras esclareça a razão de tantas modificações, acompanhadas das memórias de
cálculo que justifiquem cada aditivo, e ainda, por que os valores, de acréscimos e reduções nos
aditivos citados, se igualam até nos centavos. Isso porque, ao se considerar que o contrato de
terraplanagem foi executado em regime de preços unitários, com uma planilha contratual de preços
individuais, fica evidente que as alterações contratuais como as ilustradas, em que foram alterados
significativos itens de projeto mantendo-se os preços originais de cada serviço, representam uma
aparente conformação de quantidades. 
Vale dizer que os exemplos ilustrados nesse tópico do achado referiram-se apenas ao aditivo 3.
Entretanto, como já informado, foram evidenciados 8 aditivos de forma semelhante, que negociaram
cerca de R$ 266 milhões em serviços e quantidades de projeto, sem qualquer modificação do valor
global da obra. E, tendo em mente que fiscalização não abordou as quantidades negociadas nos
aditivos em função das limitações impostas à equipe de auditoria relativas à entrega intempestiva dos
arquivos de topografia, é de todo oportuno que, após a manifestação da Petrobras sobre os indícios ora
aventados, seja aprofundado o exame dos quantitativos medidos na obra, de modo a atestar se os
serviços pagos efetivamente foram executados. 
Informa-se, ainda, que o último aditivo, listado na tabela citada, não havia sido assinado quando da
coleta de documentos, mas sua minuta, segundo o interlocutor designado, já havia sido aprovada. O
documento compõe a evidência 13. 
Por fim, ressalta-se que a equipe de auditoria sofreu limitações na execução dos trabalhos, uma vez
que os arquivos de topografia no formato "dwg" só foram entregues no penúltimo dia de execução,
impossibilitando a verificação das quantidades relacionadas à movimentação de terra descrita nas
planilhas dos aditivos. 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (TEJ - evidência 16) 
Por meio de diversas correspondências, o Consórcio GSF, contratado, solicitou pagamento de custos
adicionais em razão de fatos supervenientes alheios à sua vontade, pleitos que totalizavam R$
342.867.554,54. O gerente de implementação da refinaria constituiu uma comissão para avaliar essas
reivindicações, que reconheceu parcialmente a sua procedência, no montante de R$ 60.101.063,82.
Dada a grande divergência entre as partes, após sete reuniões de negociação, não se logrou chegar a

11



        TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
        Relatório ainda não apreciado pelo TCU
         
 

