
 PT: 15453129551760031                                                                                                                     SECEX-MG

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra 
Processo: 4350/2005-8

Ano Orçamento: 2005                        UF: MG

Nome do PT: Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte

- MG No Estado de Minas Gerais 
Nº do PT: 15453129551760031

UO: Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Tipo de Obra: Ferrovia, Metropolitano e Trem Urbano

Obra bloqueada na LOA deste ano: Não

Importância Socioeconômica: A expansão metropolitana de Belo Horizonte nos anos 80 e 90

concentrou-se na região Norte. Motivada por menor custo de terras, foi de caráter residencial, gerando um

forte movimento pendular para a área central de aproximadamente 250.000 passageiros/dia (dados

BHTRANS). A captação pelo Metrô desse movimento acarreta: redução expressiva do volume de ônibus

no centro de BH (vindos das regiões Norte e Venda Nova, e dos municípios de Ribeirão das Neves, Santa

Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e São José da Lapa, cerca de 8000 viagens/dia), com

impacto positivo no trânsito, meio ambiente e consumo de combustíveis fósseis; o aumento no volume de

passageiros/dia transportados pelo Metrô (atingindo cerca de 320.000 passageiros/dia), com reflexos

positivos na utilização de sua capacidade instalada e redução de custos; finalmente, a redução do tempo

de viagem e maior conforto dos passageiros beneficiados.

Observações:
Programa abrange os recursos do projeto CBTU/BIRD-1 (empréstimo BIRD LN 3916-BR), que prevê: a

extensão da linha atualmente existente em mais 6,5 km na direção da Venda Nova, incluindo estações e

Terminais de Integração, oficinas de manutenção, sistema de tráfego automatizado, montagem de 10 trens

e estudos de planejamento de transportes.Distribuição (empréstimo + contrapartida): Obras civis - 54 %;

Material rodante - 12 %; Sistema de Controle do Tráfego - 6 %; Sistemas Fixos - 12 %; Via Permanente - 7

%; aquisição de bens - 3 %; estudos, projetos e gerenciamento - 6 %.

Também são fiscalizadas as obras à conta da União (contr. 009/85-DT) com obras de complementação no

trecho Eldorado/São Gabriel.  
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DADOS CADASTRAIS

Projeto Básico

Informações Gerais Sim /Não

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

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

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

As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas

tempestivamente?

Sim

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a

construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Não

Observações:  

Projeto Básico nº 1
Data Elaboração: 30/06/1995  Custo da obra: R$          246.900.695,14  Data Base: 30/06/1995

Objeto: Extensão da linha atualmente existente no Metrô de Belo Horizonte  em mais 6,5 km na direção

de Venda Nova, com a construção de mais cinco estações e dois terminais de integração rodoviária (São

Gabriel e Via Norte); a construção da estação Vila Oeste, no trecho Eldorado Central; a implantação de

elevadores e escadas rolantes; a melhoria de acessos viários em algumas estações existentes;  a

aquisição de equipamentos para oficina de manutenção de trens e via permanente; a instalação de

sistema de bilhetagem automática; a construção do edifício-sede do DEMETRÔ; a modernização do

sistema de controle de trens; a implantação de um sistema de controle centralizado de semáforos na

região central de Belo Horizonte; a montagem de 10 trens. Previa ainda a elaboração de um Plano Diretor

de Transportes sobre Trilhos para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e de um estudo de viabilidade

de concessão à iniciativa privada da operação e manutenção dos serviços do Metrô e, a partir daí, de

definição do modelo institucional e organizacional a ser adotado.

Observações:
Licença ambiental cfe. Ofício GSMMA/EXTER/006-96 de 03/01/96 prorrogada cfe. Ofício

GSMMA/EXTER/661-97 de 18/11/97

Valor e descrição do Projeto Básico assumidos pelo Projeto CBTU/BIRD-1 (empréstimo BIRD LN 3916-

BR), estimados em dólares norte-americanos (US$ 197.400.00,00). Valor em moeda nacional: total do

valor projetado dos contratos/itens de serviço previstos no projeto (fonte: Cronograma financeiro

operacional do contrato LN 3916/BR e planilha de Controle Financeiro dos contratos, fornecidos pela

CBTU/AC/DEBEL)
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DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 25/05/2005 Percentual realizado: 93

Data do Início da Obra: 20/06/1997 Data Prevista para Conclusão: 06/10/2006

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Obras civis da via férrea concluídas,

superestrutura concluída, sistemas fixos parcialmente concluídos (em execução apenas a sinalização de

campo/ATC).

Observações:
Dt.prv.conc.= fim da operação assistida da sinalização de campo; Perc. realiz 92,68 %

Construção Terminal Vilarinho não entra no caminho crítico (prev. fim junho de 2005, condicionada à

licitação até 31/10/04). Em andamento a instalação do CTA e projeto básico linhas 2 e 3 (não limitam

operação plena até Vilarinho).

