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1 As estimativas constantes deste documento de modo algum representam e nem poderão ser interpretadas de modo a representar qualquer limitação no valor das 
pretensões havidas pelas Recuperandas em face da Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. 

Contrato 
Número do 

Contrato 
Estimativa do valor dos 

recebíveis1 
Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e o Consórcio Galvão – Alusa – Tomé, para 
contratação dos serviços de elaboração de projeto de 
detalhamento, construção e montagem, fornecimento de 
materiais e equipamentos, testes, pré-operação e operação 
assistida do novo Terminal Aquaviário de Ilha Comprida (TAIC) 
e REVAMP do Terminal da Ilha Redonda, no interior da Baía de 
Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro – do Programa 
PLANGÁS – GLP. 

0802.0045222.08.2 189.766.103,94 

Contrato que entre si celebram a Refinaria Abreu e Lima S.A. e 
Galvão Engenharia S.A., para execução dos serviços de 
infraestrutura civil e interligações elétricas nas áreas OFF-SITE 
da Refinaria Abreu e Lima. 

8500.0000080.10.2 367.660,470,06 

Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e a Galvão Engenharia S.A., para execução dos 
serviços de arruamento definitivo, iluminação viária 
complementar e drenagem complementar, lonas insufláveis e 
remoção de rede provisória, teste e certificações, recomposição 
de áreas afetadas, assistência técnica e asbuilt do serviço na 
Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca – PE 

8500.0000190.13.2 27.944.790,78 



Contrato que entre si celebram Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e o Consórcio Constituído pela Galvão Engenharia 
S.A. e Construtora Colares Linhares Ltda., para execução dos 
serviços de implantação da estação de tratamento de efluentes, 
da área auxiliar do Terminal Aquaviário de Angra dos Reis – TA-
AR, operado pela Transpetro. 

700.0048758.09.2 24.800.703,97 

Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e o Consórcio Alusa/Galvão/Tomé, para o 
fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos a 
análise de consistência do projeto básico, projeto executivo, 
construção civil, montagem eletromecânica, comissionamento, 
apoio à pré-operação e à operação assistida, assistência técnica 
e treinamentos, para construção na área “on-site” das unidades 
de hidrodessulfurização da nafta craqueada (HDS U-33 e U-35), 
e geração de hidrogênio (UGH U-34), e respectivas interligações 
dessas unidades com as subestações e casas de controle locais 
– (CCLS), na implementação de empreendimentos para RLAM, 
no âmbito da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe – RLAM, 
localizada no Município de São Francisco do Conde, do Estado 
da Bahia. 

0800.0037269.07.2 222.273.845,58 

Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e a Galvão Engenharia S.A., para fornecimento de 
bens e prestação de serviços, relativos a construção e 
montagem necessários para a implantação do projeto água de 
formação, de segregação de águas e de um tanque de água de 
formação que faz parte do sistema de tratamento de efluentes 
do Terminal Aquaviário de Angra dos Reis. 

0802.0057461.10.2 76.282.225,55 

Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e o Consórcio UFN III, constituído pelas empresas 
GDK S.A., Sinopec Petroleum do Brasil Ltda. e Galvão 

0802.0069074.11.2 1.155.275.677,80 



Engenharia S.A., para fornecimento de bens e prestação de 
serviços, incluindo projeto executivo, construção, montagem, 
comissionamento, pré-operação, partida e operação assistida 
(EPC), das unidades de amônia, uréia, incluindo granulação, e 
unidades acessórias (“off sites”), edificações, acesso rodoviário 
e duto de efluentes da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III 
– UFN III, em Três Lagoas, MS. 
Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e o Consórcio UFN III, constituído pelas empresas 
GDK S.A., Sinopec Petroleum do Brasil Ltda. e Galvão 
Engenharia S.A., para fornecimento de bens e prestação de 
serviços, incluindo projeto executivo, construção, montagem, 
comissionamento, pré-operação, partida e operação assistida 
(EPC), das unidades de amônia, uréia, incluindo granulação, e 
unidades acessórias (“off sites”), edificações, acesso rodoviário 
e duto de efluentes da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III 
– UFN III, em Três Lagoas, MS. 

0802.0069074.11.2 386.064.328,76 

Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e o Consórcio Queiroz Galvão – Galvão – IESA – 
TECNA, constituído pelas empresas construtora Queiroz Galvão 
S.A., Galvão Engenharia S.A., IESA Óleo e Gás S.A. e TECNA Brasil 
Ltda., para o fornecimento de bens e prestação dos serviços 
relativos à elaboração do projeto executivo, construção civil, 
montagem eletromecânica, interligações e comissionamento 
(preservação, condicionamento, testes, apoio à pré-operação e 
à operação assistida) de um unidade industrial de tratamento 
com amina U-4200, uma unidade industrial de recuperação de 
enxofre (U-4410 e U04430), uma unidade industrial de 
tratamento de gás residual de enxofre U-4470, uma unidade 
industrial de oxidação de amônia U-4490, uma unidade 

0858.0085780.13.2 21.930.000,00 



 

 

industrial de armazenamento de enxofre U-6822, duas 
subestações elétricas (SE-4200 e SE-4400) e uma área de apoio 
logístico U-8112, compreendidas dentro das quadras destas 
unidades para a Refinaria Trem 1 do Comperj, incluindo os 
serviços de consolidação dos trabalhos já executados para fins 
de garantia da obra. 
Contrato que entre si celebram a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e o Consórcio Queiroz Galvão – IESA – Galvão, para a 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços 
relativos a elaboração de projeto executivo, construção civil, 
montagem eletromecânica, interligações, testes e 
comissionamento (condicionamento, pré-operação, partida e 
operação assistida) da unidade hidrotratamento de destilados 
médicos (U-2500), unidade de hidrotratamento de querosene 
(u-2600) e subestações elétricas unitárias dessas unidades 
(SE2500 e SE2600). 

0800.0060702.10.2 173.640.000,00 