um consenso. Em vista disso, foram encerrados os trabalhos dessa comissão e instaurada outra, agora
para negociar uma transação extrajudicial (Vide págs. 5-6 do relatório da comissão de negociação, o
qual constitui a evidência 17). 
O relatório discorre, em seu item 5, sobre cada uma das pretensões do consórcio contratado. 
Não foram aceitas solicitações referentes a alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da
utilização de um único índice de reajustamento de preços, bem assim a suposto aumento do número de
ensaios relacionados à terraplenagem. O pleito relativo à SAE 05, referente a modificações em
quantitativos, foi aceito parcialmente e ajustado pelo aditivo 10. Esse é um dos aditivos em que não se
verifica modificação no valor (acréscimos iguais a reduções). 
Os demais pleitos foram analisados em conjunto e dizem respeito a suposto aumento de custos
decorrente de dificuldades alheias à vontade do contratado: existência de posseiros na área da
terraplenagem, duas linhas de transmissão energizadas que cortavam o terreno, não liberação de trecho
pela Petrobras, e ocorrência de sítios arqueológicos. 
Essas circunstâncias teriam perturbado a programação dos serviços, além de dificultarem,
especificamente: 
a) Posseiros - o contratado foi obrigado a transferir seus equipamentos, inclusive canteiros, da área
norte para a área sul; 
b) Linhas de transmissão - o cruzamento de áreas prioritárias impediu o trânsito normal sob as linhas,
implicando também alterações nos percursos; 
c) Não liberação de trecho - segundo consta, houve restrição de ordem técnica à otimização de
trabalhos na construção do canal sul, devido a falta de licença da ANTT para construção de ponte
ferroviária. Sublinhe-se que essa ponte viria a ser eliminada do projeto; 
d) Sítios arqueológicos - achados arqueológicos impuseram restrição de acesso a diversas áreas,
acarretando desvios de percursos, com consequente aumento das distâncias percorridas. 
Ao final da negociação, as partes acordaram o pagamento, pela Petrobras, da quantia de R$
73.940.888,86. 
Conforme se vê no documento "Responsabilidade da Petrobras nos impedimentos a obra" (evidência
28), a Estatal reconhece ter dado causa a 20% dos atrasos no ano de 2010 e 80% no de 2011, chegando
ao total de 76 dias, e criando, segundo parecer próprio, aobrigação de indenizar o contratado. 
O cálculo do valor relativo à TEJ está embasado no documento "memória de cálculo comissão.pdf"
(evidência 29), que leva em consideração a média de pessoal e equipamentos levantados a partir dos
Relatórios Diários de Obra - RDOs. Durante a auditoria, a equipe de fiscalização perquiriu as
motivações apostas à aludida evidência, mas não aprofundou a análise do cálculo desenvolvido pela
Petrobras. 
A equipe de auditoria concorda com a responsabilidade pelos atrasos assumida pela Petrobras, mas,
por se tratar de obra contratada sob o regime de empreitada por preços unitários, em que os
desembolsos devem estar intimamente relacionados à execução de serviços e eventuais ressarcimentos
por paralisações demandam prova de efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, propõe
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que seja aprofundada a análise do cálculo desenvolvido pela empresa, para apurar se os valores
apresentados são realmente devidos, além da apuração das responsabilidades relativas a esses atrasos.
RESUMO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Como está registrado na tabela que remata o presente achado, o valor final do contrato seria de R$
686.273.133,73 - desconsiderada a chamada "verba de chuva" -, R$ 19.371.516,86 acima do inicial.
Quando se atenta para o decréscimo imposto pelo TCU, relativo aos dois primeiros aditivos (R$
63.956.229,30) a diferença sobe para R$ 77.866.188,47, correspondentes a 11,6% do valor inicial. Em
virtude de o contrato estar sendo finalizado com apenas 78,77% dos serviços, o total a ser pago será de
R$ 578.112.374,69 (evidência 14, págs. 4 e 8). 
O percentual de 11,6% ora citado mascara as alterações introduzidas durante a execução contratual.
Devido aos vários aditivos de soma zero (acréscimos iguais a reduções), como está demonstrado na
tabela multicitada, o total dos incrementos positivos chega a R$ 360.507.272,96 (53,64%) e o dos
negativos a R$ 346.304.224,11 (51,53%). 