Fonte: Relatório gerencial CBTU/ECOPLAN Dez04 pp.13 e 74 (posição em dez/2004) e planilha

atualização SIG/CBTU (mar2005); TA 02 ao contrato 24/2001

Execução Financeira/Orçamentária
Primeira Dotação: 01/01/1996   Valor estimado para conclusão: R$ 66.782.144,50

Desembolso

Origem Ano Valor Orçado Valor

Liquidado

Créditos

Autorizados

Moeda

União 2005 98.919.847,00 0,00 98.919.847,00 Real

União 2004 35.136.000,00 33.279.744,13 38.421.000,00 Real

União 2003 28.526.800,00 20.421.142,52 28.734.000,00 Real

União 2002 47.280.000,00 30.470.828,83 46.745.700,00 Real

União 2001 78.791.000,00 86.556.999,00 86.670.100,00 Real

União 2000 51.700.000,00 51.605.016,82 51.700.000,00 Real

União 1999 56.522.000,00 52.389.989,00 56.522.000,00 Real
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Origem Ano Valor Orçado Valor

Liquidado

Créditos

Autorizados

Moeda

União 1998 102.601.966,00 91.134.142,00 102.601.966,00 Real

União 1997 77.625.378,00 59.299.031,00 77.625.378,00 Real

União 1996 18.435.540,00 8.277.262,00 18.435.540,00 Real

Observações:
 USS$ 26.041.000,00: estimativa do valor total atualizado (US$ 215.111.000,00; valor total desembolsado

US$ 189.070.000,00; fonte: Relatório Gerencial CBT/ECOPLAN mar/2005 p. 6 e 19) ).

Vlr.est. concl.: posição 30/03/2005 - Cotação - US$/R$ venda (www.bcb.gov.br) ref. 22/04/2005 - 2,56450.

2003: conting.$ R$ 8.311.430,72.

2004: não houve conting.; todo o empenhado foi liquidado.

Em 2005, até a data do levantamento, toda a dotação contingenciada
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DADOS CADASTRAIS

Editais

Nº do Edital: 001/2005

Objeto: Projeto Executivo para Estação de Integração e Centro Comercial em Vilarinho

UASG: 275058 Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Data da Publicação: 23/03/2005 Tipo de Licitação: Melhor técnica

Data da Abertura da Documentação: 09/05/2005 Valor Estimado:            1.950.000,0000

Data da Adjudicação:  

Quantidade de Propostas Classificadas:  

Observações:
Concorrência 001/2005-METROBH
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DADOS CADASTRAIS

Contratos Principais

No. Contrato: 002/2000

Objeto do Contrato: Superestrutura ferroviária e vedação. 
 
Data da Assinatura: 13/03/2000            Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA           
SIASG: -- 
CNPJ Contratada: 17.185.786/0001-61             Razão Social: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 20/04/2000 a 25/02/2001 Vigência: 26/04/2000 a 31/08/2001

Valor: R$            6.904.620,05 Valor: R$            8.372.144,51

Data-Base: 23/11/1999 Data-Base: 23/11/1999

Volume do Serviço:                    6,5000 km Volume do Serviço:                    7,0000 km

Custo Unitário:            1.062.249,23 R$/km Custo Unitário:            1.196.020,64 R$/km

Nº/Data Aditivo Atual: TA 02 29/06/2001

Situação do Contrato: Concluído.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto: Superestrutura ferroviária e vedação das faixas de domínio trecho São Gabriel/

Venda Nova (planilha de itens alterada nos TAs 01 e 02); remanejamento de interferências com redes

públicas

 
Observações:
   

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 29/00-DT 

Objeto do Contrato: Projeto, construção, fornecimento, montagem, instalação, teste e comissionamento

do Sistema de Eletrificação do trecho São Gabriel - Via Norte. 
 
Data da Assinatura: 26/12/2000            Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA           
SIASG: 275068-29-2000 
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CNPJ Contratada: 45.168.960/0001-01             Razão Social: Consórcio SPIE ENERTRANS / SBEI 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 07/05/2001 a 07/05/2002 Vigência: 07/05/2001 a 02/04/2005

Valor: R$            7.357.556,03 Valor: R$            8.149.334,80

Data-Base: 03/10/2000 Data-Base: 03/10/2000

Volume do Serviço:                    6,6000 km Volume do Serviço:                    6,6000 km

Custo Unitário:            1.114.781,21 R$/km Custo Unitário:            1.234.747,69 R$/km

Nº/Data Aditivo Atual: 03 27/02/2003

Situação do Contrato: Concluído.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto: Alteração na distribuição da planilha entre os diferentes elementos de eletrificação,

com alteração no valor total

 
Observações:
SPIE ENERTRANS S.A - 80%; Soc. Bras. de Eletricidade e Indústria Ltda. -20%

