
Tribunal de Contas da União

 Secretaria-Geral de Controle Externo - SECOB - SECEX-PE

Relatório de Levantamento de Auditoria

 PT:  26.783.0222.5754.0001

 

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002

Relatório ainda não Apreciado pelo TCU 

Caracterização da obra 
 
Ano orçamento: 2002                        UF: PE

Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE - Do Metro -

Trecho Recife - Cajueiro Seco com Melhoramentos na Linha Sul 
Número do programa de trabalho:  26.783.0222.5754.0001

Nome da UO: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 
Número da UO: 39208

Tipo de Obra: Ferrovia, metropolitano e trem urbano

   Processo: 4815/2002-1

Importância Socioeconômica: Expansão do sistema de transporte metroviário para o eixo sul da Região

Metropolitana do Recife - RMR (e transferência da gestão do sistema do governo federal para o Estado de

Pernambuco), atendendo às necessidades de deslocamento de 220.000 pessoas/dia, permitindo acesso

aos centros de emprego, saúde e educação da RMR, além da redução dos níveis de poluição ambiental e

redução da circulação de veículos automotores.

Observações:
1- O custo atual do projeto (incluindo este PT e o referente à Linha Sul) é cerca de R$ 548 milhões,

necessitando de aporte de R$ 221,6 milhões nos exercícios 2002 e 2003 para sua conclusão; 

 

2- Até 1999, o projeto utilizava os seguintes PTs:

 

    PT 16.091.0572.1212.0002 - Complementação/Implantação do Sistema de Recife

 

    PT 16.091.0572.1211.0003 - Melhoramento do Sistema Recife - Linha Sul;

 

3- Há contratos e convênios que se utilizam de recursos dos PTs 26.783.0222.5754.0001 e 0003 (L.Sul e

TIP-Timbi). Foram alocados a um ou outro PT, de acordo com o  local das obras (quando o contrato não

informa o PT), ou onde o volume de serviços a realizar é maior. Não há, nesses contratos, indicação do

montante destinado a cada PT.

 

Projeto Básico
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Informações Gerais

 
Projeto(s) básico(s) abrange(m) toda obra

 
Exige licença ambiental: Sim

 
Possui licença ambiental: Sim

 
As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas tempestivamente? Sim

Foram observadas divergências entre a obra em execução e o projeto básico? Não

 
Projetos Básicos

Data Elaboração: 09/06/1993  Custo da obra: Cr$    9.298.986.400.000,00  Data Base: 09/06/1993 
 
Objeto: O projeto básico abrange a Linha Sul ( PT 26.7830222.5754.0001,  rede metroviária de 13,5 km

)  e a linhaTip-Timbi( PT26.7830222.5754.0003, rede  de 4,5 km).  
 
Observações:
1- O custo global inicial do projeto foi estimado em US$ 203,8 milhões, sendo 50% financiado por

empréstimo do Banco Mundial. Tal estimativa remonta a junho/1993, conforme telex COFIEX 219/93, de

09.06.1993.

 

2- O Custo da Obra foi informado em Cruzeiros, correspondendo ao valor em dólares previsto (US$

203,8 milhões) convertido ao câmbio de 09/06/1993;

 

3- O "Staff Appraisal Report", do BIRD, nº 14264-BR, de março/95, oriundo de missão para as

negociações finais do projeto, manteve o valor inicial em dólares do projeto;

 

4- Convertendo-se o valor em dólares previsto para o projeto (data-base de  09/06/93 - 1USD = Cr$

45.628,00) para moeda nacional e atualizando esse valor pelo critério do sistema Débito/TCU (até

31.03.2002) encontramos o valor de R$ 401.499.272, o que significa que custo atualmente previsto para

o projeto (R$ 548.384.100) é 36,5% acima do custo inicial projetado atualizado até 31.03.2002.

 

5- O custo total atual do projeto, convertido em dólares (cotação de 31.03.2002   Bacen) , equivale a

US$ 236,01 milhões, significando um aumento de cerca de 16% em dólares, em relação ao custo inicial

do projeto (US$ 203,8 milhões). 
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Execução Física
 
Dt. Vistoria: 25/04/2002                        Percentual realizado: 62

Data do Início da Obra: 16/04/1998                        Data Prevista para Conclusão: 31/12/2003

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

É possível utilizar as etapas já concluídas: Não

Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Obras civis nos lotes 1 e 4. Obras de

superestrutura. Modernização e climatização dos trens elétricos do metrô (4 de 25 TUEs sendo

trabalhados). Já contratados os serviços de sistemas de transmissão, radiocomunicação, etc., e

eletrificação da rede aérea. 

Observação:
1) % de realização informado com base em relatório gerencial fornecido pela CBTU, referindo-se à

execução física acumulada até o mês de março/2002;

 

2) A data de conclusão do empreendimento foi estimada com base nas informações do último relatório

gerencial da empresa de consultoria ENEFER (Fev-Mar/2002) e em resposta formal da CBTU a consulta

formulada pela Equipe de Auditoria.

 

Execução Financeira/Orçamentária
 
Primeira Dotação: 01/01/1993   Valor estimado para conclusão:          198.822.200,00

 
Desembolso

Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos

Autorizados

Moeda

União 2002 62.000.000,00 9.826.081,25 62.000.000,00 Real

União 2001 62.091.500,00 75.787.990,24 75.838.503,00 Real

União 2000 30.150.000,00 35.767.140,00 35.774.652,00 Real

União 1999 33.450.000,00 35.083.240,00 52.322.023,00 Real

União 1998 23.130.000,00 33.456.130,00 38.530.000,00 Real
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Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos

Autorizados

Moeda

União 1997 46.010.000,00 1.620.448,00 21.070.800,00 Real

União 1996 22.238.650,00 950.924,00 18.557.050,00 Real

União 1995 58.499.845,00 1.303.587,00 29.065.948,00 Real

União 1994 5.410.531,00 476.936,00 4.706.692,00 Real

União 1993 9.281.250,00 4.582.455,71 5.614.492,00 Cruzeiro Real

Observação:
 1) O Valor estimado para conclusão já leva em consideração o valor liquidado acumulado até 31.03.2002.

 

2) Há um reforço solicitado de R$ 55 milhões ainda para o atual exercício.

 

3) O cronograma físico (62%), conforme dados da CBTU, está adiantado em relação à execução

financeira do Programa de Trabalho (49,4%), até 31.03.2002.

 

4)  O valor estimado para conclusão foi calculado da seguinte forma:

 

   - Base: Custo Total da Linha Sul  previsto p/ CBTU            :  R$  393.094,70  (+)

 

   - Valor liquidado até DEZ/2001                                :  R$  (184.446,40) (-)

 

   - Valor liquidado até 30/MAR/2002 (SIAFI 2002)                :  R$  (9.826,10)  (-)     

 

    Total para conclusão :                                          R$   198.822,22

 

    (*) VALORES X 1.000

 

 

 

 

 

Contratos/Convênios
Contratos Principais
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Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: Obras Civis para o Trecho I de Construção - Recife-Motocolombó - Lote 1 (RE-01 -

 Contrato nº 016-98/DT) 
 
No. Contrato: 016-98/DT                        Data da Assinatura: 08/05/1998 
 
CNPJ Contratada:                          Razão Social: Consórcio EMSA/VIA 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 08/05/1998 a 07/05/2000                        Valor Inicial: R$           31.083.819,93 
 
Data Base: 31/12/1997                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                    3,2800 km                        Custo Unitário:            9.476.774,36 R$/km 
 
Condições de Reajuste: Anual. Data base: 28 dias antes da data-limite para apresentação das

propostas. Índices do mês da data base e do mês da data do reajuste, respectivamente, obtidos da

Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com o tipo de serviço

contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações Ferroviárias e Terminais : Coluna 35

(AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação OAE e Obras de Contenção :

Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c) Para os serviços Preliminares,

Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais, Superestrutura e Obras Complementares

: Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -Terraplenagem.Se o valor do índice não estiver disponível

na data de cálculo do reajuste, utilizar-se-á o último índice disponível e o cálculo complementar do

reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.Não serão aplicados reajustamentos de

preços após as datas previstas para a conclusão, quando o atraso for imputável à contratada. 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual: 08/05/1998 a 30/09/2002                        Valor Atual: R$           39.147.272,12 
 
No. Termo Aditivo Vigente: 05                        Assinatura Último Termo Aditivo: 14/12/2001 
 
Situação: Em andamento.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 31/12/1997                        Alterações do Objeto: Alteração de quantitativos,

exclusão de itens de serviços e inclusão de novos itens, com reflexos financeiros. 
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Volume do Serviço Atual:                    3,2800 km                        Custo Unitário Atual:
11.935.143,93 R$/km 
 
Condições Atuais de Reajuste: Anual. Data base: 28 dias antes da data-limite para apresentação das

propostas. Índices do mês da data base e do mês da data do reajuste, respectivamente, obtidos da

Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com o tipo de serviço

contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações Ferroviárias e Terminais : Coluna 35

(AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação OAE e Obras de Contenção :

Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c) Para os serviços Preliminares,

Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais, Superestrutura e Obras Complementares

: Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -Terraplenagem.Se o valor do índice não estiver disponível

na data de cálculo do reajuste, utilizar-se-á o último índice disponível e o cálculo complementar do

reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.Não serão aplicados reajustamentos de

preços após as datas previstas para a conclusão, quando o atraso for imputável à contratada. 
 
Observações:
1. O Consórcio é formado pela  EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S.A. (CNPJ

17.393.547/0001-05)e pela VIA Engenharia S.A. (CGC 00.584.755/0001-80).

 

2. O Termo de Alteração nº 01, assinado em 01.01.99, estabelecia as condições de uso do canteiro de

obras pela contratada, localizado em área cedida pela RFFSA à CBTU, mediante pagamento de R$

2.500,00 (valor base à época, reajustável pelo IGP-DI).

 

3. 0 2º TA, assinado em 5/5/2000, prorrogou o prazo do contrato para 28/05/2001 e acresceu o valor do

contrato em R$ 4.482.069,08 (14,42%), em razão de aumento de escopo (novos itens e quantitativos);

 

4. O 4º TA, assinado em 28.05.2001, prorrogou o prazo para 31.05.2002, além de corrigir itens da

planilha do contrato (determinação TCU). Também informou a mudança da razão social da consorciada

VIA ENGENHARIA S/A que passou a se denominar VIA DRAGADOS S/A, sem alteração de CNPJ;

 

5. O 5º TA foi assinado em 14.12.2001. Teve por objeto:

 

   a) adequação de quantitativos e inclusão de novos serviços (reflexo: R$ 3.288.837,32);

 

   b) exclusão dos serviços dos terminais do Largo da Paz e Joana Bezerra e da área 8 da estação

Recife (exceto rampa de acesso). Reflexo: (R$ 3.796.425,32);

 

   c) ressarcimento de desequilíbrio econômico-financeiro pela elevação da alíquota do COFINS;

 

   d) prorrogação de prazo. Novo vencimento: 30.09.2002. 
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Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: Obras Civis para o Trecho II de Construção - Motocolombó - Estaca 2036

(Shopping Center) - Lote 2  
 
No. Contrato: 017-98/DT                        Data da Assinatura: 28/02/1998 
 
CNPJ Contratada:                          Razão Social: Consórcio Carioca/Ferreira Guedes/ERCO 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 16/04/1998 a 15/04/2000                        Valor Inicial: R$           17.997.998,10 
 
Data Base: 31/12/1997                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                    3,6000 km                        Custo Unitário:            4.999.443,91 R$/km 
 
Condições de Reajuste: Anual, desde a data-base (mês correspondente a 28 dias antes do limite de

entrega das propostas) até o mês do reajustamento.Índices do mês da data base e do mês da data do

reajuste, respectivamente, obtidos da  Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, de

acordo com o tipo de serviço contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações Ferroviárias e

Terminais : Coluna 35 (AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação OAE e Obras

de Contenção : Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c) Para os

serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais, Superestrutura e

Obras Complementares : Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -Terraplenagem.Não serão

aplicados reajustamentos de preços após as datas previstas para a conclusão, quando o atraso for

imputável à contratada. 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual: 16/04/1998 a 30/04/2001                        Valor Atual: R$           22.622.180,89 
 
No. Termo Aditivo Vigente: 04                        Assinatura Último Termo Aditivo: 30/04/2001 
 
Situação: Concluído.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 31/12/1997                        Alterações do Objeto: alterações de escopo (itens e
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quantidades), promovida pelo 2º Termo Aditivo (25% do contrato original)TA03 - Acréscimo do prazo de

execução dos serviços (novo Cronograma c/data de término : 30.04.2001)  
 
Volume do Serviço Atual:                    3,6000 km                        Custo Unitário Atual:
6.283.939,13 R$/km 
 
Condições Atuais de Reajuste: Anual, desde a data-base (mês correspondente a 28 dias antes do

limite de entrega das propostas) até o mês do reajustamento.Índices do mês da data base e do mês da

data do reajuste, respectivamente, obtidos da  Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio

Vargas, de acordo com o tipo de serviço contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações

Ferroviárias e Terminais : Coluna 35 (AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação

OAE e Obras de Contenção : Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c)

Para os serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais,

Superestrutura e Obras Complementares : Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -

Terraplenagem.Não serão aplicados reajustamentos de preços após as datas previstas para a

conclusão, quando o atraso for imputável à contratada. 
 
