
Relações estreitas entre BR e Plural
Executivo que liberou repasses para o Sindicom assumiu presidência do sindicato após deixar estatal

AGÊNCIA BRASIL

TCU apura a contribuição de cerca de R$ 160 milhões da BR para entidade que reúne gigantes do setor

A
s relações entre as 
grandes distribuido-
ras de combustível e a 
Plural, associação que 

representa o setor, superam 
desconfianças. Em um inter-
valo de quatro meses, o ex-pre-
sidente da Petrobras Distri-
buidora (BR) José de Andrade 
Lima Neto deixou o cargo na 
empresa para assumir a dire-
toria da entidade. Citado por 
irregularidades em sua gestão 
e na Lava-Jato, ficou à frente 
da estatal no período em que 
a BR repassou quase R$ 160 
milhões à Plural, segundo in-
vestigação que corre no TCU.

Andrade Neto deixou a 
BR em setembro de 2015. Na 
ocasião, alegou problemas 
de saúde. O executivo já ti-
nha sido citado em auditoria 
interna na Petrobras, que de-
tectou que a empresa havia 
“direcionado” quatro licita-
ções em favor da UTC Enge-
nharia no valor de R$ 574,1 
milhões, cinco anos antes.

Tais contratos são investiga-
dos pela Lava-Jato. A auditoria 
descobriu pagamento de pro-
pina de R$ 20 milhões. E res-
saltou que o então presidente e 
os diretores da estatal à época 
aprovaram os nomes dos con-
vidados sem contestações.

Andrade Lima Neto assu-
miu a presidência do Sindica-
to Nacional das Empresas Dis-
tribuidoras de Combustíveis 
e de Lubrificantes (Sindicom, 
que depois se tornaria Plural), 
logo depois, em janeiro de 
2016 — ficou até outubro da-
quele ano. Apesar de ser usual 
executivos do mercado terem 
cargos dentro da associação, 
fontes do setor acham estra-
nho um ex-diretor da Petro-
bras citado em escândalo as-
sumir o comando da entidade 
tão rápido.

Outro questionamento 
de fontes do segmento se dá 
pelo fato de Andrade Neto 
ter sido presidente da BR em 
um período no qual a estatal 
foi a principal mantenedora 
do Sindicom. Reportagem do 
DIA revelou que o Tribunal de 
Contas da União (TCU) apura 
o montante de R$ 158 milhões 
repassados pela estatal entre 
2006 e 2016.

“Entre 2009 a 2016, o Sin-
dicom, segundo seu estatuto, 
foi praticamente bancado pela 
BR. Neste período, quem pre-
sidia a distribuidora era José 
de Andrade Lima Neto, que, 
mesmo investigado pela Ope-
ração Lava-jato, virou presi-
dente da associação. Ou seja, 
quem dava a palavra final para 
o repasse dos valores para o 
Sindicom, logo após sua saí-
da do cargo, foi agraciado pelo 
próprio sindicato”, contesta 
uma fonte ligada ao mercado, 
que pediu anonimato.

No processo 013.450/2017-
4, que segue em caráter sigi-
loso, o TCU investiga o uso de 
verba pública para custear o 
sindicato. Estima-se que 45% 
das despesas do Sindicom no 
período tenham sido cober-
tos pela BR. Como agravante, 
a representação sindical reúne  
12 gigantes do setor, que con-
centram quase 80% de toda a 
distribuição no país — entre 
eles, Shell, Ipiranga, Chevron, 
Total, Castrol, além da BR.

“Não deixa de parecer ne-
buloso o repasse de milhões 

em verbas públicas para um 
sindicato que pode estar repri-
mindo pequenas empresas a 
competirem em condições de 
igualdade. É preciso investigar 
recursos destinados a um sin-
dicato que iria contra a liber-
dade de mercado”, disse, em 
entrevista ao DIA, o procura-
dor do TCU, Marinus Eduardo 
De Vries Marsico, responsável 
pela representação que origi-
nou o processo no tribunal.

O estatuto da BR só come-
çou a prever “quarentena” 
para a saída de executivos em 

abril de 2016, depois da renún-
cia de Andrade Neto. Sobre a 
investigação, a empresa se po-
sicionou por nota e informa 
que “recebeu ofício do TCU, 
em março deste ano, e que já 
prestou os devidos esclareci-
mentos aos auditores sobre 
sua participação em sindica-
tos e associações de classe”.

A Plural/Sindicom, por 
nota, afirma que “sempre teve 
como prática contratar pro-
fissionais com passagem por 
suas associadas, pelo aprovei-
tamento do conhecimento do 
setor”. A associação alega que 
“Jose Lima Neto atendia este 
perfil e não existia nada que 
desabonasse sua conduta”.

Sobre os repasses da BR, a 
Plural diz que “as contribui-
ções financeiras recebidas 
pelo Sindicom de suas asso-
ciadas estão em total confor-
midade com as regras defini-
das no Estatuto Social e Regi-
mento Interno. As despesas e 
investimentos são ainda apro-
vadas pelo Conselho Consul-
tivo, submetidas à avaliação 
do Conselho Fiscal, homolo-
gadas em Assembleia Geral e 
devidamente auditadas por 
auditores independentes.”. A 
reportagem procurou Andra-
de Neto, sem sucesso.

Citado na Lava-Jato 
saiu da distribuidora 
e meses depois 
era presidente 
da associação

RELAÇÃO DA CHAPA QUE SOLICITOU REGISTRO PARA CONCORRER AO PLEITO DE RENOVAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DO PLENÁRIO
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro comunica que a chapa abaixo relacionada solicitou registro para concorrer à eleição a se realizar nos dias 19 e 20 de novembro de 2019,
abrindo-se o prazo de 3 (três) dias úteis, a partir desta publicação, para a impugnação de candidaturas, nos termos do Art. 18, da Resolução CFC nº 1.570/2019.