R$ 5.905.199,06  + EURO 895.222,99 (03/10/00)

TA 02 - 02/09/2002 - incl fornec. e obras complementares da subestação F, reformas em equipamentos da

CBTU;  valor para R$ 7.560.290,34, vigência para 02/12/2004;

TA 03 -. 27.02.2003 - acrescenta fornecimentos e obras complementares para a subestação F, adaptação

nas estações p/implantar sistema de 6,6 kV e em 10 sensores de segurança na rede aérea; prorr. vigência

  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 004/81-DT

Objeto do Contrato: Aquisição de 25 Trens Unidade Elétricos (TUE´s), cada um  com 2 carros motores

com cabine e 2 carros  reboque sem cabine, e um lote de sobressalentes 
 
Data da Assinatura: 30/06/1981            Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO           
SIASG: -- 
CNPJ Contratada: 00.811.185/0001-14             Razão Social: Bombardier Transportation Brasil Ltda. 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

Situação Inicial Situação Atual
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Vigência: 30/06/1981 a 30/05/1984 Vigência: 30/06/1981 a 28/02/2005

Valor: Cr$        8.590.551.179,00 Valor: R$          178.703.258,21

Data-Base: 30/06/1981 Data-Base: 01/07/1994

Volume do Serviço:                   25,0000 Peça Volume do Serviço:                   25,0000 Peça

Custo Unitário:          343.622.047,16 Cr$/Peça Custo Unitário:            7.148.130,32 R$/Peça

Nº/Data Aditivo Atual: TA 12 01/08/2004

Situação do Contrato: Concluído.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto:  
 
Observações:
TA 12 � 01/08/2004 � prorroga prazo até 28/02/2005

 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 023/97-DT

Objeto do Contrato: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-04/Lote D, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia 
 
Data da Assinatura: 20/06/1997            Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA           
SIASG: -- 
CNPJ Contratada:               Razão Social: Consórcio Via/Passarelli  
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 20/06/1997 a 20/06/1999 Vigência: 15/12/1999 a 31/05/2000

Valor: R$           14.147.322,63 Valor: R$           17.677.417,69

Data-Base: 09/04/1997 Data-Base: 09/04/1997

Volume do Serviço:                    1,5000 km Volume do Serviço:                    1,5000 km

Custo Unitário:            9.431.548,42 R$/km Custo Unitário:           11.784.945,12 R$/km

Nº/Data Aditivo Atual: 03 15/12/1999

Situação do Contrato: Concluído.

Data da Rescisão:  
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Alterações do Objeto: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-04/Lote D, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia, com alterações na relação discriminada de obras nos TAs 01 e 03

 
Observações:
Concorrência adotando padrões definidos pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

(BIRD - Banco Mundial) conforme cláusulas editalícias uniformes (art. 42 parágrafo 5 da Lei 8666/93), na

modalidade "ICB", equivalente à "concorrência" da Lei 8.666/93.

Contratada: consórcio formado pelas empresas:

Via Engenharia S.A (CGC 00.584.755/0006-95) e Construtora Passarelli Ltda. (CGC 60.625.829/0001-01)

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 022/97-DT

Objeto do Contrato: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-03/Lote C, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia 
 
Data da Assinatura: 20/06/1997            Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA           
SIASG: -- 
CNPJ Contratada: 15.102.288/0001-82             Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO

ODEBRECHT S.A 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 20/06/1997 a 20/06/1999 Vigência: 15/12/1999 a 20/06/2000

Valor: R$           14.931.780,52 Valor: R$           18.661.739,29

Data-Base: 09/04/1997 Data-Base: 09/04/1997

Volume do Serviço:                    1,8000 km Volume do Serviço:                    1,8000 km

Custo Unitário:            8.295.433,62 R$/km Custo Unitário:           10.367.632,93 R$/km

Nº/Data Aditivo Atual: 04 15/12/1999

Situação do Contrato: Concluído.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-03/Lote C, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia, com alteração na relação discriminadas que compõem o trecho (TAs 01, 02 e

04)

 
Observações:
Concorrência adotando padrões definidos pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

(BIRD - Banco Mundial) conforme cláusulas editalícias uniformes (art. 42 parágrafo 5 da Lei 8666/93), na

modalidade "ICB", equivalente à "concorrência" da Lei 8.666/93 .



 PT: 15453129551760031                                                                                                                     SECEX-MG

Contratada: Consórcio formado pelas empresas: Construtora Norberto Odebrecht S.A (CGC

15.102288/0001-82) e EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S.A. (CGC 15.393.547/0001-05).