Observações:
1. O Consórcio é formado pelas empresas Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. (CNPJ

40.450.469/0001-26), Construtora Ferreira Guedes S.A. (CNPJ 61.099.826/0001-44) e ERCO

Engenharia S.A. (CNPJ 40.430.217/0001-56).

 

2. 1º TA assinado em 20.03.2000, acrescendo prazo (nova conclusão: 31/12/2000) e alterando planilha

de serviços , com aumento no valor do contrato de R$ 4.499.499,52 (exatos 25%);

 

3. O 2º TA, assinado em 28.12.2000, teve como objeto:

 

    a) prorrogar o prazo do contrato para 28/02/2001;

 

    b) alterar a planilha final de serviços, sem reflexos financeiros;

 

    c) formalizar alteração por desequilíbrio econômico-financeiro em virtudo do aumento do COFINS de

2 para 3%;

 

    d) Adotar a taxa SELIC para onerar as faturas pagas com atraso pela CBTU

 

    e) Em virtude da taxa especificada, formalizar o pagamento de juros por atraso de faturas ocorridas

entre junho/98 e maio/2000, no valor de R$ 264.253,82;

 

4. O 3º TA, assinado, em 23/02/2001, prorrogou o prazo do contrato para 30/04/2001.

 

5. O contrato expirou em 30.04.2001 não sendo renovado, pois já esgotou o limite de 25% em termos

de aditivo.
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6. Devido ao volume de serviços acrescido importar aumento de valor contratado em percentual

superior a 25%, foram excluídos do escopo serviços de acabamento das estações Shopping, bem como

as catracas da estação Pinheiros (também denominada Imbiribeira), deixando assim um saldo de R$

1.413.569,02, a preços iniciais, para futura contratação;

 

7. 4º Termo aditivo firmado com data retroativa a 30.04.2001. O aditivo serviu para dar números finais

ao contrato;

 

8. O valor excluído das estações somado ao valor já excluído pelo 2º Termo Aditivo deixa um saldo a

executar de cerca de R$ 1,5 milhão, a preços de 1998.   
 

Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: Obras Civis para o Trecho III de Construção - Estaca 2036 - Canal do Jordão -

Lote 3  
 
No. Contrato: 018-98/DT                        Data da Assinatura: 28/02/1998 
 
CNPJ Contratada: 15.102.288/0001-82                        Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO

ODEBRECHT S.A 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 16/04/1998 a 15/04/2000                        Valor Inicial: R$           17.833.049,46 
 
Data Base: 31/12/1997                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                    3,1100 km                        Custo Unitário:            5.734.099,50 R$/km 
 
Condições de Reajuste: Periodicidade anual, sendo o primeiro após decorridos 12 (doze) meses

contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato, mediante a aplicação da fórmula :R = Po

x [(Li - Lio)  / Lio] ;onde:R= Valor do reajustamento procurado,Po = Parcela a ser reajustada em moeda

relativa ao mës da data base, sendo  a data base 28 (vinte e oito) dias corridos antes da data limite da

apresentação das propostas.Lio e Li = índices do mês da data base e do mês da data do reajuste,

respectivamente, obtidos da  Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, de acordo

com o tipo de serviço contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações Ferroviárias e

Terminais : Coluna 35 (AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação OAE e Obras

de Contenção : Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c) Para os

serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais, Superestrutura e
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Obras Complementares : Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -Terraplenagem.Se o valor do

índice não estiver disponível na data de cálculo do reajuste, utilizar-se-á o último índice disponível e o

cálculo complementar do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.Não serão

aplicados reajustamentos de preços após as datas previstas para a conclusão, quando o atraso for

imputável à contratada. 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual: 16/04/1998 a 28/02/2002                        Valor Atual: R$           22.420.349,97 
 
No. Termo Aditivo Vigente: 05                        Assinatura Último Termo Aditivo: 28/11/2001 
 
Situação: Concluído.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 31/12/1997                        Alterações do Objeto: Acréscimos de itens e quantidades

no limite legal (25%) promovida pelos 1º e 2º TAsTA01 (assinado em 15.03.00) - acréscimo do prazo de

execução dos serviços (novo Cronograma Físico-Financeiro - data de término : 31.12.00) e acréscimo

do valor (R$ 3.355.073,06)  em decorrência de alterações de escopo (Planilha Final de Serviços)   TA

02 (assinado em 28.12.2000) : acréscimo do prazo de execução dos serviços (novo término em

30.04.01 conf. Cronograma); alterações de escopo (R$ 1.103.189,31 conf. Planilha Final de Serviços);

adoção de taxa SELIC para efeito de pagamento de juros de  mora (cláusula 43); ressarcimento de

atrasos de pagamento entre julho/98 e maio/01 (R$ 210.195,72); ressarcimento de desequilíbrio

econômico-financeiro desde jan/00 (acréscimo alíq. COFINS - R$ 129.038,14) TA03 (vigente) :

acréscimo do prazo de execução dos serviços (novo Cronograma); alterações de escopo (Planilha final

de Serviços), mantendo o valor do Contrato inalterado 
 
Volume do Serviço Atual:                    3,1100 km                        Custo Unitário Atual:
7.209.115,74 R$/km 
 
Condições Atuais de Reajuste: Periodicidade anual, sendo o primeiro após decorridos 12 (doze)

meses contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato, mediante a aplicação da fórmula

:R = Po x [(Li - Lio)  / Lio] ;onde:R= Valor do reajustamento procurado,Po = Parcela a ser reajustada em

moeda relativa ao mës da data base, sendo  a data base 28 (vinte e oito) dias corridos antes da data

limite da apresentação das propostas.Lio e Li = índices do mês da data base e do mês da data do

reajuste, respectivamente, obtidos da  Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, de

acordo com o tipo de serviço contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações Ferroviárias e

Terminais : Coluna 35 (AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação OAE e Obras

de Contenção : Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c) Para os

serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais, Superestrutura e

Obras Complementares : Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -Terraplenagem.Se o valor do

índice não estiver disponível na data de cálculo do reajuste, utilizar-se-á o último índice disponível e o

cálculo complementar do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.Não serão

aplicados reajustamentos de preços após as datas previstas para a conclusão, quando o atraso for
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imputável à contratada. 
 
Observações:
1. Valor do Contrato equivalente a US$ 16,022,506.25 (Taxa 1,113 R$ / 1 US$  de 16.12.97).

 

2. Estimativa de Custo em out/97 : R$ 16.646.480,00 equivalente a US$ 15,272,000.00.

 

3. 1º TA, assinado em 15.03.2000, prorrogou o prazo do contrato para 31/12/00 e aumentou o escopo

dos serviços, com reflexos financeiros de R$ 3.355.073,06 (18,81%) em relação ao contrato original;

 

4.O 2º TA, assinado em 28.12.2000, teve como objeto:

 

    a) prorrogar o prazo do contrato para 30/04/2001;

 

    b) alterar a planilha de serviços, com reflexo financeiro de R$ 1.103.189,31 (completando os exatos

25% legais)

 

    c) formalizar alteração por desequilíbrio econômico-financeiro em virtudo do aumento do COFINS de

2 para 3%;

 

    d) Adotar a taxa SELIC para onerar as faturas pagas com atraso pela CBTU

 

    e) Em virtude da taxa especificada, formalizar o pagamento de juros por atraso de faturas ocorridas

entre julho/98 e maio/2000, no valor de R$ 210.195,72;

 

3) 3º Termo Aditivo: Prorrogação de prazo: 30.06.2001;

 

4) 4º Termo Aditivo firmado em 29.06.2001. Prorrogação de prazo: 30.11.2001;

 

5) 5º Termo Aditivo firmado em 28.11.2001:

 

   a) Acréscimo de prazo. Novo Término: 28.02.2002;

 

   b) Inclusão de vão adicional para linha de carga no viaduto ferroviário sobre o rio Jordão;

 

   c) Exclusão dos serviços de superestrutura do mesmo viaduto e do assentamento da grade ferroviária

para a linha de carga entre os trechos que menciona;

 

   d) Não houve alteração no valor final do contrato.     
 

Dados básicos 
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Objeto do Contrato: Obras Civis para o Trecho IV de Construção - Canal do Jordão - Cajueiro Seco -

Lote 4 (RE-04 - Contrato nº 019-98/DT) 
 
No. Contrato: 019-98/DT                        Data da Assinatura: 08/04/1998 
 
CNPJ Contratada: 14.310.577/0001-04                        Razão Social: CONSTRUTORA OAS LTDA 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 16/04/1998 a 15/02/2000                        Valor Inicial: R$           28.209.775,00 
 
Data Base: 31/12/1997                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                    4,3000 km                        Custo Unitário:            6.560.412,79 R$/km 
 
Condições de Reajuste: Periodicidade anual, sendo o primeiro após decorridos 12 (doze) meses

contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato, mediante a aplicação da fórmula:R = Po

x [(Li - Lio)  / Lio] ;onde:R= Valor do reajustamento procurado,Po = Parcela a ser reajustada em moeda

relativa ao mës da data base, sendo  a data base 28 (vinte e oito) dias corridos antes da data limite da

apresentação das propostas.Lio e Li = índices do mês da data base e do mês da data do reajuste,

respectivamente, obtidos da  Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, de acordo

com o tipo de serviço contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações Ferroviárias e

Terminais : Coluna 35 (AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação OAE e Obras

de Contenção : Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c) Para os

serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais, Superestrutura e

Obras Complementares : Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -Terraplenagem.Se o valor do

índice não estiver disponível na data de cálculo do reajuste, utilizar-se-á o último índice disponível e o

cálculo complementar do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.Não serão

aplicados reajustamentos de preços após as datas previstas para a conclusão, quando o atraso for

imputável à contratada. 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual: 16/04/1998 a 30/09/2002                        Valor Atual: R$           35.310.748,61 
 
No. Termo Aditivo Vigente: 05                        Assinatura Último Termo Aditivo: 28/03/2002 
 
Situação: Em andamento.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 31/12/1997                        Alterações do Objeto: Acréscimos de itens e quantitativos  
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Volume do Serviço Atual:                    4,3000 km                        Custo Unitário Atual:
8.211.802,00 R$/km 
 
Condições Atuais de Reajuste: Periodicidade anual, sendo o primeiro após decorridos 12 (doze)

meses contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato, mediante a aplicação da

fórmula:R = Po x [(Li - Lio)  / Lio] ;onde:R= Valor do reajustamento procurado,Po = Parcela a ser

reajustada em moeda relativa ao mës da data base, sendo  a data base 28 (vinte e oito) dias corridos

antes da data limite da apresentação das propostas.Lio e Li = índices do mês da data base e do mês da

data do reajuste, respectivamente, obtidos da  Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio

Vargas, de acordo com o tipo de serviço contratado :a) Para os serviços de Construção de Estações

Ferroviárias e Terminais : Coluna 35 (AO159428), Edificações - total;b) Para os serviços de Implantação

OAE e Obras de Contenção : Coluna 36 (AO157964), Obras Rodoviárias - Obras de Arte Especiais;c)

Para os serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Canais,

Superestrutura e Obras Complementares : Coluna 38 (AO157956), Obras Rodoviárias -

Terraplenagem.Se o valor do índice não estiver disponível na data de cálculo do reajuste, utilizar-se-á o

último índice disponível e o cálculo complementar do reajuste será corrigido no certificado de

pagamento seguinte.Não serão aplicados reajustamentos de preços após as datas previstas para a

conclusão, quando o atraso for imputável à contratada. 
 