A jurisprudência do TCU repudia essa prática, por entender que desfigura completamente a avença,
consoante preceituam os Acórdãos 2.206/2006, 1.981/2009 e 749/2010, todos do Plenário. 
ATRASOS 
Desde a auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2011 (Processo TC 07.321/2011-2), já se
verificavam atrasos consideráveis no andamento dos serviços de terraplenagem. Naquela ocasião, após
oitiva da Estatal, a Secob 3 lavrou instrução em que se lia (peça 85 daquele processo): 
"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.
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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. 
[...] 
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." 
A situação encontrada na presente auditoria veio confirmar todas essas apreensões. 
Como já foi dito, o contrato está sendo encerrado com 78,77% de avanço físico. Tendo em vista que
esse percentual foi atingido em cerca de dezesseis meses - quatro em 2010, seis em 2011 e seis em
2012, considerados somente os períodos "secos" -, seriam necessários aproximadamente quatro meses
para a finalização da obra, no ritmo observado até agora. Pode-se dizer que este é o atraso total
verificado no contrato. 
As razões do atraso eram conhecidas desde há muito: deficiências de projeto, pressa em iniciar a
construção sem a liberação completa do terreno, mercê da presença de posseiros e de duas linhas de
transmissão energizadas, e descoberta de sítios arqueológicos. Dos motivos listados, considera-se que
apenas o último estaria fora do controle da Estatal. 
Ao final, propor-se-á oitiva da Petrobras para que aponte os responsáveis por essas demoras. Na
fiscalização de 2011, a Empresa assim se expressou (peça 30 do Processo TC 07.231/2011-2): 
"A Autorização dos Serviços - AS - foi emitida 48 dias após o previsto na licitação, ou seja,
18/08/2010. Isto porque na data prevista para a emissão da A.S., 01/07/2010, tínhamos as seguintes
interferências na área da refinaria: ausência de autorização do IPHAN-MA liberando a área por
completo da refinaria para execução do escopo contratual; linhas de transmissão de energia cruzando
parte da área da Refinaria; e posseiros e roceiros em aproximadamente 10% da área da Refinaria.
Diante disso, a A.S. apenas foi emitida quando o governo do Estado do Maranhão assumiu o
compromisso de sanar as pendências da linha de transmissão e dos posseiros, e a PETROBRAS havia
conseguido a autorização do IPHAN-MA para prospecção da área, o que alterou o inicio do contrato
do dia 01/07/2010 para o dia 18/08/2010". 
Entende-se que o contrato não poderia ter sido assinado sem a liberação das áreas para o consórcio
construtor. A consequência disso foi um dano real de R$ 84.901.451,71, referenciados à sua data-base,
correspondente à soma dos valores da Transação Extrajudicial (TEJ) com o do último aditivo, de
número 13. Esse valor pode ser visto na pág. 8 da "Resposta ao Ofício 01-2013" (evidência 14).
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Como comentado anteriormente, a TEJ serviu para indenizar o contratado pelos atrasos de
responsabilidade da Petrobras, enquanto o objeto do Aditivo 13 era da mesma natureza: 
"1.1 - O presente Aditivo tem por objeto estabelecer a efetiva resolução da questão referente ao
ressarcimento ao CONSÓRCIO dos custos adicionais de administração local da obra, incorridos nos
anos de 2010 e 2011, conforme carta GSF 147/2012, de 15/10/2012". 
Conclui-se, pela análise da evidência 28, relacionada à transação extra judicial (TEJ), que a Petrobras
deu causa a atraso na execução do contrato, impactando um acréscimo de R$ 84.901.451,71, tal qual
atesta o documento "Responsabilidade da Petrobras nos impedimentos a obra" (evidência 28). Em
razão dessas irregularidades, devem ser perquiridas as responsabilidades pessoais dos gestores
envolvidos no referido atraso. Além disso, deverá ser aprofundada a análise dos valores envolvidos e
se estes são realmente devidos pela empresa. 
Com relação aos aditivos firmados, a empresa também deve ser ouvida para serem apurados os
motivos para: i) terem sido formalizados 8 (oito) aditivos contratuais em que o total de acréscimos é
igual ao de reduções; e ii) a existência de acréscimos e supressões acima dos limites legais,
desfigurando o objeto original da avença.
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Contrato e 