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 021/97-DT

Objeto do Contrato: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-02/Lote B, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia 
 
Data da Assinatura: 20/06/1997            Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA           
SIASG: -- 
CNPJ Contratada: 00.584.755/0006-95             Razão Social: VIA DRAGADOS S.A. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 20/06/1997 a 20/06/1999 Vigência: 15/12/1999 a 20/06/2000

Valor: R$           28.900.151,75 Valor: R$           36.115.492,94

Data-Base: 09/04/1997 Data-Base: 09/04/1997

Volume do Serviço:                    0,8800 km Volume do Serviço:                    0,8800 

Custo Unitário:           32.841.081,53 R$/km Custo Unitário:           41.040.332,88 R$

Nº/Data Aditivo Atual: 03 15/12/1999

Situação do Contrato: Concluído.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-02/Lote B, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia, com alterações na relação discriminada das obras que compõem o trecho (TAs

01e 03)

 
Observações:
Concorrência adotando padrões definidos pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

(BIRD - Banco Mundial) conforme cláusulas editalícias uniformes (art. 42 parágrafo 5 da Lei 8666/93),

modalidade "ICB", equivalente à concorrência da Lei 8.666/93.

Consórcio formado pelas empresas Construtora Andrade Gutierrez S.A. (CGC 17262213/0001-94) e

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CGC 61522.512/0001-02)

O trecho apresenta complexidade técnica bastante mais elevada que os demais (túnel mais longo, trecho

em trincheira profunda e estação semi-enterrada) 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 020/97-DT
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Objeto do Contrato: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-01/Lote A, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia 
 
Data da Assinatura: 20/06/1997            Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA           
SIASG: -- 
CNPJ Contratada: 17.162.082/0001-73             Razão Social: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 20/06/1997 a 20/06/1999 Vigência: 22/09/1999 a 31/05/2000

Valor: R$           21.901.572,50 Valor: R$           31.300.410,33

Data-Base: 09/04/1997 Data-Base: 09/04/1997

Volume do Serviço:                    2,5400 km Volume do Serviço:                    2,5400 km

Custo Unitário:            8.622.666,33 R$/km Custo Unitário:           12.322.996,19 R$/km

Nº/Data Aditivo Atual:  03 22/09/1999

Situação do Contrato: Concluído.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto: Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-01/Lote A, incluindo Projeto

Executivo de Engenharia, com Obras Civis para o trecho São Gabriel/Via Norte, BH-01/Lote A, incluindo

Projeto Executivo de Engenharia, com alterações na relação individual de obras que compõem o trecho

(TAs 01 e 03)

 
Observações:
Concorrência adotando padrões definidos pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

(BIRD - Banco Mundial) conforme cláusulas editalícias uniformes (art. 42 parágrafo 5 da Lei 8666/93) -

modalidade "ICB", equivalente à concorrência da Lei 8.666/93.

Este contrato apresentou elevação superior à permitida pelo art. 65 par. 1 da Lei 8666/93, tendo sido a

matéria examinada no âmbito do processo TC 011.077/2000-4, sem conclusão por irregularidade.

  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 030-2000

Objeto do Contrato: Projeto, construção, fornecimento, montagem, instalação, teste e comissionamento

do Sist. de Cont. de Tráfego 
 
Data da Assinatura: 26/12/2000            Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA           
SIASG: 275068-30-2000 
CNPJ Contratada: 31.432.685/0001-79             Razão Social: SAINCO Brasil S.A. 
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CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 31/12/2000 a 27/04/2003 Vigência: 22/05/2001 a 22/05/2005

Valor: R$           19.008.472,87 Valor: R$           20.590.073,18

Data-Base: 13/09/2000 Data-Base: 13/09/2000

Volume do Serviço: Não se aplica Volume do Serviço: Não se aplica

Custo Unitário: Não se aplica Custo Unitário: Não se aplica

Nº/Data Aditivo Atual: 03 30/06/2004

Situação do Contrato: Em andamento.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto: incorporar equipamentos, efetuar complementações, travessias Ribeirão Arrudas,

valor para aquisição sobressalentes

 
Observações:
Equipamentos INCOTERM " DDP"

Objeto: um sistema completo de controle automatizado de tráfego urbano 

TA 02 - 19.09.2003

Altera razão social das consorciadas (de BST S/A para Telvent Brasil S.A. e de Sainco Tráfico S.A. para

Telvent Trafico y Transporte S.A.); Prazo até 22.05.2005

ta 03 DE 30.06.2004 - Inclui: manutenção preventiva/corretiva de equipamentos instalados; serviços de

expansão do software controlador de tráfego; Altera distribuição cronograma de pagamentos

 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 009/85-DT

Objeto do Contrato: Execução em regime de empreitada de obras para implantação do trem

metropolitano de Belo Horizonte 
 
Data da Assinatura: 25/02/1985            Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO           
SIASG: -- 
CNPJ Contratada:               Razão Social: Consórcio BH Metrô  
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

Situação Inicial Situação Atual

Vigência: 11/10/1985 a 11/04/1988 Vigência: 10/08/2000 a 01/09/2004
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Valor: Cr$      130.770.000.000,00 Valor: R$          201.756.730,86

Data-Base: 11/10/1985 Data-Base: 01/07/1994

Volume do Serviço:                   37,0000 km Volume do Serviço:                   37,0000 km

Custo Unitário:        3.534.324.324,32 Cr$/km Custo Unitário:            5.452.884,61 R$/km

Nº/Data Aditivo Atual: TA 23 29/02/2004

Situação do Contrato: Suspenso.