Observações:
1. A data de assinatura do contrato foi informada levando em consideração a correção do erro material

inicial, realizada  pelo 2º TA.

 

2. Valor do Contrato equivale a US$ 25,345,709.79 (Taxa 1,113 R$ / 1 US$  de 16.12.97).

 

3. Estimativa de Custo em out/97 : R$ 25.228.050,00 equivalente a US$ 23,145,000.00.

 

4. O Termo de Alteração nº 1, assinado em 15.02.00, acresceu prazo (nova data de término : 31.03.01)

e itens no  escopo do contrato (resultando em novo cronograma e nova planilha final anexados),

passando o valor total do contrato a ser R$ 35.004.822,39 (mais R$ 6.795.047,39 - 24,09% em relação

ao contrato original);

 

5. O Termo de Alteração nº 2, assinado em 13.03.00, retificou a data de assinatura do contrato para

08.04.98, sanando erro material descrito no item 1 acima (a data inicial da assinatura do contrata era

anterior à homologação do certame);

 

6. O 3º TA, assinado em 29.03.2001, teve como objeto:

 

    a) prorrogar o prazo do contrato para 31/12/2001;

 

    b) alteração da planilha final de serviços, sem reflexos financeiros;

 

    b) formalizar alteração por desequilíbrio econômico-financeiro em virtudo do aumento do COFINS de
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2 para 3%;

 

    c) Adotar a taxa SELIC para onerar as faturas pagas com atraso pela CBTU

 

    d) Em virtude da taxa especificada, formalizar o pagamento de juros por atraso de faturas ocorridas

entre maio/98 e janeiro/2000, no valor de R$ 154.380,49.

 

7. O 4º Termo Aditivo foi firmado em 29.11.2000: Prorrogação do prazo para 39.09.2002;

 

8. O 5º Termo Aditivo foi firmado em 28.03.2002:

 

   a) inclusão de novos itens modificação de quantitativos;

 

   b) exclusão do restante dos serviços de acabamento da estação Monte dos Guararapes;

 

   c) Ressarcimento de desequilíbrio econômico-financeiro pelo aumento da alíquota do COFINS,

referente aos serviços aditados (R$ 208,17). 

 

 

 

  
 

Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: Execução da revisão geral e climatização de 25 (vinte e cinco) TUEs da STU-REC 
 
No. Contrato: 031-00/DT                        Data da Assinatura: 28/12/2000 
 
CNPJ Contratada:                          Razão Social: Consórcio Metrorec 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 28/12/2000 a 28/12/2002                        Valor Inicial: R$           45.442.878,40 
 
Data Base: 06/11/2000                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                   25,0000                         Custo Unitário:            1.817.715,13 R$ 
 
Condições de Reajuste: Periodicidade anual, ocorrendo o primeiro reajuste após decorridos 12 (doze)

meses contados a parir da data de assinatura do contrato, mediante a aplicação da seguinte fórmula: R
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= Po [ 0,50 (S1/So) + 0,15 (F1/Fo) + 0,15 (M1/Mo) + 0,20 (G1/Go)] - Poonde: R = reajuste ; Po=Valor a

ser reajustado, na moeda referente à data base do Contrato (a data base é o m~es anterior ao mês da

apresentação das propostas) ; Índices publicados pela revista Conjuntura Econômica, FGV:S= Índice de

evolução do salário médio (ABDIB global, com encargos sociais);F= Índice de Preços por Atacado -

Ferro, Aço e derivados, Coluna 32 - A0160515M= Índice de Preços por Atacado - Metais não ferrosos,

Coluna 33 - A0160523G= Índice de Preços por Atacado - Produto Industrial - Total, Coluna 27 -

A0160469I1= Índices acima, correspondente ao mês de reajuste anual do contrato.Io=Índices acima,

correspondentes ao mês da data baseNão se aplicam tais condições aos componentes em moeda

estrangeira. Os componentes em moeda estrangeira serão feitos nas mesmas moedas indicadas na

proposta. Se o beneficiário for firma local, os pagamentos serão feitos em Reais, pela conversão à taxa

de câmbio do dia anterior ao do efetivo pagamento  
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual: 28/12/2000 a 28/12/2004                        Valor Atual: R$           56.668.221,76 
 
No. Termo Aditivo Vigente: 01                        Assinatura Último Termo Aditivo: 27/12/2001 
 
Situação: Em andamento.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 06/11/2000                        Alterações do Objeto: Alteração qualitativa (especificação

técnica dos conversores estáticos do sistema de refrigeração). Fornecimentos adicionais. 
 
Volume do Serviço Atual:                   25,0000                         Custo Unitário Atual:
2.266.728,87 R$ 
 
Condições Atuais de Reajuste: Anual, ocorrendo o primeiro reajuste após decorridos 12 (doze) meses

contados a parir da data de assinatura do contrato, mediante a aplicação da seguinte fórmula: R = Po [

0,50 (S1/So) + 0,15 (F1/Fo) + 0,15 (M1/Mo) + 0,20 (G1/Go)] - Poonde: R = reajuste ; Po=Valor a ser

reajustado, na moeda referente à data base do Contrato (a data base é o mês anterior ao mês da

apresentação das propostas) ; Índices publicados pela revista Conjuntura Econômica, FGV:S= Índice de

evolução do salário médio (ABDIB global, com encargos sociais);F= Índice de Preços por Atacado -

Ferro, Aço e derivados, Coluna 32 - A0160515M= Índice de Preços por Atacado - Metais não ferrosos,

Coluna 33 - A0160523G= Índice de Preços por Atacado - Produto Industrial - Total, Coluna 27 -

A0160469I1= Índices acima, correspondente ao mês de reajuste anual do contrato.Io=Índices acima,

correspondentes ao mês da data baseNão se aplicam tais condições aos componentes em moeda

estrangeira. Os componentes em moeda estrangeira serão feitos nas mesmas moedas indicadas na

proposta. Se o beneficiário for firma local, os pagamentos serão feitos em Reais, pela conversão à taxa

de câmbio do dia anterior ao do efetivo pagamento  
 
Observações:
1) A empresa Siemens Ltda é a  líder do Consórcio Metrorec, formado por essa firma em conjunto com

a empresa alemã Siemens Aktiengesellschaft;
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2) Termo de re-ratificação do contrato firmado em 20.12.2001: correção de erros materiais de prazo e

valor - não inclusão de peças e serviços sobressalentes - R$ 7.588.797,20 - e da garantia;

 

3) 1º Termo Aditivo firmado em 27.12.2001: Alteração de especificação técnica dos conversores do

sistema de refrigeração; inclusão de serviços e fornecimentos adicionais (R$ 11.679.565,36).

Prorrogação de prazo: 28.12.2004, sendo que 12 meses são referentes a garantia; correção da função

programática (determinação TCU).

 

 

 

   
 

Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: Execução de implantação da Superestrutura Ferroviária e Vedação da faixa de

Domínio dos trechos entre as estações Recife-Cajueiro Seco e TIP-Timbi 
 
No. Contrato: 028-00/DT                        Data da Assinatura: 29/11/2000 
 
CNPJ Contratada:                          Razão Social: Consórcio Odebrecht/Queiroz Galvão 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 08/12/2000 a 08/12/2002                        Valor Inicial: R$           53.886.258,34 
 
Data Base: 30/06/2000                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                   18,8900 km                        Custo Unitário:            2.852.634,11 R$/km 
 
Condições de Reajuste: Anual, sendo o primeiro após doze meses da data de assinatura do contrato,

mediante a aplicação da fórmula: R = Po *  [ (Li - Lio) / Lio] onde: R= reajuste ; Po= Parcela a ser

reajustada, na moeda referente à data base. Índices publicados na Conjuntura Econômica (FGV),

relativos ao mês da data base e ao da data do reajuste, aplicáveis aos respectivos tipos de

fornecimento:L1o e L1= Preços p/ Atacado Disponibilidade Interna - Brasil - Oferta Global - Metalúrgica -

Ferro, Aço e Derivados (Coluna 32-AO 160515) para  Fornecimento  de Materiais de Superestrutura

(Itens 2.1 a 2.11, 2.14 a 2.16, 2.18 da Planilha de Preços);L2o e L2= Custo Nacional da C. Civil e Obras

Públicas - Obras Portuárias - Estrutura em Obras em Concreto Armado - (Coluna 40-AO 159665), para

Fabricação e Fornecimento  de Dormentes Monobloco de Concreto Protendido  (Item 2.13);L3o e L3=

Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Materiais e Serviços - Pedra Britada (Coluna 63-
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AO 161988), p/ Fornecimento  de Pedra Britada p/ Lastro (Item 2.17);L4o e L4= Custo Nacional da C.

Civil e Obras Públicas - Obras Ferroviárias - Superestrutura da Via Permanente (sem fornecimento de

materiais) - (Coluna 33-AO 159797), p/ os Serviços de Construção da Superestrutura da Via

Permanente (Item 1.0); como tal índice não faz parte das informações regulares da FGV, ficará a cargo

da contratada obter junto à primeira os índices necessários e apresentar à CBTU p/ aprovação;L5o e

L5= Custo Nacional da C. Civil e Obras Públicas - Obras Portuárias - Obras Complementares (Coluna

46-AO 159721), p/  Serviços e Materiais de Muro de Vedação da Faixa  (Item 3.0);L6o e L6= Custo

Nacional da C. Civil e Obras Públicas - Obras Rodoviárias - Serv. de Consultoria (Coluna 39-AO

157980), p/ o Projeto de Superestrutura Ferroviária  (Item 4.0);L7o e L7= Preço por Atacado / Oferta

Global - Indústria de Transformação - Material de Transporte - Madeira (Coluna 45-AO 160647), p/ o

Fornecimento de Dormentes  (Item 2.12). 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual: 08/12/2000 a 08/12/2002                        Valor Atual: R$           58.200.247,36 
 
No. Termo Aditivo Vigente: 02                        Assinatura Último Termo Aditivo: 30/11/2001 
 
Situação: Em andamento.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 30/06/2000                        Alterações do Objeto: inclusão de drenagem superficial e

superestrutura do Ramal Açonorte no trecho TIP-Timbi (adicionado R$ 1.379.379,65 ao valor original) 
 
Volume do Serviço Atual:                   18,8900 km                        Custo Unitário Atual:
3.081.008,33 R$/km 
 
Condições Atuais de Reajuste: Anual, FGV - Colunas 32, 40, 63, 33, 46, 45 e 39 
 
Observações:
1- A identificação dos programas de trabalho (item 4 - classificação funcional dos recursos) está

incorreta; refere-se aos PTs vigentes até 1999 (16.091.0572.1211-0003 e 16.091.0572.1212-0002) e

não aos atuais.

 

2- O Consórcio é formado pela Construtora Noberto Odebrecht (CNPJ 15.102.288/0001-82) e pela

Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ nº 33.412.792/0001-60).

 

3-Não se aplicam as condições de reajuste aos componentes em moeda estrangeira. Os pagamentos

em moeda estrangeira serão feitos nas mesmas moedas indicadas na proposta. Se o beneficiário for

firma local, os pagamentos serão feitos em Reais, pela conversão à taxa de câmbio do dia anterior ao

do efetivo pagamento;

 

4) 2º Termo Aditivo firmado em 30.11.2001. Alteração de escopo de serviços (R$ 2.614.247,32);

regularização da função programática (determinação TCU); extensão da garantia aos itens que
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especifica.