Aditivos

Data da 

assinatura

Valor do 

Contrato
(1)

 (R$) 

(sem Verba de 

Chuva)
(2)

Acréscimos

(R$)

Reduções

(R$)

 Acréscimos em 

relação ao inicial 

(% acumulado)

Contrato

(Inicial )
14/07/2010 672.070.084,88    

+AD1 25/07/2011 615.613.516,06    -                        56.456.568,82 0,00

+AD2 25/07/2011 608.406.945,26    -                        7.206.570,80 0,00

+AD3 25/07/2011 608.406.945,28    22.014.274,60       22.014.274,58 3,28

+AD4 25/07/2011 608.406.945,27    18.866.798,99       18.866.799,00 6,08

+AD5 28/10/2011 608.406.945,27    15.537.225,76       15.537.225,76 8,39

+AD6 23/03/2012 612.898.820,48    5.842.985,25         1.351.110,04 9,26

+AD7 25/04/2012 601.371.682,10    -                        11.527.138,38 9,26

+AD8 25/06/2012 601.371.682,12    2.793.477,25         2.793.477,23 9,68

+AD9 27/07/2012 601.371.682,11    10.745.005,37       10.745.005,38 11,28

+AD10 14/09/2012 601.371.682,11    94.225.308,86       94.225.308,86 25,30

+AD11 28/09/2012 601.371.682,11    2.303.322,49         2.303.322,49 25,64

+AD12 xx/10/2012 601.371.682,02    103.277.422,68     103.277.422,77 41,01

+AD13

(minuta)
xx/xx/2013 612.332.244,87    10.960.562,85       -                      42,64

+TEJ 29/11/2012 686.273.133,73    73.940.888,86       53,64

686.273.133,73 360.507.272,96  346.304.224,11 53,64

(Valor final) 
(3) (53,64% em 

relação ao inicial)

(51,53% em 

relação ao inicial)

Tabela - Variação no contrato de terraplenagem

Fontes: Dados extraídos das evidências 1 a 13 e 16.

Observações:

(1) Valor do contrato referente à data-base, maio de 2010; 

(2) Valor da Verba de chuva: R$ 39.000.000,00; 

(3) Valor final do contrato sem Verba de chuva (incluída verba de chuva, valor final = R$ 725.273.133,73). 

Total
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3.1.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado:  
(OI) - Contrato 0859.0059374.10.2, 18/8/2010, Execução, sob o regime de empreitada por preços
unitários com parcelas a preço global e parcelas a preços unitários, dos serviços de terraplenagem,
drenagem e obras de acessos para Refinaria Premium I, Consórcio Galvão - Serveng - Fidens.