Data da Rescisão:  

Alterações do Objeto:  
 
Observações:
Execução paralisada por determinação da CBTU em 06.04.2004

 

  

______________________________________________________________________________
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DADOS CADASTRAIS

Contratos Secundários

No. Contrato: BH-CTR-0041/2004-STUBH

Objeto do Contrato: Prestação de serviços especializados para instalação de cobertura metálica para

as plataformas do terminal rodoviário de integração José Cândido da Silveira 
 
CNPJ Contratada: 16.686.255/0001-90             Razão Social: AM Estruturas Metálicas e Construções

Ltda. 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: 275058-41-2004 Data-Base: 23/12/2004

Valor Atual: R$              241.126,74 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 23/12/2004 a 22/03/2005

Observações:
  T.P. 010/2004 - METROBH - Medição inal em 21MAR05

Instalação de telhas, calhas e rufos

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 041-STU-BH/2002

Objeto do Contrato: Construção do abrigo para maquinistas junto à Estação Minas Shopping 
 
CNPJ Contratada: 71.354.922/0001-45             Razão Social: Construtora Torquete Gonçalves Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 13/12/2002

Valor Atual: R$              107.765,40 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 13/12/2002 a 11/06/2003

Observações:
  Vigência original 11/02/2003; TA 01 prorroga vigência para 10/04/2003; TA02 prorroga vigência para

11.06.2003  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 008/2001-STUBH
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Objeto do Contrato: Vigia, conservação e limpeza das novas estações do trecho São Gabriel/Vilarinho

do TMBH 
 
CNPJ Contratada: 18.355.412/0001-00             Razão Social: SERTEC SERVICOS LTDA  
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 01/06/2001

Valor Atual: R$              399.166,44 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 01/06/2001 a 31/05/2003

Observações:
  Vigência original até 01/06/2002; TA01 prorroga o prazo contratual até 31/05/2003  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 12/2000-DT

Objeto do Contrato: Implantação de sistema de sinalização nos trechos Cidade Industrial, Gameleira e

Horto Florestal 
 
CNPJ Contratada: 00.811.185/0001-14             Razão Social: Bombardier Transportation Brasil Ltda. 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: -- Data-Base: 21/02/2000

Valor Atual: R$            2.367.392,24 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 31/07/2000 a 31/07/2004

Observações:
 Trata-se de aplicação, em diferentes pontos do trecho Eldorado/São Gabriel (em particular, no tramo

Horto/São Gabriel) dos equipamentos de sinalização já disponíveis na STU/BH, adquiridos quando da

implantação do trecho nos anos 80.

Prazo contratual inclui: 15 meses de instalação, 3 meses de funcionamento experimental, 6 meses de

operação assistida. 

TA 01 - prorroga prazo até 30/07/2004 e altera razão social da contratada de ADTRANZ para Bombardier 

TA 03 - prazo garantia até 31/1/2007 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 19/2001-DT

Objeto do Contrato: Obras civis complementares do Trem Metropolitano de Belo Horizonte 
 
CNPJ Contratada:               Razão Social: Consórcio CBM/LIBE 
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CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: -- Data-Base: 12/07/2001

Valor Atual: R$           11.172.771,78 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 19/10/2001 a 31/05/2004

Observações:
 Sistema viário, entorno das estações, reforço de segurança de estações

TA 01 - 12/09/02 - inclui itens de obra, valor R$ 9.051.314,95

TA 02 - 18/10/2002 - prazo até 28/02/2003

TA 03 - 06/12/2002 - inclui itens de obra; altera itens de planilha das obras, prazo 30/08/2003; valor R$

11.172.771,78

TA 04 -  01.09.03 - prazo até 31.05.04; altera relação de obras, s/alterar valor total; define índices de

reajuste para os itens incluídos pelos TAs 1 a 4

Termo de encerramento 18/10/2005

 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 023/2001-DT

Objeto do Contrato: Serviço de transporte de trens unidade elétricos para a STU/BH 
 
CNPJ Contratada: 02.177.496/0001-07             Razão Social: NATCO INTERNATIONALE

TRANSPORTE BRASIL LTDA 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 24/10/2001

Valor Atual: R$            1.178.280,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 26/10/2001 a 24/10/2002

Observações:
 Transporte dos trens montados no contrato 004/81-DT  desde as instalações da Bombardier em

Hortolândia-SP, bem como do TUE 4, fora de serviço por acidente (este no percurso BH - Hortolândia -

BH, para fins de revisão e eventuais reparos.