 

   
 

Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: Implantação do Sistema de Eletrificação no Trecho Recife-Cajueiro Seco 
 
No. Contrato: 032-01/DT                        Data da Assinatura: 20/12/2001 
 
CNPJ Contratada: 04.129.328/0001-63                        Razão Social: Balfour Beatty Rail Power

Systems (Brazil) Ltda. 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 28/12/2001 a 26/04/2004                        Valor Inicial: R$           21.740.034,00 
 
Data Base: 09/11/2001                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                   14,0000 km                        Custo Unitário:            1.552.859,57 R$/km 
 
Condições de Reajuste: Anual, Colunas 27/39 e 13 da FGV, conforme peso de cada insumo no

contrato (mão de obra) e dos componentes de unidade de produção 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual:   a                          Valor Atual: R$           21.740.034,00 
 
No. Termo Aditivo Vigente:                          Assinatura Último Termo Aditivo:   
 
Situação: Em andamento.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 09/11/2001                        Alterações do Objeto:   
 
Volume do Serviço Atual:                   14,0000 km                        Custo Unitário Atual:
1.552.859,57 R$/km 
 
Condições Atuais de Reajuste:   
 
Observações:
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1) Procedimento licitatório nº RE-09B/01

 

2) Valor da contratação corresponde a US$ 8,975,950.29     
 

Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: Execução de projeto, fabricação, montagem e instalação do sistema de

telecomunicações do Programa de Modernização e Ampliação do Sistema de Trens Urbanos de Recife. 
 
No. Contrato: 033-01/DT                        Data da Assinatura: 21/12/2001 
 
CNPJ Contratada: 44.013.159/0001-16                        Razão Social: SIEMENS Ltda. 
 
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 28/12/2001 a 23/09/2004                        Valor Inicial: R$           12.877.195,80 
 
Data Base: 02/10/1999                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço:                          Custo Unitário:                    0,00 R$ 
 
Condições de Reajuste: Anual, Colunas 13/39 e 15 do FGV, de acordo com o peso de cada insumo no

contrato. 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual:   a                          Valor Atual: R$           12.877.195,80 
 
No. Termo Aditivo Vigente:                          Assinatura Último Termo Aditivo:   
 
Situação: Em andamento.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 02/10/1999                        Alterações do Objeto:   
 
Volume do Serviço Atual:                          Custo Unitário Atual:                    0,00 R$ 
 
Condições Atuais de Reajuste:   
 
Observações:
1) Licitação RE-13-01;
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2) Engloba toda a rede metroviária de Recife (Linhas Sul, Centro e Tip-Timbi);

 

3) Principais sistemas: Transmissão, sonorização de estações, radiocomunicação, circuito fechado de

TTV, cronometria centralizada.

 

  
 

Não há Contratos Principais

 
Contratos Secundários

 

Objeto do Contrato: Execução e conclusão dos serviços de recuperação/modernização (duas) e

revisão geral (sete) de locomotivas diesel-elétricas (nº 027/98-DT - RE18) 
 
No. Contrato:027-98/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$            5.104.917,83 
 
Vigência Atual:20/07/1998 a 28/02/2002                        Data-Base: 31/01/1998 
 
CNPJ Contratada:08.202.087/0001-91                        Razão Social:ENGEQUIP - Engenharia de

Equipamentos Ltda. 
 
Observações:
  1. Data de assinatura: 09.06.98. Valor original = R$ 4.291.458,29

 

2. 1º Termo Aditivo assinado em 16.12.99 (aumento de serviços, prorrogação de prazo e reequilíbrio

econômico-financeiro do contrato), passando o valor do contrato  para R$ 4.291.458,29 (incremento de

R$ 544.511,81, equivalente a 14,5% do valor original), com previsão de término para 30.05.00.

 

3. 2º Termo Aditivo assinado em 30.05.00, aumentando o prazo para 805 dias; novo término em

31.08.00.

 

4. 3º Termo Aditivo assinado em 31.08.00, aumentando o prazo para 896 dias; novo término em

30.11.00.

 

5. 4º Termo Aditivo assinado em 30.11.00, para inclusão de 2 locomotivas no escopo e inserção de

valor provisional para eventuais fornecimentos e serviços, aumentando o prazo total do contrato para

1076 dias a partir da 1ª OS, resultando na nova data de término de 31.05.2001. Estabelecido o prazo de
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180 dias para conclusão do objeto desse Aditivo. Incremento no valor do Contrato de R$ 813.459,54

(19% do valor do contrato após 1º TA e 36% do valor original, o que seria irregular não fosse o

reequilíbrio econômico-financeiro promovido pelo 1º Termo Aditivo � reajuste dos preços pactuados),

passando a totaliza R$ 5.104.917,83;

 

6. 5º Termo Aditivo firmado em 31.05.2001. Prorrogação de prazo para 30.09.2001;

 

7. 6º Termo Aditivo firmado em 24.08.2001. Prorrogação de prazo para 31.12.2001;

 

8. 7º Termo Aditivo firmado em 27.12.2001. Prorrogação de prazo para 28.02.2002.

 

 

 

 

 

    
 

Objeto do Contrato: Execução e conclusão dos serviços de recuperação dos 20 carros PIDNER da

CBTU/STU/REC (nº 059/98-DT - RE19A) 
 
No. Contrato:059-98/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$            2.848.688,73 
 
Vigência Atual:28/12/1998 a 15/12/2000                        Data-Base: 30/09/1998 
 
CNPJ Contratada:02.249.216/0001-10                        Razão Social:TRANS - Sistemas de Transportes

S/A 
 
Observações:
 1. Data de assinatura: 24.12.98. Valor original: R$ 2.304.599,42

 

2. 1º Termo Aditivo assinado em 27.12.99, alterando o prazo contratual para 30.06.2000.

 

3. 2º Termo Aditivo assinado em 30.06.2000  para eliminação de eventos, acréscimo de fornecimentos

e serviços eventuais (novas planilhas de preço anexas), prorrogando o prazo para 31.08.2000 (total=20

meses) e acrescendo o valor em R$ 311.204,15, passando o valor total a ser de R$ 2.615.803,57.

 

4. 3º Termo Aditivo assinado em 31.08.2000, estabelecendo nova data de término para 30.11.2000

(prazo total = 23 meses).

 

5. 4º Termo Aditivo assinado em 30.11.2000, para execução de serviços adicionais (identidade visual e
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perfis de borracha), acrescendo o valor em R$ 124.284,22, passando o valor total a ser de R$

2.740.087,79.estabelecendo nova data de término para 15.12.2000 (prazo total = 715 dias).

 

6. Objeto concluído;

 

7. Ainda não há Termo de Encerramento para este contrato, pois a CBTU entende que só poderá emití-

lo após o prazo de garantia, ora em vigor. Foi emitido apenas um Certificado de Aceitação Provisória

por parte da CBTU.

 

8. 5º Termo aditivo firmado em 15.10.2001. Reconhecimento e pagamento de desequilíbrio econômico-

financeiro e serviços adicionais executados na vigência do contrato;

 

9. O desequilíbrio econômico-financeiro teve como motivos prejuízos com atrasos, em virtude de:

 

modificação no projeto elétrico; modificação na identidade visual; paralisação de 15 dias em virtude de

fortes chuvas; atraso na entrega de duas rodas dos carros pela CBTU.   
 

Objeto do Contrato: Supervisão técnica para análise dos projetos e acompanhamento das obras entre

as estacas 1000 e 2036 da Linha Sul (nº 33/98-DT-RE22A) 
 
No. Contrato:33-98/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$            1.497.141,65 
 
Vigência Atual:14/08/1998 a 30/06/2001                        Data-Base: 31/12/1998 
 
CNPJ Contratada:08.156.424/0001-51                        Razão Social:MAIA MELO ENGENHARIA LTDA 
 
Observações:
 1. Data de assinatura: 14.08.98

 

2. O Termo aditivo nº 01, assinado em 08.05.00, eleva o preço original em R$ 299.428,33, resultando

no novo valor informado e prorroga o prazo até 30.06.01.

 

3. Em virtude da ausência de saldo financeiro, a supervisora foi desmobilizada, a pedido da CBTU, a

partir de 21.01.2001. Até a data de término dos trabalhos de Auditoria, o contrato não havia sido

encerrado formalmente, ocorrendo daí a sobreposição de objeto contratual com o Contrato 002-01-DT

firmado com a própria Maia Melo Engenharia Ltda., desta feita para realizar serviços de supervisão em

todos os lotes do projeto (incluindo o trecho TIP-TIMBI).

 

4. Termo formal de encerramento firmado em 24.04.2002 (determinação TCU).
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Objeto do Contrato: Supervisão técnica para análise dos projetos e acompanhamento das obras entre

as estacas 3000 e 4042 da Linha Sul (nº 34/98-DT-RE22B) 
 
No. Contrato:34-98/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Suspenso.                        Valor Atual: R$            1.304.350,06 
 
Vigência Atual:14/08/1998 a 30/03/2001                        Data-Base: 30/04/1998 
 
CNPJ Contratada:42.419.531/0001-63                        Razão Social:PLANEC - Planejamento, Estudos

e Consultoria Ltda 
 
Observações:
 1. Data de assinatura : 14.08.1998

 

2. Em virtude da ausência de saldo financeiro, a supervisora foi desmobilizada, a pedido da CBTU, a

partir de 21.02.2001

 

3. Não há termo formal do encerramento do contrato, que se expirou em 30.03.2001;

 

4. O contrato não foi encerrado formalmente pela negativa da contratada em assinar o referido Termo

de Encerramento, por alegar pendências financeiras por atrasos de pagamento por parte da CBTU.

 

  
 

Objeto do Contrato: Serviços de Assessoria ao Gerenciamento na Implantação do Programa de

Descentralização de Trens Urbanos CBTU para Recife (nº 12/96-DT - RE41)         
 
No. Contrato:12/96-DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Suspenso.                        Valor Atual: R$            2.975.162,18 
 
Vigência Atual:02/04/1996 a 30/06/2001                        Data-Base: 30/11/1995 
 
CNPJ Contratada:19.737.741/0001-88                        Razão Social:ENEFER CONSULTORIA

PROJETOS LTDA. 
 
Observações:
 1. Contrato aditivado pela 2ª vez em 15.04.99 (Termo de Alteração nº 02) para prorrogar o prazo do

contrato até     30.06.2001e elevar o valor original em R$ 595.032,44,resultando no valor atual de R$
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2.975.162,18.

 

2. O contrato ficou paralisado em julho/2000 ante o seu esgotamento financeiro, em que pese a

previsão de prazo contratual para junho/2001;

 

3. Não foi apresentado à Equipe qualquer termo de encerramento desse contrato.

 

4. Para substituí-lo, a CBTU, firmou em 27/jul/2000, com a mesma empresa ENEFER o contrato 020-00-

DT, por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, II c/c o art. 13, IV, da Lei nº 8.666/93, com

prazo inicial de 6 meses, prevendo-se sua conclusão para 26/jan/2001. 
 

Objeto do Contrato: Assessoramento ao Projeto de Desapropriação e Reassentamento da População

envolvida no Projeto de Expansão do Metrô de Recife (RE-43 - nº 032-96/DT) 
 
No. Contrato:032-96/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$              112.723,15 
 
Vigência Atual:04/11/1996 a 30/05/1999                        Data-Base: 30/09/1996 
 
CNPJ Contratada:74.139.437/0001-47                        Razão Social:AVANTE - Engenharia e

Consultoria S/C Ltda.  
 
Observações:
 1. Data de assinatura: 16.09.96;

 

2. O Número do CGC está incorretamente grafado no Termo Original e Termos Aditivos como

74.139.43"9"/0001-47; o número correto, informado no campo correspondente (CGC) foi confirmado

pela Equipe em consulta ao Sistema CNPJ da SRF.

 

3. O Termo de Alteração nº 01, de 09.01.97, fez constar da cláusula de disposições gerais do contrato a

indicação da Classificação Funcional-Programática e Categoria Econômica do Elemento de Despesa.

 

4. O Termo de Alteração nº 02, de 04.11.97, prorrogou a vigência do contrato para 04/11/98.

 

5. O Termo de Alteração nº 03, de 19.02.98, incluiu no objeto os serviços de elaboração do Projeto de

Desapropriação da Vila São Miguel, referente ao Sistema da STU-FOR (Fortaleza-CE) e acresceu ao

valor do contrato os custos referentes a este serviço (R$ 12.677,00). Os recursos utilizados para custear

as despesas decorrentes deste Termo Aditivo estão alocados no PT 16.091.0572.1212.0003 -

Implantação do Sistema de Fortaleza.