  
3.1.4 - Causas da ocorrência do achado:  
Deficiências de projeto, planejamento deficiente e ocorrência de sítios arqueológicos. 
3.1.5 - Efeitos/Conseqüências do achado:  
Prejuízo por atraso na execução do contrato. (efeito real) - A contratante teve que ressarcir o
contratado por custos adicionais relativos a mão de obra direta. 
Atraso nas obras e celebração de aditivos aumentando o preço do contrato. (efeito real) - A contratada
atrasou a liberação do terreno. 
3.1.6 - Critérios:  
Acórdão 2206/2006, item 6, Tribunal de Contas da União, Plenário 
Acórdão 1981/2009, item 12.3.6, Tribunal de Contas da União, Plenário 
Acórdão 749/2010, item 35, Tribunal de Contas da União, Plenário 
Constituição Federal, art. 37 
3.1.7 - Evidências:  
ADITIVO 01. 
ADITIVO 02. 
ADITIVO 03. 
ADITIVO 04. 
ADITIVO 05. 
ADITIVO 06. 
ADITIVO 07. 
ADITIVO 08. 
ADITIVO 09. 
ADITIVO 10. 
ADITIVO 11. 
ADITIVO 12. 
MINUTA DO ADITIVO 13. 
Resposta_ofício_01_2013.
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Transação Extrajudicial - TEJ. 
Relatório da Comissão de Negociação da TEJ. 
Apresentação_REFINARIAS_PREMIUM_I e II  - Apresentação da Petrobras sobre as Refinarias
Premium I e II - março de 2010. 
Desenho_ARRANJO GERAL_inicial  - Desenho Arranjo Geral da Refinaria Premium I - inicial. 
Desenho_ARRANJO GERAL_novo  - Desenho Arranjo Geral da Refinaria Premium I - atual. 
Responsabilidade da Petrobras nos impedimentos a obra. 
Memória de cálculo comissão  - Memória de cálculo - atrasos - Petrobras. 
3.1.8 - Conclusão da equipe: 
O contrato 0859.0059.374.10.2 (serviços de terraplenagem, drenagem e obras de acessos na área da
futura Refinaria Premium I) está sendo encerrado por decurso de prazo, com 78,77% de avanço físico,
em 26/4/2013. Sofreu modificações que elevaram seu valor, devido a empecilhos, tais como: i)
deficiências de projeto; ii) atraso na expedição da autorização de serviço (AS) inicial; e iii) demora na
liberação de áreas a terraplenar, devido principalmente à presença de posseiros e de duas linhas de
transmissão energizadas que cruzavam o terreno. 
O valor inicial do contrato era R$ 672.070.084,88, mais uma provisão de R$ 39.000.000,00 para
ressarcimento de custos decorrentes de chuvas, descargas atmosféricas e suas consequências,
totalizando R$ 711.070.084,88.  
Para o citado percentual de execução (78,77%), o desembolso alcança R$ 578.112.374,69, já incluído
o montante pago à conta da chamada verba de chuva, que foi de R$ 17.736.928,88.  
O contrato sofreu diversas modificações de valores, em decorrência de treze aditivos e uma transação
extrajudicial, esta no valor de R$ 73.940.888,86, fruto de empecilhos causados, em sua maior parte,
pela Petrobras. 
Relativamente à transação extrajudicial, foi evidenciado que o aludido acordo teve por finalidade
indenizar o contratado pelos custos incorridos pela contratada, em virtude dos atrasos ocasionados pela
Petrobras. Muito embora não tenham sido encontradas impropriedades nas motivações empregadas na
negociação dessa transação, não foram perquiridos os valores negociados na transação, nem o
cabimento dos pagamentos a título de ressarcimento pelas paralisações indevidas, motivo pelo qual
deve ser aprofundado o estudo sobre a regularidade das indenizações. De toda forma, foi comprovada
a responsabilidade dos gestores da Estatal pelos atrasos contratuais. 
No que concerne aos aditivos contratuais da obra, nesta auditoria, não foram avaliadas as quantidades
constantes das relativas planilhas, em função da entrega intempestiva de arquivos de topografia no
formato dwg, essenciais para análise de movimentação de terra. A auditoria limitou-se a levantar todos
os aditivos consubstanciados na obra, destacando, a seguir, a existência de volume de alterações
contratuais muito acima do que admitem as normas regentes da matéria. A proposta de
encaminhamento deste achado contempla uma solicitação das memórias de cálculo para
aprofundamento da análise dos aditivos.
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Observou-se que oito aditivos tiveram soma zero (acréscimos iguais a reduções). Dois deles, de
números 10 e 12, apresentam essas modificações na ordem de cem milhões de reais cada. Em razão
disso, o total dos incrementos positivos chega a R$ 360.507.272,96 (53,64%) e o dos negativos a R$
346.304.224,11 (51,53%). 
Desde a auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2011 (Processo TC 07.321/2011), já se
verificavam atrasos consideráveis no andamento dos serviços de terraplenagem. A situação encontrada
na presente auditoria veio confirmar todas as apreensões relatadas em fiscalizações anteriores. 
As razões do atraso eram conhecidas desde há muito: deficiências de projeto, pressa em iniciar a
construção sem a liberação completa do terreno, mercê da presença de posseiros e de duas linhas de
transmissão energizadas, e ocorrência de sítios arqueológicos. Dos motivos listados, considera-se que
apenas o último estaria fora do controle da Estatal. 
Conclui-se, pela análise dos documentos relacionados,  que a Petrobras deu causa a atraso na execução
do contrato, impactando o valor final com um acréscimo de R$ 84.901.451,71. Por se tratar de obra
contratada sob o regime de empreitada por preços unitários, em que os desembolsos devem estar
estritamente correlacionados à execução e medição de serviços previstos na planilha contratual, a
equipe considera necessário que seja aprofundada a análise do cálculo desenvolvido pela empresa na
aludida transação, para apurar se os valores apresentados das indenizações são realmente devidos.  
Pelo exposto, propõe-se também que a Petrobras seja ouvida, a fim de serem apuradas: 
a) as responsabilidades pessoais dos gestores relativas aos atrasos na obra;  
b) os motivos para a formalização de oito aditivos em que o total de acréscimos é igual ao de reduções; 
c) a fundamentação jurídica para a adoção de acréscimos e supressões acima dos limites legais.
  