 A contratação foi necessária em virtude da não obtenção por parte da concessionária da malha ferroviária

que alcança Hortolândia (MRS Logística) da permissão para transporte gratuito dos trens pela sua área de

concessão.   

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 16/2002-DT
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Objeto do Contrato: Supervisão técnica das obras civis complementares 
 
CNPJ Contratada: 33.146.648/0001-20             Razão Social: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 30/11/2001

Valor Atual: R$              949.871,73 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 28/02/2002 a 31/05/2003

Observações:
  TA 01 - 29.05.03

Prorroga prazo para 31.12.03

Acrescenta valor em 20 % de R$ 791.559,78 para R$ 949.871,73

TA 02 - 03.12.03

Prorroga prazo para 30.06.04

 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 010-2000

Objeto do Contrato: Obras civis de complementação do Terminal Rodoviário de São Gabriel - Trem

Metropolitano, setor oeste 
 
CNPJ Contratada: 17.185.786/0001-61             Razão Social: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 15/06/2000

Valor Atual: R$            5.859.529,69 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 31/08/2000 a 31/05/2001

Observações:
 TA01 apenas prorroga prazo para 31/05/2001, mantido o cronograma físico das obras para 31/03/2001. 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: STU/BH 033/2000

Objeto do Contrato: Reforço de vedação existente na faixa de domínio do Trem Metropolitano 
 
CNPJ Contratada: 02.004.274/0001-84             Razão Social: Proart Engenharia Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 28/12/2000
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Valor Atual: R$              113.779,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 28/12/2000 a 10/03/2001

Observações:
  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 023/2000

Objeto do Contrato: Serv de projeto executivo e execução de obra p/conformação do talude de aterro

deformado no trecho entre o Minas Shopping e a R. Angaturama 
 
CNPJ Contratada: 02.004.274/1001-84             Razão Social: Proart Engenharia Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 02/10/2000

Valor Atual: R$              115.000,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 02/10/2000 a 04/12/2000

Observações:
 Vigência: 60 dias da emissão da primeira O.S. - OS STU/BH/COOBR 022/00 de 04/10/00

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 046/97-DT

Objeto do Contrato: Execução dos serviços de projeto do sistema de sinalização de trecho do TMBH  
 
CNPJ Contratada: 19.737.741/0001-88             Razão Social: ENEFER CONSULTORIA PROJETOS

LTDA. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 15/09/1997

Valor Atual: R$              482.700,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 15/09/1997 a 05/05/1999

Observações:
 Contrato 046-97/DT, assinado em 15/09/97, com vigência de 10 meses a partir da ordem de serviço

T. A. 01, assinado em 13/08/98, eleva o valor para R$ 488.062,76 em razão do acréscimo do objeto e

prorroga o prazo para 15/10/98

T. A. 02, assinado em 15/10/98, eleva o valor para R$ 540.996,50 em razão de acréscimo do objeto e

prorroga o prazo para 30/12/98

Termo de Encerramento de 05/05/99
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______________________________________________________________________________

No. Contrato: 056-95/DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de trilhos TR-57 
 
CNPJ Contratada:               Razão Social: Stalexport Spolcka Akcyjna 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 28/12/1995

Valor Atual: R$            2.789.666,03 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 28/12/1995 a 25/10/1996

Observações:
 Contrato 056-95/DT, assinado em 28/12/95, com vigência de 300 dias a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 01/04/96, acresce quantitativos ao contrato

Empresa estrangeira sem CNPJ - STALEXPORT SPOLCKA AKCYJNA 

______________________________________________________________________________

No. Contrato:  011-96/DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de 3.084 dormentes de madeira 
 
CNPJ Contratada: 03.895.901/0001-87             Razão Social: COIMMAL Comércio, Ind. Imp. Exp. de

Madeiras Ltda.   
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 04/03/1996

Valor Atual: R$              218.790,24 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 04/03/1996 a 01/09/1996

Observações:
 Contrato 011-96/DT, assinado em 04/03/96, com vigência de 180 dias da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 09/01/97, faz constar do contrato, relativamente ao elemento de despesa, as

seguintes indicações:  PT 16091057212120001 e categoria econômica: capital 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 010-96/DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de aparelhos de mudança de via 
 
CNPJ Contratada: 60.395.126/0001-34             Razão Social: JARAGUÁ Indústrias Mecânicas S/A. 
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CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 04/03/1996

Valor Atual: R$              296.000,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 04/03/1996 a 31/10/1996