 

6. O Termo de Alteração nº 04, de 04.11.98, prorrogou a vigência do contrato para 30/05/99 e acresceu
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"o valor original de Contrato para adequá-lo à realidade de gastos verificada durante o desenrolar dos

serviços previstos no escopo original do Contrato" em R$ 15.503,78, equivalente a 13,75% do Valor

Original;

 

7. Contrato encerrado.

 

 
 

Objeto do Contrato: Cadastro técnico e laudos de avaliação do projeto de desapropriação da

expansão do trem metropolitano de Recife (nº 41/97-DT - RE43A) 
 
No. Contrato:41-97/DT                         SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$               73.570,58 
 
Vigência Atual:15/09/1997 a 28/02/1998                        Data-Base: 31/05/1997 
 
CNPJ Contratada:70.073.275/0001-30                        Razão Social:GEOSISTEMAS Engenharia e

Planejamento Ltda. 
 
Observações:
 1. Data de assinatura: 13.08.97;

 

2. O Termo de Alteração nº 01, de 01.12.97, incluiu no objeto serviços de revisão e elaboração adicional

de laudos, acresceu ao valor do contrato os custos referentes a estes serviços (R$ 10.528,00 - 16,7%

do valor original) e prorrogou a vigência até 28.02.98.

 

3. Termo de encerramento firmado em 24.01.2001.

 

  
 

Objeto do Contrato: Elaboração de projetos executivos das obras civis para o Trecho I de Construção -

Recife-Motocolombó - Lote 1 (RE-52 -  Contrato nº 007-93/DT) 
 
No. Contrato:007-93/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: CR$              474.608,31 
 
Vigência Atual:02/08/1993 a 18/05/1996                        Data-Base: 29/06/1994 
 
CNPJ Contratada:33.111.246/0001-90                        Razão Social:TECNOSOLO   ENG  E

TECNOLOGIA  DESOLOS E MATERIAIS S A 
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Observações:
 1. Valor Original em Cruzeiros

 

2. Data de assinatura: 02.08.93; Valor original: Cr$ 9.178.399.460,00 (Cruzeiros) referente a março/93;

Prazo: 300 dias

 

3. O Termo de Alteração nº 01, de 29.06.94, formalizou as alterações contratuais determinadas pela leI

8.880/94 (Conversão para URV), estabelecendo o Valor do Contrato em 389.451,45 URVs,

estabelecendo a suspensão de reajustes por um ano e alterando o prazo de execução para 510 dias

após o aceite da 1ª ordem de serviço.

 

4. O Termo de Alteração nº 02, de 20.10.94, acresceu quantitativos de serviços e os correspondentes

custos ao Valor Original do Contrato (5.337,07 URVs - referente a 01.04.94), estabelecendo um novo

Valor  do Contrato de R$ 394.788,52.

 

5. O Termo de Alteração nº 03, de 30.12.94, alterou o prazo do contrato passando este a ser de 690

dias.

 

6. O Termo de Alteração nº 04, de 30.06.95, alterou quantitativos de serviços e acresceu os

correspondentes custos ao Valor Original do Contrato (R$ 79.819,79 - referente a 01.04.94),

estabelecendo um novo Valor  do Contrato de R$ 474.608,31 e novo prazo total de 870 dias (término

previsto para 31.12.95).

 

7. O Termo de Alteração nº 05, de 02.01.96 estabeleceu novo prazo total de 960 dias (término previsto

para 31.03.96)

 

8. O Termo de Alteração nº 06, de 01.04.96 estabeleceu novo prazo total de 1020 dias;

 

9. Contrato encerrado.  
 

Objeto do Contrato: Elaboração de projetos executivos das obras civis para o Trecho III de Construção

- Porta Larga-Cajueiro Seco- Lote 3 (RE-52 -  Contrato nº 008-93/DT) 
 
No. Contrato:008-93-DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: CR$              465.786,70 
 
Vigência Atual:02/08/1993 a 30/04/1997                        Data-Base: 29/06/1994 
 
CNPJ Contratada:                         Razão Social:Consórcio Ecoplan/STE 
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Observações:
 1. Valor orignal expresso em Cruzeiros

 

2. O Consórcio é formado pela ECOPLAN Engenharia Ltda (CNPJ 92.930.643/0001-52) e pela STE -

Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (CNPJ 88.849.773/0001-98);

 

3. Data de assinatura: 02.08.93; Valor original: Cr$ 8.787.176.702,00 (Cruzeiros) referente a março/93;

Prazo: 300 dias

 

4. O Termo de Alteração nº 01, de 29.06.94, formalizou as alterações contratuais determinadas pela leI

8.880/94 (Conversão para URV), estabelecendo o Valor do Contrato em 372.851,36 URVs,

estabelecendo a suspensão de reajustes por um ano e alterando o prazo de execução para 510 dias

após o aceite da 1ª ordem de serviço.

 

5. O Termo de Alteração nº 02, de 20.10.94, acresceu quantitativos de serviços e os correspondentes

custos ao Valor Original do Contrato (25.815,92 URVs - referente a 01.04.94), estabelecendo um novo

Valor  do Contrato de R$ 398.667,28.

 

6. O Termo de Alteração nº 03, de 30.12.94, alterou o prazo do contrato passando este a ser de 690

dias.

 

7. O Termo de Alteração nº 04, de 30.06.95, alterou quantitativos de serviços e acresceu os

correspondentes custos ao Valor Original do Contrato (R$ 67.119,42 - referente a 01.04.94),

estabelecendo um novo Valor  do Contrato de R$ 465.786,70 e novo prazo total de 870 dias.

 

8. O Termo de Alteração nº 05, de 02.01.96 estabeleceu novo prazo total de 960 dias.

 

9. O Termo de Alteração nº 06, de 01.04.96 estabeleceu novo prazo total de 1050 dias.

 

10. O Termo de Alteração nº 07 estabeleceu novo prazo de vigência até 30.04.97, ajustou o

cronograma de execução  e alterou o prazo para pagamento de faturas de 30 para 15 dias.

 

11. Contrato encerrado.   
 

Objeto do Contrato: Elaboração de projetos executivos das obras civis para o Trecho II de Construção -

 Motocolombó-Porta Larga - Lote 2 (RE-52 -  Contrato nº 009-93/DT) 
 
No. Contrato:009-93-DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: CR$              555.419,91 
 
Vigência Atual:02/08/1993 a 18/05/1996                        Data-Base: 29/06/1994 
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CNPJ Contratada:                         Razão Social:Consórcio MK/JAAKKO POYRY 
 
Observações:
 1. Valor original em cruzeiros.

 

2. O Consórcio é formado pelas empresas MK - Engenharia e Arquitetura Ltda (CNPJ 55.232.870/0001-

88)e pela Jaakko Pöyry Engenharia Ltda. - CNPJ 44.480.697/0001-10;

 

3. Data de assinatura: 02.08.93; Valor original: Cr$ 10.522.287.354,00 (Cruzeiros) referente a março/93;

Prazo: 300 dias.

 

4. O Termo de Alteração nº 01, de 29.06.94, formalizou as alterações contratuais determinadas pela leI

8.880/94 (Conversão para URV), estabelecendo o Valor do Contrato em 446.474,37 URVs,

estabelecendo a suspensão de reajustes por um ano e alterando o prazo de execução para 510 dias

após o aceite da 1ª ordem de serviço.

 

5. O Termo de Alteração nº 02, de 20.10.94, revisou quantitativos de serviços e acresceu custos ao

Valor Original do Contrato (57.756,47 URVs - referente a 01.04.94), estabelecendo um novo Valor  do

Contrato de R$ 504.230,84.

 

6. O Termo de Alteração nº 03, de 30.12.94, alterou o prazo do contrato passando este a ser de 690

dias.

 

7. O Termo de Alteração nº 04, de 30.06.95, alterou quantitativos de serviços e acresceu os

correspondentes custos ao Valor Original do Contrato (R$ 51.189,07 - referente a 01.04.94),

estabelecendo um novo Valor  do Contrato de R$ 555.419,91 e novo prazo total de 810 dias.

 

8. O Termo de Alteração nº 05, de 01.11.95, estabeleceu novo prazo total de 900 dias (término previsto

para 31.01.96)

 

9. O Termo de Alteração nº 06, de 01.02.96 estabeleceu novo prazo total de 1020 dias.

 

10. Objeto concluído.   
 

Objeto do Contrato: Supervisão Técnica do Programa de Revisão Geral e Modernização da Frota de

Material Rodante (nº 009-99/DT RE-25/99) 
 
No. Contrato:009-99/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            2.310.317,36 
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Vigência Atual:08/10/1999 a 28/12/2002                        Data-Base: 31/03/1999 
 
CNPJ Contratada:62.544.762/0001-06                        Razão Social:Engenharia ORPLAN Ltda. 
 
Observações:
 1. Data de Assinatura: 25/08/99.

 

2. Data de Eficácia: 08.10.99 (primeira OS)

 

3. 1º Termo Aditivo firmado em 24.09.2001. Prorrogação de prazo (28.12.2002) e exclusão de taxa de

administração sobre despesas reembolsáveis (atendimento a determinação do TCU).

 

 

 

 

 

  
 

Objeto do Contrato: Acompanhamento da desapropriação e reassentamento involuntário nos lotes

1,2,3 e 4 (Contrato 012-99/DT 
 
No. Contrato:012-99/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$              186.972,74 
 
Vigência Atual:06/10/1999 a 30/06/2002                        Data-Base: 31/03/1999 
 
CNPJ Contratada:74.139.437/0001-47                        Razão Social:AVANTE - Engenharia e

Consultoria S/C Ltda.  
 
Observações:
 1. Contrato assinado em 06.10.99; Valor original total = R$  224.878,19, englobando serviços

relacionados ao Metrô/RECIFEe serviços em fortaleza/CE.

 

2. O valor informado do contrato refere-se apenas aos serviços em Recife.

 

3. O objeto contratual além do descrito acima, inclui a elaboração de estudos para fundamentar a

política de compensação do projeto de desapropriação e reassentamento involuntário do metrô de

Fortaleza;

 

4. 1º Termo Aditivo: Prorrogou prazo para 08.04.2001;
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5. 2º Termo Aditivo: aumento de escopo (25% em valor) e prorrogação de prazo (31.12.2001);

 

6. 3º Termo Aditivo: Firmado em 15.10.2001. Diminuiu de 20 para 15% o percentual de despesas

reembolsáveis e acresceu o volume de serviços, mantendo inalterado o valor contratual;

 

7. 4º Termo Aditivo: Firmado em 27.12.2001. Prorrogação de prazo: 30.06.2002.

 

4. A fração do valor original do contrato, correspondente aos trabalhos relacionados com as obras do

metrô do Recife, era de R$  149.578,19.

 

4. O Termo Aditivo nº 01, assinado em 07.08.00, prorrogou a vigência do contrato para até 08.04.01.

 

5. O Termo Aditivo nº 02, assinado em 08.04.01, alterou  o valor total do contrato para R$ 281.097,74

(Recife, e Fortaleza)  e prorrogou a vigência do contrato para até 31.12.01. Para Recife, foi acrescido o

valor de R$ 37.394,55.   
 

Objeto do Contrato: Serviço de Supervisão técnica das obras de implantação da Superestrutura

Ferroviária e Vedação da Faixa de Domínio (linha Sul e trecho TIP-Timbi) 
 
No. Contrato:01-01/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            2.385.550,58 
 
Vigência Atual:23/03/2001 a 23/03/2003                        Data-Base: 01/01/2001 
 
CNPJ Contratada:08.156.424/0001-51                        Razão Social:MAIA MELO ENGENHARIA LTDA 
 
Observações:
 1- Licitação mediante Convite RE 23/2000, conforme regras do BIRD adaptadas pela CBTU.