4 - CONCLUSÃO  
   
As obras de implementação da Refinaria Premium I, no Município de Bacabeira/MA vêm sendo
auditadas, no âmbito do Fiscobras, desde 2010, sendo este, portanto, o quarto ano de atuação do TCU
relativamente à fiscalização dessas obras. 
     
O motivo fundamental da presente auditoria decorreu da informação de que o contrato principal,
relativo a terraplenagem, com valor da ordem de setecentos milhões de reais estaria sendo encerrado
por decurso de prazo, sem que os serviços planejados estivessem concluídos. O objeto deste trabalho
foi verificar sob quais condições estaria acontecendo esse desfazimento. 
     
O achado presente neste relatório é uma síntese do que de mais importante se denunciou nas auditorias
anteriores. 
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Possivelmente, em razão da falta de um projeto básico adequado, formalizaram-se diversas alterações
contratuais, como já se antevia desde a primeira auditoria, ainda na fase de licitação. Computando-se
as catorze alterações, como demonstra a tabela inserta no final do achado (item 3.1), o volume de
acréscimos de serviços ultrapassou R$ 360 milhões (53,6% do valor inicial), enquanto o total de
reduções/supressões chegou a R$ 346 milhões (51,5%), verificando-se, assim, alterações em patamar
muito acima do que admitem as normas regentes da matéria, em particular o Decreto 2.745/98, e farta
jurisprudência desta Corte de Contas. 
     
No segundo ano de Fiscobras (2011), bem no início das obras, já se alertava para atrasos em sua
execução, do que discordava a Petrobras, admitindo simplesmente uma adequação no cronograma em
virtude de questões operacionais. A evolução dos fatos deu razão à equipe de auditoria, visto que o
contrato está-se encerrando com pouco menos de 80% dos serviços concluídos. 
     
O atraso implicou ressarcimento de custos ao contratado (Consórcio GSF), da ordem de R$ 90
milhões. Tal atraso, em boa parte por culpa da Petrobras, atestada pela análise da equipe de auditoria,
está relacionado a deficiências de projeto, atraso na expedição da autorização de serviço (AS) inicial e
demora na liberação de áreas a terraplenar, devido principalmente à presença de posseiros e de duas
linhas de transmissão energizadas que cruzavam o terreno. Essas indenizações foram materializadas
pelo 13º aditivo e por uma transação extrajudicial (TEJ), cujos valores envolvidos deverão ainda ser
apurados e verificados se são realmente devidos pela empresa. 
     
A equipe de auditoria considera necessário um aprofundamento da análise do cálculo desenvolvido
pela Petrobras, relativo à TEJ, para apurar se os valores apresentados das indenizações são realmente
devidos, por se tratar de obra contratada sob o regime de empreitada por preços unitários. 
     
Propõe-se também, a oitiva da Estatal, para fins de apuração da extensão do dano e responsabilização
do agente causador em relação aos atrasos consubstanciados. Além disso, deve-se ouvir também as
justificativas para a extensão das modificações contratuais, bem acima do permitido pelas normas
legais. 
  