Observações:
 Contrato 010-96/DT, assinado em 04/03/96, com vigência de 150 dias a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 10/09/96, prorroga o prazo para 31/10/96

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 002/96-DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de aparelhos de mudança de via   
 
CNPJ Contratada: 71.477.426/0001-89             Razão Social: Metalúrgica Barros Monteiro Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 16/01/1995

Valor Atual: R$              794.600,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 16/01/1995 a 31/10/1996

Observações:
 Contrato 002-96/DT, assinado em 16/01/95, com vigência de 150 dias a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 06/08/96, prorroga o prazo para 31/10/96 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 36/95-DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de 35.381 dormentes monobloco de cimento protendido 
 
CNPJ Contratada: 60.775.293/0001-00             Razão Social: PANDROL Fixações Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 22/08/1995

Valor Atual: R$            3.647.781,10 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 22/08/1995 a 30/01/1997

Observações:
 Contrato 036-95/DT, assinado em 22/08/95, com vigência de 180 dias a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 08/03/96, prorroga a vigência para 30/06/96
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T.A. 02, assinado em 01/07/96, eleva o valor do contrato para R$ 4.524.131,10 em razão de aumento do

quantitativo do fornecimento e prorroga o prazo para 30/01/97

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 057/95-DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de fixações ferroviárias 
 
CNPJ Contratada: 60.775.293/0001-00             Razão Social: PANDROL Fixações Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 29/12/1995

Valor Atual: R$              460.924,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 29/12/1995 a 29/12/1996

Observações:
 Contrato 057-95/DT, assinado em 29/12/95, com vigência de 150 dias a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 06/08/96, eleva o valor para R$ 530.062,26 em razão de aumento de quantitativo do

fornecimento e prorroga o prazo para 29/12/96

______________________________________________________________________________

No. Contrato:  044-97/DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de 01 caminhão auto-torre para manutenção de rede aérea e tração

elétrica 
 
CNPJ Contratada:               Razão Social: L. Geismar 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 15/09/1997

Valor Atual: R$              907.240,31 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 15/09/1997 a  

Observações:
 Contrato 044-97/DT, assinado em 15/09/97

Empresa contratada estrangeira não possui CGC - L. GEISMAR

T.A. 01, assinado em 07/01/98, retirando do valor contratual o seguro   

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 049-97/DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de dois locotratores 
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CNPJ Contratada: 00.435.091/0001-98             Razão Social: AVIBRAS DIVISÃO AÉREA E NAVAL

S/A 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 23/09/1997

Valor Atual: R$              686.100,00 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 23/09/1997 a 14/05/1999

Observações:
 Contrato 049-97/DT, assinado em 23/09/97

Termo de encerramento de 14/05/99

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 004/2000-DT

Objeto do Contrato: Execução dos serviços de supervisão de obras civis do trecho São Gabriel-Via

Norte do TMBH  
 
CNPJ Contratada: 16.593.410/0001-23             Razão Social: EPC ENGENHARIA PROJETO

CONSULTORIA LTDA 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 04/01/2000

Valor Atual: R$              421.701,09 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 05/05/2000 a 30/04/2001

Observações:
 Contrato 004-2000/DT, assinado em 05/05/2000, com vigência de 08 meses a partir da ordem de serviço

(05/05/2000).

TA 01 aditou valor e prazo.

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 019-99/DT

Objeto do Contrato: Assessoria/Consultoria para estrutura tarifária do sistema de transporte público da

RMBH  
 
CNPJ Contratada: 38.659.280/0001-17             Razão Social: TECNICOS EM TRANSPORTE LTDA 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 06/12/1999



 PT: 15453129551760031                                                                                                                     SECEX-MG

Valor Atual: R$              168.560,43 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 06/12/1999 a 03/03/2001

Observações:
 Contrato 019-99/DT, assinado em 06/12/99, com vigência de 180 dias a partir da ordem de serviço

(06/12/99) .

Na descrição do objeto o TA 03 acrescentou: ressarcimento de despesas reembolsáveis: R$ 9.241,25,

elaboração e desenvolvimento de um modelo simplificado de rede de transporte e alocação da matriz

origem/destino necessária para levantamento de dados referentes à integração tarifária da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, para subsidiar a BHTRANS.   