 

2- Reajuste Anual com base no índice da coluna 39 da FGV - Serviços de Consultoria

 

 
 

Objeto do Contrato: Serviço de supervisão técnica das obras civis dos trechos entre as estações

Recife-Cajueiro Seco e TIP-Timbi 
 
No. Contrato:02-01/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            1.820.598,30 
 
Vigência Atual:28/03/2001 a 28/05/2002                        Data-Base: 01/01/2001 
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CNPJ Contratada:08.156.424/0001-51                        Razão Social:MAIA MELO ENGENHARIA LTDA 
 
Observações:
 1- Licitação mediante Convite RE 22D/2000

 

2- Reajuste Anual com base no índice da coluna 39 da FGV - Serviços de Consultoria

 

 

 

 
 

Objeto do Contrato: Serviços de Construção do Sistema Viário de Entorno das Estações Pinheiros,

Imbiribeira e Shopping - Lote 2 - Linha Sul 
 
No. Contrato:026-00/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            3.341.853,29 
 
Vigência Atual:01/12/2000 a 24/06/2002                        Data-Base: 16/05/2000 
 
CNPJ Contratada:08.073.264/0001-87                        Razão Social:Construtora Andrade Guedes Ltda 
 
Observações:
 1. Constatada cláusula prevendo taxa de administração, em descumprimento a determinação anterior

do TCU (anotada como irregularidade grave).

 

2. Identificação do Programa de Trabalho incorreta (referenciando PT utilizado até 1999) no Termo do

Contrato (anotada como falha).

 

3. Data da assinatura do contrato : 17.11.2000; Vigência (data de eficácia) a partir da emissão da 1ª

O.S. em 01.12.2000; Prazo: 360 dias.

 

4. O Contrato prevê o pagamento de taxa de administração no valor de 10% sobre os valores orçados

pelas concessionárias de serviços públicos no caso de eventual necessidade de eliminação de

interferências, conforme disposto na Sub-cláusula 42.4 - "Eliminação de Interferências" da Seção IV -"

Condições Especiais do Contrato", constante do Processo de Licitação RE-48B. Tal fato caracteriza o

regime de administração contratada, banido da Administração Pública pela Lei nº 8.666/93.

 

5. Ao ser informado da irregularidade pela Equipe, o Gestor do Contrato providenciou comunicado à

Contratada, em 30.05.2001, informando que tal acréscimo não poderia ser feito e que a alteração da

referida sub-cláusula deverá ser objeto de Termo de Alteração do Contrato. A Empresa respondeu ao
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comunicado, em 07.06.2001, informando concordar com a referida alteração, estando sendo elaborado

Termo Aditivo para esse fim..

 

6. Diante do fato, a Equipe entendeu que a ocorrência estava sendo saneada, optando por não incluí-la

entre os indícios de irregularidade no Relatório de 2001;

 

7. 1º Termo Aditivo firmado em 05.07.2001. Acréscimo e supressão de serviços, resultando aumento de

R$ 664.564,67 (24,82%) em relação ao valor original;

 

8. 2º Termo Aditivo firmado em 24.08.2001. Eliminação de taxa de adm. sobre despesas reembolsáveis

(determinação TCU);

 

9. 3º Termo Aditivo firmado em 30.11.2001. Prorrogação de prazo (24.02.2002) e regularização da

programação orçamentária (determinação TCU);

 

10. 4º Termo Aditivo firmado em 22.02.2002. Prorrogação de prazo: 24.06.2002.  
 

Objeto do Contrato: Serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia para assessoria ao

gerenciamento na implantação do Projeto de Descentralização Metrô-Rec 
 
No. Contrato:020-00/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$              446.537,25 
 
Vigência Atual:27/07/2000 a 31/03/2001                        Data-Base: 20/07/2000 
 
CNPJ Contratada:19.737.741/0001-88                        Razão Social:ENEFER CONSULTORIA

PROJETOS LTDA. 
 
Observações:
 1- O Contrato resultou de um processo de contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(Processo RE-41A/2000 - PROT 41.417/00), em decorrência da previsão do esgotamento dos recursos

do Contrato 12-96-/DT para  julho/2000, com base em parecer nº 094-2000 do Departamento Jurídico

da CBTU favorável a adoção dessa forma de contratação para o caso.

 

2- Foi firmado com a mesma empresa  (ENEFER) do contrato anterior supracitado,  para o mesmo

objeto, tendo valor original de R$ 375.258,19 e prazo de somente 6 (seis) meses contados da data de

eficácia (emissão da 1ª O.S.), para que fosse realizada nova licitação dentro desse prazo, conforme

decisão da Diretoria da CBTU (Reunião Ordinária nº 277, de 31.07/00).

 

3- Em 27/jan/2001, foi firmado o 1º Termo Aditivo ao Contrato, prorrogando o seu prazo para

31/mar/2001 e alterando o valor global para R$ 446.537,25 (19% em relação ao contrato original).
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4- Termo de encerramento firmado em 30.04.2001 (determinação TCU).  
 

Objeto do Contrato: Serviços de Assessoria ao Gerenciamento na Implantação do Programa de

Descentralização dos Trens Urbanos de Recife. 
 
No. Contrato:005-2001-DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            2.300.851,86 
 
Vigência Atual:02/05/2001 a 02/05/2003                        Data-Base: 31/01/2001 
 
CNPJ Contratada:19.737.741/0001-88                        Razão Social:ENEFER CONSULTORIA

PROJETOS LTDA. 
 
Observações:
 1. O procedimento licitatório foi o de Convite dentre empresas participantes do Cadastro montado pela

CBTU em 1994-1995;

 

2. Foram convidadas seis empresas (seis nacionais e seis estrangeiras), tendo apresentado propostas

apenas as três empresas nacionais (ENEFER, ECOPLAN e PROMON), tendo sido vencedora a

empresa ENEFER;

 

 
 

Objeto do Contrato: Serviços de Obras Civis para implantação do sistema viário dos entornos das

estações de Joana Bezerra, Porta Larga, Monte Guararapes, Prazeres, Cajueiro Seco e Região

TIMBI/Cosme e Damião. 
 
No. Contrato:020-01/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            5.594.753,43 
 
Vigência Atual:28/12/2001 a 27/12/2002                        Data-Base: 15/08/2001 
 
CNPJ Contratada:                         Razão Social:Consórcio SPA/Vértice 
 
Observações:
 1) Consórcio formado pelas empresas SPA Engenharia, Indústria e Comércio S/A (CNPJ

25.707.134/0001-78) e Construtora Vértice Ltda. (CNPJ 97.396.345/0001-48);

 

2) Contrato firmado em 15.10.2001;
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3) Licitação 49B-2001;

 

3) Reajuste: anual, colunas 37, 38 e 39 da FGV. 
 

Objeto do Contrato: Execução de serviços de consultoria para o novo Plano Diretor de Transportes da

Região Metropolitana do Recife 
 
No. Contrato:015-02/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$              798.798,12 
 
Vigência Atual:12/03/2002 a 03/03/2003                        Data-Base: 19/06/2000 
 
CNPJ Contratada:45.566.106/0001-95                        Razão Social:PROTRAN Engenharia S/C LTDA 
 
Observações:
 1) Licitação RE-32-PDTU;

 

2) Reajuste anual, col. 39 FGV;

 

3) O contrato prevê a elaboração de plano de diretor de transportes urbanos (em geral, não apenas

relacionado a trens urbanos) de toda a região metropolitana de Recife. 
 

Objeto do Contrato: Prestação dos serviços de supervisão técnica de implantação dos sistemas de

telecomunicações, eletrificação e sinalização dos trechos Recife-Cajueiro Seco e Tip-Timbi. 
 
No. Contrato:037-01/DT                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            4.383.319,50 
 
Vigência Atual:28/12/2001 a 15/06/2004                        Data-Base: 19/07/2001 
 
CNPJ Contratada:65.031.353/0001-02                        Razão Social:SMZ Consultoria em Automação e

Controle S/C Ltda. 
 
Observações:
 1) Contrato firmado em 28.12.2001;

 

2) Licitação nº RE-24 (convite - BIRD);

 

3) Reajuste anual, col. 39 FGV.
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4) Em que pese a cláusula 6.4(c) das Condições Especiais do Contrato prever o pagamento de juros

por atraso da CBTU das faturas apresentadas, à taxa gravosa de 0,15% ad.útil, tal cláusula foi tornada

sem efeito por meio da CRT-003-2002-P, de 26.01.2002, sendo obtida a concordância da empresa. 
 

Convênios

 

Objeto: Construção da 1ª Etapa do Terminal Fechado de Joana Bezerra e recuperação /melhoria do

seu sistema viário de acesso (RE01A) 
 
Número SIAFI: 0 
 
Data Assinatura: 28/02/1996                        Vigência: 20/08/1996 a 03/10/1996 
 
Data Rescisão/Suspensão:                          Situação Atual: Concluído. 
 
Concedente:   42.357.483/0006-30  Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 
 
Convenente:   11.531.258/0001-30  Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU 
 
Valor:              152.674,53 
 
Observações:
 A CBTU custeou metade do convênio.

 

 
 

Objeto: Estudos, projetos, levantamentos e execução de desapropriações e reassentamentos ao longo

do traçado do empreendimento no Município do Recife 
 
Número SIAFI: 0 
 
Data Assinatura: 01/07/1997                        Vigência: 01/07/1997 a 30/06/1999 
 
Data Rescisão/Suspensão:                          Situação Atual: Concluído. 
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Concedente:   42.357.483/0001-26  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU 
 
Convenente:   09.945.742/0001-64  Empresa de Urbanização do Recife - URB 
 
Valor:            9.518.633,01 
 
Observações:
 1 - Convênio CV-04-97/DT (RE 46A) - valor orginal : R$ 8.000.000,00.

 

2- Além da Empresa de Urbanização do Recife (URB) é convenente a Prefeitura da Cidade do Recife -

PCR  (CNPJ 10.565.000/0001-92)

 

3- 1º Termo Aditivo (assinado em 26.02.98) : mudou atribuições dos convenente, deixando a cargo da

URB (antes de responsabilidade da PCR) a realização dos pagamentos e orçamentos prévios de

despesas relativos ao objeto, entre outras atribuições; também formalizou a realização de um repasse

execepcional de recursos da CBTU (R$ 1.169.933,80) para fazer frente a um depósito judicial pertinente

a uma ação de desapropriação.

 

4- 2º Termo Aditivo (assinado em 09.11.98) : inseridas obras de isolamento, acesso e drenagem no

reassentamemto do "Triângulo do Fernandinho", acrescendo R$ 18.633,01 ao valor do Convênio.

 

 
 

Objeto: Cooperação técnica, administrativa, financeira e de apoio para realização de estudos, projetos,

levantamentos e execução de desapropriações 
 
Número SIAFI: 0 
 
Data Assinatura: 01/07/1999                        Vigência: 01/07/1999 a 31/12/2000 
 
Data Rescisão/Suspensão:                          Situação Atual: Concluído. 
 
Concedente:   42.357.483/0001-26  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU 
 
Convenente:   09.945.742/0001-64  Empresa de Urbanização do Recife - URB 
 
Valor:           12.500.000,00 
 
Observações:
 1 - Convênio CV-02-99/DT (RE 46E)

 

2- Além da Empresa de Urbanização do Recife (URB) é convenente a Prefeitura da Cidade do Recife -
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PCR  (CNPJ 10.565.000/0001-92)

 

 
 

Objeto: Cooperação técnica, administrativa e apoio institucional para realização de estudos, projetos,

levantamentos e execução das desapropriações de bens e direitos indenizáveis para complementação

do Sistema de Trens Urbanos da Região Metropolitana do Recife, no Recife. 
 
Número SIAFI:   
 
Data Assinatura: 20/08/2001                        Vigência: 20/08/2001 a 20/08/2003 
 
Data Rescisão/Suspensão:                          Situação Atual: Em andamento. 
 
Concedente:   42.357.483/0001-26  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU 
 
Convenente:   10.565.000/0001-92  Prefeitura Municipal de Recife - PE 
 
Valor:              240.000,00 
 
Observações:
 1) Também é convenente a Empresa de Urbanização do Recife - URB/Recife - CNPJ 09.945.742/2001-

64;

 

2) Convênio não cadastrado no SIAFI. 
 

Indícios de Irregularidades
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: GRAVE 
 
Tipo: Irregularidades graves concernentes ao processo licitatório                        No.
Contrato/Convênio: 020-01/DT 
 
Descrição: Não parcelamento de licitação, quando técnica e economicamente viável.
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Por meio da licitação nº RE-49B foram licitadas, em lote único, as obras relativas aos sistemas viários

do entorno das estações de Joana Bezerra, Porta Larga, Monte Guararapes, Prazeres, Cajueiro Seco,

além da Região TIMBI e Cosme e Damião (estação planejada).  