  
5 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

Proposta da equipe 
Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:  
6.1) oitiva da Petrobras, com fundamento no art. 250, inc. V, do RITCU, para que, no prazo de quinze
dias a contar da ciência do acórdão que vier a ser prolatado, esclareça, na execução do Contrato
0859.0059.374.10.2: 
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6.1.1) as responsabilidades relativas às causas do atraso na expedição da autorização de serviço (AS)
inicial e da demora na liberação de áreas a terraplenar, devido à presença de posseiros e de duas linhas
de transmissão energizadas que cruzavam o terreno;  
6.1.2) celebração de oito aditivos em que o total de acréscimos é igual ao de reduções, num volume de
alterações contratuais em patamar acima do que admitem as normas regentes da matéria, em particular
o Decreto 2.745/98, e farta jurisprudência desta Corte de Contas, e os motivos para adoção de cada
aditivo, acompanhados das memórias de cálculo que os embasaram e as razões da existência; 
6.2) determinar à Secob Energia que examine os esclarecimentos apontados pela Petrobras e apure a
adequação dos aditivos contratuais e da transação extra judicial (TEJ) pagos no âmbito do Contrato
0859.0059.374.10.2, especialmente no que se refere à consistência das alterações de quantitativos que
resultaram em aditivos sem reflexo financeiro e à demonstração de que os atrasos na obra de fato
tiveram repercussão na execução do contrato e justificam o montante pago. 
6.3) autorizar a Secob Energia a realizar inspeção e outras medidas que entender necessárias.
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6 - ANEXO 
6.1 - Dados cadastrais 
Obra bloqueada na LOA deste ano: Não
  
6.1.1 - Projeto básico 
Informações gerais

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

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

Sim

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

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

As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas
tempestivamente?

Sim

A obra está legalmente obrigada a cumprir requisitos de acessibilidade? Não
 
Observações: 
6.1.2 - Execução física e financeira 
Execução física

Data da vistoria: 5/4/2013 Percentual executado: 79

Data do início da obra: 26/8/2010 Data prevista para conclusão: 26/4/2013

Situação na data da vistoria: Em andamento.

Descrição da execução realizada até a data da vistoria:  
 
Observações: 
Sem Observações
  
Execução financeira/orçamentária

Primeira dotação: 08/2008

Valor estimado para conclusão: R$      34.268.666.699,99

Valor estimado global da obra: R$      35.046.000.000,00

Data base estimativa: 21/6/2010
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Desembolso 
Funcional programática: 25.753.2022.117R.0021/2013 - Implantação da Refinaria Premium I (MA)
-  No Estado do Maranhão

Origem Ano Valor orçado Valor liquidado Créditos
autorizados

Moeda

União 2013          494.364.000,00                    0,00          380.220.000,00 Real

União 2012        1.751.418.000,00          766.029.157,00          781.792.000,00 Real

União 2011        1.254.566.000,00          503.367.339,00        1.160.122.153,00 Real

União 2010          822.264.077,00          142.508.545,00          475.602.085,00 Real

União 2009          177.600.693,00           29.426.863,00           29.146.174,00 Real

União 2008            6.590.000,00           13.105.700,00            6.590.430,00 Real
 
Observações:
 Sem Observações
  
6.1.3 - Contratos principais

Nº contrato: 0859.0059374.10.2

Objeto do contrato: Execução, sob o regime de empreitada por preços unitários com parcelas a
preço global e parcelas a preços unitários, dos serviços de terraplenagem, drenagem e obras de
acessos para Refinaria Premium I

Data da assinatura: 14/7/2010 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: 12.253.954/0001-95 Razão social: Consórcio Galvão - Serveng - Fidens

                Consorciadas:

                CNPJ: 48.540.421/0001-31 Razão social: Serveng Civilsan S a Empresas Associadas de
Engenharia

                CNPJ: 01.340.937/0001-79 Razão social: Galvão Engenharia S/A.

                CNPJ: 05.468.184/0001-32 Razão social: Fidens Engenharia

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 18/8/2010 a 3/4/2013 Vigência: 14/8/2010 a 26/4/2013

Valor: R$ 711.070.084,88 Valor: R$ 725.273.133,73

Data-base: 15/5/2010 Data-base: 15/5/2010

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

BDI: BDI: 

Nº/Data aditivo atual: 13 23/3/2012

Situação do contrato: Em andamento.
 
Alterações do objeto: 
  
Observações:

Nº contrato: 0859.0074609.12.2

Objeto do contrato: Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a execução do projeto,
fornecimento de bens e prestação de serviços, relativos a construção e montagem de linhas de
transmissão e subestações da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão, sob o regime de preço
global.