CHAPA Nº 1

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2019.
Wanderley Wesley Nogueira Marques
Coordenador da Comissão Eleitoral

MANDATO COMPLEMENTAR DE 01/01/2020 A 31/12/2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33287806/0001-61

Mandato de 01/01/2020 a 31/12/2023
CONSELHEIROS

Nº

EFETIVOS

Categoria
Profissional

Nome Registro nº

SUPLENTES

Categoria
Profissional

Nome Registro nº

01 Contador Ademilton Ferreira Dantas RJ-100869/O Contador Fabiano Corrêa de Castro RJ-108068/O
02 Contador Carlos Alexandre de Paiva RJ-050306/O Contador Jorge Luiz Rodrigues de Almeida RJ-078322/O
03 Contador Luiz Francisco Peyon da Cunha PE-011726/T Contador Sergio Arthur Ribeiro da Silva RJ-047988/O
04 Contador Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro RJ-042819/O Contadora Manuella Mariano Lopes Rodrigues RJ-123401/O
05 Contador Cezar Augusto Carneiro Stagi RJ-048385/O Contadora Claudia Marchioti Nicolau dos Reis RJ-079235/O
06 Contadora Patrícia Januário de Sena Lemos Martins RJ-076125/O Contador Jose Alves Alvarenga RJ-076728/O
07 Contador Rafael da Silva Machado RJ-091078/O Contador Edilson Conrado Ferreira Junior RJ-108831/O
08 Técnica em

Contabilidade
Genaina Gama Lopes RJ-051796/O Técnica em

Contabilidade
Lacilda Mara Pereira Ferreira RJ-081636/O

Mandato de 2020 a 2021
CONSELHEIROS

Nº EFETIVOS

Categoria
Profissional

Nome Registro nº SUPLENTES

Categoria
Profissional

Nome Registro nº

01 Contador José Vicente de Paula RJ-053513/O

02 Técnica em
Contabilidade

Ellen de Oliveira Mello RJ-100877/O

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do
Rio de Janeiro | CNPJ-MF Nº 29.737.103/0001-10

PREGÃOELETRÔNICONº09/2019
Objeto: Registro de preço, consignado em ata, com a determinação das condições
que disciplinarão o fornecimento de material de expediente, sob demanda, para
atender às necessidades do Sebrae/RJ, seus escritórios regionais e o Centro
Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro - CRAB, conforme especificações
estabelecidas no Anexo I do edital, com início da fase competitiva em 26/08/2019,
às 10h, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites
www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.sebrae.com.br/canaldofornecedor.
Informações pelo telefone (11) 3113-1900 ou WhatsApp (11) 99837-6032, Bolsa
Brasileira de Mercadorias - BBM.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2019
Cláudia Del Pozo Oliveira – Pregoeira e Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Sebrae/RJ

ERRATA E AVISO DE NOVA DATA
No edital da licitação por PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2019 (Processo nº
2018-31267), cujo objeto é a contratação da prestação de serviços presenciais na área de
tecnologia da informação, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio e Janeiro, consistentes na
sustentação e projetos de sistemas da área de logística e demais áreas administrativas do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com exceção das áreas financeira e de pessoal, por
meio de alocação de postos de trabalho, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, houve
a exclusão do subitem 8.2 do Termo de Referência, com a consequente exclusão do
subitem 7.6.10, c do edital.
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições, bem como cientificados os licitantes a
partir desta publicação que se encontra REMARCADA a data da sessão do pregão para o
dia 27/08/2019, às 15h30min, e cientificados os licitantes a partir desta errata.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES

ERRATAEAVISO DE NOVADATA
No edital da licitação por PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2019 (Processo nº 2018-31253), cujo
objeto é a contratação da prestação de serviços presenciais na área de tecnologia da informação,
de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Rio e Janeiro, consistentes na sustentação e projetos de sistemas da área judicial, por
meio de alocação de postos de trabalho, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, houve a exclusão
do subitem 8.2 do Termo de Referência, com a consequente exclusão do subitem 7.6.10, c do edital.
Ficammantidas as demais cláusulas e condições, bem como cientificados os licitantes a partir desta
publicação que se encontra REMARCADA a data da sessão do pregão para o dia 27/08/2019, às
13h, e cientificados os licitantes a partir desta errata.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES

Dispensa de Licitação nº 09/2019
Processo nº 25001.008878/2019-22

Procedimento de habilitação de Associações e/ou Cooperativas de catadores
de materiais recicláveis, a fim de efetuar a coleta dos resíduos recicláveis
descartados no edifício Sede da Superintendência Estadual do Ministério da
Saúde no Rio de Janeiro/SEMS-RJ, sediado na Rua México, nº 128 – Centro -
Rio de Janeiro/RJ, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Art. 24, inc. XXVII,
e Decreto n° 5.940/06, e legislação correlata, bem como as demais exigências
previstas no Edital e seus Anexos.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

20 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 11H00.
RUA MÉXICO, Nº 128 – 10º ANDAR – SALA 1017 – CENTRO – RIO DE
JANEIRO – RJ.
Telefone para contato: (21)3985-7699 / (21) 3985-7448

O Edital de Habilitação e seus Anexos se encontram à disposição dos
interessados no endereço acima mencionado, no horário das 9h00 às 16h00, ou
poderá ser solicitado via e-mail no endereço: sems.rj@saude.gov.br

Jonas Roza
Superintendente do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

SUPERINTENDÊNCIAESTADUAL
NORIODE JANEIRO MINISTÉRIO DA

SAÚDE
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