 

Dada a natureza e localização das obras, não se justifica sua licitação em lote único, contrariando

entendimento já pacificado por esta Corte por impossibilitar uma maior participação de licitantes e a

conseqüente obtenção de melhor proposta para a administração. 

 

 
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Pagamento de serviços executados após vigência do contrato ou convênio                        No.
Contrato/Convênio: 059-98/DT 
 
Descrição: O contrato expirou em 15.12.2000, conforme seu 4º Termo Aditivo. Ocorre que o mesmo

contrato foi aditado, dez meses depois, em 15/10/2001, para reconhecer serviços adicionais e ainda

promover ressarcimento de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Processo licitatório com irregularidades relevantes                        No. Contrato/Convênio: 020-

01/DT 
 
Descrição: A licitação RE-49B e seu contrato decorrente prevê item relativo a remoção de

interferências, como sendo de natureza provisional, calculado com base em percentual aplicado sobre

outros itens do contrato. Reflexo no contrato firmado: R$ 300.000,00.

 

Tal procedimento procura se antecipar e embutir no contrato situações aleatórias que podem ou não

ocorrer na execução do contrato, onerando seu valor e possibilitando aditivos calculados sobre um valor

artificialmente majorado do contrato, contrariando o §4º do art. 7º da Lei nº 8.666/93.  

 

 
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
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Classificação: GRAVE 
 
Tipo: Irregularidades graves concernentes ao processo licitatório                        No.
Contrato/Convênio: 015-02/DT 
 
Descrição: Execução de objeto fora do âmbito de competência da CBTU.

 

Por meio da licitação RE-32 e do contrato decorrente (nº 015-02/DT), a CBTU pretende desenvolver um

Plano Diretor de Transportes Urbanos para a Região Metropolitana do Recife. Conforme se observa no

Termo de Referência dessa licitação, tal Plano Diretor envolve não apenas estudos relacionados ao

transporte por trens urbanos (da competência da CBTU) mas visa estabelecer diretrizes para toda e

qualquer modalidade de transporte dentro da Região Metropolitana do Recife, invadindo, assim a

competência estadual prevista no art. 25, §3º da Constituição Federal, além da competência da União

prevista no art. 21, XX, da CF.

 

O Acordo firmado com o BIRD prevê tal estudo. Porém, vale ressaltar que tal acordo foi firmado com a

União Federal, não cabendo à CBTU implementar tal estudo, por não possuir legimitidade para tal.

 

 
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: FALHAS/IMPROPRIEDADES 
 
Tipo: Impropriedades na celebração do contrato                        No. Contrato/Convênio: 031-00/DT 
 
Descrição: Excessiva morosidade para correção de erro material em contrato celebrado. O contrato nº

31-00/DT foi firmado em 28/12/2000 e apenas em 20/12/2001, praticamente um ano depois, foi corrigido

erro material que importou no acréscimo de valor contratual de cerca de R$ 7,5 milhões, revelando

assim uma má administração do contrato. 
 

Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO 
 
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Problemas com desapropriações                        No. Contrato/Convênio:   
 
Descrição: A CBTU vem promovendo desapropriações administrativas consensuais sem observar o

disposto no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que impõe a indenização prévia à

expropriação. Atualmente, a CBTU só efetua o pagamento após a constatação da demolição do imóvel

expropriado. 
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Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: FALHAS/IMPROPRIEDADES 
 
Tipo: Impropriedades na celebração do contrato                        No. Contrato/Convênio: 015-02/DT 
 
Descrição: A cláusula 6.2 do contrato possui falha na redação que permite interpretação equívoca do

valor total contratado. 
 

Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO 
 
Classificação: FALHAS/IMPROPRIEDADES 
 
Tipo: Falhas na execução dos convênios                        No. Contrato/Convênio:   
 
Descrição: Foram constatadas as seguintes falhas relativas à celebração/administração de Convênios

firmados  pela CBTU, em relação ao presente Programa de Trabalho:

 

  a) Ausência de cadastramento no SIAFI, contrariando  o art. 13 da IN/STN 01/97;

 

  b) Não detalhamento dos recursos orçamentários que financiam os acordos e não discriminação das

Notas de Empenho, contrariando o art. 7º, inciso VI, da IN/STN 01/97;

 

  c) Ausência de cláusulas necessárias estabelecidas pela IN/STN 01/97, em desacordo com o art. 7º da

citada Instrução Normativa;

 

  d) Organização dos processos de convênios deficiente, não havendo, de regra, processos

administrativos montados para o controle de sua execução. Embora a gestão dos convênios se dê pela

STU/REC, a mesma não detém um adequado controle desses processos (documentos esparsos),

remetendo os pedidos de pagamento para a CBTU/RIO;

 

   e) A STU/REC, como gestora dos convênios, deveria manter pastas organizadas com todo o

acompanhamento desses convênios, inclusive prestação de contas, o que não ocorre.

 

 
 

Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO 
 
Classificação: FALHAS/IMPROPRIEDADES 
 
Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação                        No. Contrato/Convênio:   
 



Tribunal de Contas da União

 Secretaria-Geral de Controle Externo - SECOB - SECEX-PE

Relatório de Levantamento de Auditoria

 PT:  26.783.0222.5754.0001

Descrição: Os lotes 1 e 4 tiveram seus contratos de obras civis e serviços concluídos, porém até o

momento não houve recebimento provisório/definitivo das obras e serviços executados, contrariando o

art. 73, I, da Lei nº 8.666/93. 
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Processo licitatório com irregularidades relevantes                        No. Contrato/Convênio: 033-

01/DT 
 
Descrição: O contrato, decorrente da Licitação nº RE-13, prevê uma verba provisional de 5% do valor

do contrato, no  total de R$ 613.199,80, importando majoração artificial do valor contratual (despesas

aleatórias que podem ou não ocorrer), além de não especificar quantidades, contrariando o §4º do art.

7º da Lei nº 8.666/93.   
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: GRAVE 
 
Tipo: Irregularidades graves concernentes ao processo licitatório                        No.
Contrato/Convênio: 037-01/DT 
 
Descrição: Os critérios adotados pela CBTU, em atenção às orientações do BIRD para licitações do

tipo técnica e preço, vêm impedindo os licitantes de exercerem seu direito constitucional de ampla

defesa e de contraditório, além de contrariar o princípio constitucional da publicidade dos atos

administrativos, previsto no art. 37 da Constituição Federal. 

 

Isso porque no julgamento técnico das propostas só é informada ao licitante sua nota, sendo-lhe vedado

o acesso às notas técnicas dos demais proponentes, impedindo-lhe de impugná-las. Tal vedação vige

até o momento de homologação do certame e tem como objetivo declarado impedir a interposição de

recursos judiciais, conforme documentação anexa, relativa à licitação RE-24/01.

 

 
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Processo licitatório com irregularidades relevantes                        No. Contrato/Convênio: 032-

01/DT 
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Descrição: O contrato, decorrente da Licitação nº RE-09B, prevê uma verba provisional de 3% do valor

do contrato, no total de R$ 633.253,28, importando majoração artificial do valor contratual (despesas

aleatórias que podem ou não ocorrer), sem especificar quantidades, contrariando o §4º do art. 7º da Lei

nº 8.666/93.   
 

Área de Ocorrência: CONTRATO 
 
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Processo licitatório com irregularidades relevantes                        No. Contrato/Convênio: 015-

02/DT 
 
Descrição: Termo de Referência da licitação RE-32 prevê o pagamento de taxa de administração sobre

despesas reembolsáveis, caracterizando o regime de administração contratada, não mais possível após

a edição da Lei nº 8.666/93. 
 

Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO 
 
Classificação: FALHAS/IMPROPRIEDADES 
 
Tipo: Falhas na administração do contrato                        No. Contrato/Convênio:   
 
Descrição: A CBTU não vinha considerando, em seus relatórios gerenciais, como parte do custo do

projeto as dotações orçamentárias recebidas e gastas além do valor relativo à parcela de contrapartida

do valor correspondente da fonte 0148 (empréstimo externo - BIRD).

 

Como houve dotações adicionais além da simples contrapartida do BIRD, o acompanhamento do custo

da obra era incompatível com os valores orçados e liquidados do Programa de Trabalho.

 

Constatada a falha, os dados de execução orçamentária foram corrigidos e a informação prestada para

conclusão do empreendimento guarda correlação com a execução demonstrada no SIAFI.

 

 
 

Conclusão
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Parecer/Proposta do secretário : 

Audiência de Responsável: LUIZ OTAVIO MOTA VALADARES: Licitação nº RE-32 e contrato

decorrente (nº 015-02/DT) contemplando objeto fora da competência da CBTU, uma vez que visa à

elaboração de Plano Diretor de Transportes Urbanos para a Região Metropolitana do Recife, com o

intuito de estabelecer diretrizes para toda e qualquer modalidade de transporte dentro dessa Região,

invadindo, assim, a competência estadual prevista no art. 25, §3º da Constituição Federal, além da

competência da União consignada no art. 21, XX, da CF. Prazo para atendimento: 15 dias. 
 

Audiência de Responsável: LUIZ OTAVIO MOTA VALADARES: Licitação nº 49-B promovida em lote

único, para a execução de obras relativas aos sistemas viários do entorno das estações de Joana

Bezerra, Porta Larga, Monte Guararapes, Prazeres, Cajueiro Seco, além da Região TIMBI e Cosme e

Damião (estação planejada), não restando caracterizada a inviabilidade técnica e econômica de sua

divisão por itens, configurando  inobservância do art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93, que impõe o

parcelamento do objeto em quantas parcelas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da

competitividade. Prazo para atendimento: 15 dias. 
 

Audiência de Responsável: LUIZ OTAVIO MOTA VALADARES: Adoção pela CBTU,  de critérios,  em

procedimentos licitatórios equivalentes a técnica e preço, que cerceiam o direito constitucional de ampla

defesa e contraditório dos licitantes e restringem a publicidade dos atos administrativos, uma vez que se

nega aos licitantes o direito de conhecer as notas técnicas obtidas pelos demais concorrentes, enquanto

não homologado o certame, impedindo-os de impugnarem tempestivamente tais julgamentos, como

ocorrido na licitação nº RE-24, relativa ao presente Programa de Trabalho. Prazo para atendimento: 15

dias. 
 

Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: Rejeitar as Razões de Justificativa referente a deliberação

.a) sejam rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luiz Otávio Mota Valadares, Diretor-

Presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, no tocante à licitação e contratação de

objeto fora da competência da CBTU (Licitação nº RE-32 e contrato nº 015-02/DT), uma vez que visou à

elaboração de Plano Diretor de Transportes Urbanos para a Região Metropolitana de Recife,

envolvendo diversas modalidades de transporte, invadindo a competência estadual prevista no art. 25,

§3º, da Constituição Federal;

 

 

 

b) sejam rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelo responsável acima, no tocante ao não

parcelamento da licitação nº RE-49B, referente à construção, em lote único, de sistemas viários de

acesso a diversas estações metroviárias, em afronta ao disposto no art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/93;
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Aplicação de Multa a Responsável: LUIZ OTAVIO MOTA VALADARES: Recolher o valor da multa ao

Tesouro Nacional 
 

Determinação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU: i)

proceda à anulação do certame licitatório nº RE-32 e de seu contrato decorrente, em virtude da nulidade

do ato que contemplou a licitação e contratação de Plano Diretor de Transportes Urbanos da Região

Metropolitana de Recife, objeto que não se insere na competência da CBTU;

 

 

 

ii) adeqüe os procedimentos licitatórios utilizados para a contratação de serviços de consultoria, sob

regras do BIRD, de forma a compatibilizá-los com os princípios da ampla defesa e do contraditório

cravados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;

 

 

 

iii) obedeça rigorosamente ao disposto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, no tocante ao

pagamento prévio às desapropriações que vêm sendo realizadas para a execução das obras aqui

tratadas, haja vista que ficou constatado que a CBTU estava realizando o pagamento apenas após a

derrubada das moradias desapropriadas;

 

 

 

iv) repactue os contratos nºs 20-01/DT, 33-01/DT e 32-01/DT, de forma a excluir os itens referentes a

valores provisionais, calculados a partir da aplicação de percentual sobre valores de outros itens do

contrato, em obediência ao art. 7º, §4º, da Lei nº 8.666/93;

 

 

 

v) repactue o contrato nº 15-02/DT para fazer excluir item relativo a taxa de administração sobre

despesas reembolsáveis, não mais permitida após a vigência da Lei nº 8.666/93;

 

 

 

vi) providencie termos de recebimento das obras civis dos lotes 1 e 4, em obediência ao art. 73, inciso I,

da Lei nº 8.666/93, posto que tais obras e serviços já foram concluídos e ainda não recebidos;
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vii) corrija a redação da cláusula 6.2 do contrato nº 15-02/DT, por conter texto ambíguo, dando margem

a interpretações equivocadas sobre o valor da contratação;

 

 

 

 Prazo para cumprimento: 0 dias. 
 