Data da assinatura: 15/5/2012 Mod. licitação: convite

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: 16.527.733/0001-19 Razão social: Consórcio Siemar Premium

                Consorciadas:

                CNPJ: 44.013.159/0001-16 Razão social: Siemens Ltda.

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

Situação inicial Situação atual

Vigência: 28/5/2012 a 19/11/2013 Vigência: 28/5/2012 a 19/11/2013

Valor: R$ 45.239.936,98 Valor: R$ 45.239.936,98

Data-base: 2/2/2012 Data-base: 2/2/2012

Volume do serviço: Volume do serviço: 

Custo unitário: Custo unitário: 

BDI: BDI: 

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Suspenso.
 
Alterações do objeto: 
  
Observações:
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6.1.4 - Editais

Nº do edital: 1047407118

Objeto: Contratação dos serviços de projeto, fornecimento de bens e prestação de serviços, relativos
à construção e montagem de Linha de Transmissão e das Subestações da Refinaria Premium I, no
Estado do MA.

UASG: Modalidade de licitação: Convite

Data da publicação: 9/11/2011 Tipo de licitação: 

Data da abertura da documentação: 2/2/2012 Valor estimado: R$ 58.388.564,17

Data da adjudicação: 9/4/2012

Quantidade de propostas classificadas: 4
 
Observações: 
  
6.1.5 - Histórico de fiscalizações
  
A classe da irregularidade listada é referente àquela vigente em 30 de novembro do ano da
fiscalização.

2010 2011 2012

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

Sim Sim Sim

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

Processos correlatos (inclusive de interesse) 9845/2010-0, 7321/2011-2, 12653/2012-8,
6280/2013-7

  
6.2 - Deliberações do TCU 
Processo de interesse (Deliberações até a data de início da auditoria) 
Processo: 009.845/2010-0   Deliberação: AC-2.619-/2010-PL   Data: 29/9/2010

  
Processo: 009.845/2010-0   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 15/12/2010

  
Processo: 007.321/2011-2   Deliberação: Despacho do Min. José Múcio Monteiro   Data: 28/6/2011

  
Processo: 007.321/2011-2   Deliberação: Despacho do Min. José Múcio Monteiro   Data: 28/6/2011
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Processo: 007.321/2011-2   Deliberação: Despacho do Min. José Múcio Monteiro   Data: 8/8/2011

  
Processo: 007.321/2011-2   Deliberação: Despacho do Min. José Múcio Monteiro   Data: 24/8/2011

  
Processo: 007.321/2011-2   Deliberação: Despacho do Min. José Múcio Monteiro   Data: 31/8/2011

  
Processo: 007.321/2011-2   Deliberação: AC-791-/2012-PL   Data: 4/4/2012

  
Processo: 012.653/2012-8   Deliberação: AC-2.407-/2012-PL   Data: 5/9/2012

  
Processo: 012.653/2012-8   Deliberação: Despacho do Min. José Múcio Monteiro   Data: 7/12/2012

 
Processo de interesse (Deliberações após a data de início da auditoria) 
Processo: 009.845/2010-0   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 26/6/2013 
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Recursos: acolhendo a proposta de
encaminhamento formulada no exame de admissibilidade de peça 3, conheço do pedido de reexame
interposto pela Petróleo Brasileiro S.A em face do item 9.6 do Acórdão nº 2619-TCU-Plenário, nos
termos do art. 48 da Lei nº 8.443/1992, suspendendo-se os efeitos do referido item, com fulcro no art.
285, caput, e art. 286, parágrafo único, do RI/TCU. 
À Serur, para o exame de mérito.
 

26



        TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
        Relatório ainda não apreciado pelo TCU
         
 

6.3 - Anexo Fotográfico

Canal de Drenagem na área da Premium I - Proteção de Talude - Colchão Reno

Construção de Ponte na área da Premium I - Obra paralisada
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Terraplenagem na área da Refinaria Premium I - Obra paralisada

Drenagem provisória - Terraplenagem - Premium I
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Terraplenagem - Área 6 - Processos erosivos
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