Apensamento do Atual Processo a Outro(s): Apensar este processo ao Processo: 9953/2002-0 
 

Determinação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU: viii)

abstenha-se de realizar reconhecimento de débitos para com empresas contratadas por meio de

aditivos contratuais a contratos já expirados, como ocorrido com o contrato nº 59-98/DT que sofreu

aditamento (4º Termo Aditivo), quase um ano após sua expiração, para ver reconhecido serviços

devidos à contratada;

 

 

 

ix) promova com maior celeridade a correção de erros materiais em contratos, evitando casos como o

do contrato nº 31-00/DT, que teve erro material relevante (não inclusão de itens licitados no contrato)

corrigido cerca de um ano após sua celebração;

 

 

 

x) promova o cadastramento no sistema SIAFI dos convênios firmados, em obediência ao disposto na

IN/STN nº 01/97, artigo 13;

 

 

 

xi) detalhe nos termos de convênio firmados os recursos orçamentários que serão utilizados e

respectivas notas de empenho, em atenção ao art. 7º, inciso VI, da IN/STN nº 01/97;

 

 

 

xii) faça incluir nos termos de convênio as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 7º da IN/STN nº

01/97;

 

 

 

xiii) proceda à autuação de processos administrativos para a celebração e controle da execução de

convênios, incluindo suas prestações de contas, o que não vem sendo praticado pela CBTU;
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xiv) passe a considerar em seus informes sobre os custos do projeto, as dotações orçamentárias que

excedam à parcela correspondente à contrapartida do empréstimo do BIRD, de forma a caracterizar o

real custo do empreendimento, uma vez que, até o momento anterior ao presente Levantamento, era

prática da CBTU não considerar dotações para o projeto, além da contrapartida do BIRD, em seus

relatórios gerenciais do projeto;

 

 Prazo para cumprimento: 0 dias. 
 

Observações Complementares:
 1) Com relação às Falhas/Impropriedades e às Outras Irregularidades assinaladas neste Relatório, que

ensejariam proposta de adoção de medidas corretivas à CBTU, entendemos razoável que tais ações

sejam alvitradas quando da análise e parecer sobre as justificativas a serem apresentadas pelo

responsável, em decorrência da proposta de Audiência acerca das Irregularidades Graves aqui apontadas;

 

 

 

2) Com relação às determinações dirigidas à CBTU, resultantes da apreciação do Relatório de

Levantamento de Auditoria desse Programa de Trabalho relativo ao exercício de 2001 (TC nº

004.770/2001-0, Decisão TCU/Plenário nº 978/2001-0, de 21.11.2001), informamos que foram cumpridos

plenamente os itens 8.2.1 (acerto do Programa de Trabalho nos contratos nºs 026-00/DT e 031-00/DT),

8.2.3 (repactuação dos contrato nºs 012-99/DT e 009-99/DT para excluir taxas de administração sobre

despesas reembolsáveis), 8.2.4 (encerramento formal do contrato nº012-96/DT).   

 

 

 

3) As demais determinações consubstanciam advertências para que determinadas situações não mais

ocorram. A CBTU informou que está buscando aperfeiçoar seus mecanismos internos de forma a que tais

falhas não tornem a ocorrer.

 

 

 

4) Com relação à inclusão de taxas de juros onerosas em caso de atrasos de  pagamento e à previsão

genérica de taxas a serem utilizadas nesse acréscimo em seus editais, a CBTU esclarece que está

estudando uma forma padronizada de atuar com relação aos seus diversos contratos, e informa também

que o índice que está sendo sugerido à Gerência Regional de Controle Interno - GRCI é o IPCA/IBGE. A

GRCI, havia sugerido a adoção do IGPM para correção das dívidas, acrescendo-se-lhes juros de mora

calculados à taxa de 1% ao mês.

 

 

 

5) Concernente à contratação de empresas de consultoria com base em cadastro desatualizado, a CBTU

informa que está buscando adotar "guidelines" que garanta a ampla publicidade para buscar expressões
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de interesse, "assegurando, desta forma, a permanente utilização de cadastros técnicos atualizados. Este

procedimento tende a ser prática comum para novos Acordos de Financiamento".  

Processo de Interesse
 
Processo: 4770/2001-0

Data: 21/11/2001

Apreciador: Plenário

Descrição: Determinação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU:

8.2 - determinar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos-CBTU, conforme preconiza o art. 43, I, da Lei

n.º 8.443/92, que:

 

8.2.1. providencie Termo de Alteração para corrigir a identificação do Programa de Trabalho nos contratos

026-00/DTe 031-00/DT;

 

8.2.2. explicite, nos termos de alteração que venham a alterar o escopo do objeto dos contratos, os

motivos determinantes para a alteração, assim como as mudanças havidas em relação à situação

anterior, evitando-se as omissões detectadas nos Termos de Alteração n.º 01 dos contratos 33-98/DT  e

34-98/DT;

 

8.2.3. repactue os contratos 012-99/DT e 009-99/DT, de forma a excluir a previsão de  pagamento de taxa

de administração sobre despesas reembolsáveis. Idêntica medida deve ser adotada a quaisquer outros

contratos vigentes que prevejam o pagamento dessa natureza, celebrados após a Lei n.º 8.666/93, haja

vista que tal previsão contratual configura o regime de administração contratada, banido pela referida Lei;

 

8.2.4. providencie o encerramento formal do contrato 12-96/DT, haja vista que seu saldo financeiro

esgotou-se e para o mesmo objeto já foi firmado novo  contrato;

 

8.2.5. evite a prática de conceder efeito retroativo aos Termos de Alteração de Contrato firmados,

passando a celebrá-los ainda no período de vigência do Termo anterior, haja vista que a prática atual

caracteriza alteração de contrato expirado;

 

8.2.6. não mais inclua em seus editais e contratos cláusulas contendo critérios de pagamento genéricos,

passando a observar com rigor o disposto no art.  54, § 1º, da Lei n.º 8.666/93;

 

8.2.7. em caso de adoção de cláusula compensatória por atraso de pagamento, em seus editais e

contratos, passe a observar as práticas correntes adotadas pela Administração Pública, evitando a

inclusão de taxas que não se coadunem com tais usos;
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Data: 21/11/2001

Apreciador: Plenário

Descrição: Determinação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU:

8.2.8. em futuras contratações de empresas de consultoria sob regras do Banco Mundial, adote critérios

objetivos na montagem da lista de empresas a ser submetida ao BIRD, atendendo aos princípios

constitucionais da isonomia e impessoalidade e  promovendo ampla publicidade sobre as contratações do

gênero a realizar, evitando a utilização de cadastros técnicos sem que haja a sua devida atualização. 

Data: 21/11/2001

Apreciador: Plenário

Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PE: 8.3 -

determinar a juntada do presente processo às contas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos,

relativas ao exercício de 2001, para exame em conjunto e em confronto, uma vez que as falhas

constatadas no presente levantamento de auditoria, relativas ao trecho Recife - Cajueiro Seco com

melhoramentos na Linha Sul, não são suficientes para macular a execução da obra. 

Data: 21/11/2001

Apreciador: Plenário

Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral das Sessões: 8.4 - remeter

cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam à Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e à Companhia Brasileira de Trens Urbanos.  

 
Processo: 4815/2002-1

Data: 27/06/2002

Apreciador: Min. VALMIR CAMPELO

Descrição: Audiência de Responsável: LUIZ OTAVIO MOTA VALADARES: Licitação nº RE-32 e contrato

decorrente (nº 015-02/DT) contemplando objeto fora da competência da CBTU, uma vez que visa à

elaboração de Plano Diretor de Transportes Urbanos para a Região Metropolitana do Recife, com o intuito

de estabelecer diretrizes para toda e qualquer modalidade de transporte dentro dessa Região,  invadindo,

assim, a competência estadual prevista no art. 25, §3º da Constituição Federal, além da competência da

União consignada no art. 21, XX, da CF.

 

 

 

Licitação nº 49-B promovida em lote único, para a execução de obras relativas aos sistemas viários do

entorno das estações de Joana Bezerra, Porta Larga, Monte Guararapes, Prazeres, Cajueiro Seco, além

da Região TIMBI e Cosme e Damião (estação planejada), não restando caracterizada a inviabilidade

técnica e econômica de sua divisão por itens, configurando  inobservância do art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei

8.666/93, que impõe o parcelamento do objeto em quantas parcelas se comprovarem técnica e

economicamente viáveis, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à

ampliação da competitividade
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Adoção pela CBTU,  de critérios,  em procedimentos licitatórios equivalentes a técnica e preço, que

cerceiam o direito constitucional de ampla defesa e contraditório dos licitantes e restringem a publicidade

dos atos administrativos, uma vez que se nega aos licitantes o direito de conhecer as notas técnicas

obtidas pelos demais concorrentes, enquanto não homologado o certame, impedindo-os de impugnarem

tempestivamente tais julgamentos, como ocorrido na licitação nº RE-24, relativa ao presente Programa de

Trabalho.

 

 Prazo para atendimento: 15 dias.

Data: 21/08/2002

Apreciador: Secretaria de Controle Externo - PE

Descrição: Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: Rejeitar as Razões de Justificativa referente a

deliberação  .a) sejam rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luiz Otávio Mota

Valadares, Diretor-Presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, no tocante à licitação e

contratação de objeto fora da competência da CBTU (Licitação nº RE-32 e contrato nº 015-02/DT), uma

vez que visou à elaboração de Plano Diretor de Transportes Urbanos para a Região Metropolitana de

Recife, envolvendo diversas modalidades de transporte, invadindo a competência estadual prevista no art.

25, §3º, da Constituição Federal;

 

 

 

b) sejam rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelo responsável acima, no tocante ao não

parcelamento da licitação nº RE-49B, referente à construção, em lote único, de sistemas viários de

acesso a diversas estações metroviárias, em afronta ao disposto no art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/93;
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Fotografias
 

 
No. Apresentação: 1   Data: 26/04/2002

Legenda: Foto aérea da Via Permanente da Linha Sul a partir da Estação Cajueiro Seco.
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No. Apresentação: 2   Data: 26/04/2002

Legenda: Foto aérea do elevado sobre a Avenida Sul, ligando a estação Largo da Paz à Estação Joana

Bezerra. 
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No. Apresentação: 3   Data: 27/04/2002

Legenda: Revisão Geral e climatização dos TUEs.

 



Tribunal de Contas da União

 Secretaria-Geral de Controle Externo - SECOB - SECEX-PE

Relatório de Levantamento de Auditoria

 PT:  26.783.0222.5754.0001

 
No. Apresentação: 4   Data: 26/04/2002

Legenda: Estação Tancredo Neves - Contrato de obras esgotado financeiramente. Acabamento da

estação processo de licitação.
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No. Apresentação: 5   Data: 25/04/2002

Legenda: Superestrutura em execução. Ao fundo, vista da Estação Shopping.
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No. Apresentação: 6   Data: 25/04/2002

Legenda: Ampliação da Estação Joana Bezerra (Integração das Linhas Centro e Sul).
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No. Apresentação: 7   Data: 25/04/2002

Legenda: Estação Cajueiro Seco em construção, onde se dará a integração das linhas Diesel (trem

urbano) e Metroviária.
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No. Apresentação: 8   Data: 25/04/2002

Legenda: Estação Largo da Paz (Bairro de Afogados), em construção.

 