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 18-99/DT

Objeto do Contrato: Consultoria de Engenharia na implantação do TMBH 
 
CNPJ Contratada: 92.930.643/0001-52             Razão Social: Ecoplan Engenharia Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: 275068-18-1999 Data-Base: 15/12/1999

Valor Atual: R$            3.382.185,54 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 15/12/1999 a 30/06/2005

Observações:
 Inexigibilidade PROT. 40.621/99, arts. 25, inciso II, c/c 13, incisos III e IV Lei 8.666/93

TA01 - 14/06/2002, prazo 30/06/2003, valor R$ 2.194.563,01

TA 02 - 30.06.03, Prazo 22.12.03; valor para R$ 2.539.531,01/P0;  eleva  quantidade de horas

TA03 -  22.12.03 - Prazo 30.06.04; Valor R$ 2.819.977,93; eleva quantidade de horas

TA 04 � Prazo para 30.06.2005; Valor R$ 3.382.185,54

 

  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 003/98-DT

Objeto do Contrato: Construção/Implantação da Estação Vila Oeste e do Edifício-Sede da

Superintendência de Belo Horizonte  
 
CNPJ Contratada: 19.590.967/0001-07             Razão Social: ESTRUTURA ENGENHARIA E

CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 28/01/1998
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Valor Atual: R$            3.115.165,97 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 28/01/1998 a 26/07/1999

Observações:
 Contrato 003-98/DT, assinado em 28/01/98, vigência de 10 meses a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 25/01/99, eleva o valor para R$ 3.809.819.12 em razão de acréscimo de serviços e

preços, prorroga o prazo para 26/06/99 e fixa condições de reajuste

T.A. 02, assinado em 25/06/99, eleva o valor para R$ 3.893.000,30 em razão de acréscimo de serviços e

preços e prorroga o prazo para 26/07/99  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 040-97/DT

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de 03 pontes rolantes para o Centro de Manutenção

São Gabriel 
 
CNPJ Contratada: 17.280.033/0001-35             Razão Social: MRI - Máquinas Rabello Itabayana 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 11/08/1997

Valor Atual: R$              521.255,51 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 11/08/1997 a 30/10/1999

Observações:
 Contrato 040-97/DT, assinado em 11/08/97, não estabelece em seu texto a vigência, nem nas condições

gerais do edital consta o prazo (aplica-se, pois há serviços de instalação)

T.A. 01, assinado em 27/02/98, prorroga o prazo para 31/05/98, anexando cronograma de execução

revisado que faz referência à Ordem de Serviço 008/97/DEBEL de 01/09/97

T.A. 02, assinado em 01/06/98, prorroga o prazo para 31/08/98, anexando cronograma de execução

revisado que faz referência à Ordem de Serviço 008/97/DEBEL de 01/09/97

T.A. 03, assinado em 31/08/99, prorroga o prazo para 31/01/99, anexando cronograma de execução

revisado que faz referência à Ordem de Serviço 008/97/DEBEL de 01/09/97

T.A. 04, assinado em 01/02/99, prorroga o prazo para 30/04/99

T.A. 05, assinado em 30/04/99, prorroga o prazo para 30/10/99
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______________________________________________________________________________

No. Contrato: 009-98/DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de um torno subterrâneo para rodeiros 
 
CNPJ Contratada:               Razão Social: Ferrostaal AG 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 11/02/1998

Valor Atual: R$            3.663.771,77 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 11/02/1998 a 30/04/2001

Observações:
 Contrato 009-98/DT, assinado em 11/02/98. No termo de contrato está especificado apenas o valor em

moeda estrangeira (DM 2.170.300,00 - dois milhões, cento e setenta mil e trezentos marcos alemães),

sem referência ao valor em reais, enquanto as condições gerais de contrato (constantes no Edital de

licitação) determinam o pagamento em moeda estrangeira, através de carta de crédito, de forma parcelada

T.A. 01, assinado em 27/09/99, prorroga o prazo para 31/12/99

T.A. 02, assinado em 30/12/99, prorroga o prazo para 30/06/2000  

Empresa contratada estrangeira, não possui CGC

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 013/96-DT

Objeto do Contrato: Assessoria ao gerenciamento na implantação do projeto de descentralização dos

trens metropolitanos da CBTU em Belo Horizonte 
 
CNPJ Contratada: 92.930.643/0001-52             Razão Social: Ecoplan Engenharia Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 02/04/1996

Valor Atual: R$            2.196.986,21 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 02/04/1996 a 31/05/2000

Observações:
 Contrato 013/96-DT, assinado em 02/04/96, vigência de 48 meses a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 09/01/97, inclui cláusula especificando a classificação funcional-programática e

categoria econômica da despesa orçamentária que sustenta o contrato

T.A. 02 , assinado em 01/03/99, estabelece novo prazo para o término do contrato (31/05/2000) e altera o

valor total para R$ 2.196.986,21
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______________________________________________________________________________

No. Contrato: 005-98/DT

Objeto do Contrato: Supervisão técnica das obras e  projetos no trecho são Gabriel/Venda Nova

(estacas 0 a 171) 
 
CNPJ Contratada: 33.146.648/0001-20             Razão Social: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 05/01/1998

Valor Atual: R$            1.896.146,76 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 05/01/1998 a 28/02/2000

Observações:
 Contrato 005-98/DT, assinado em 05/01/98, vigência de 24 meses a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 25/02/99, eleva o valor para R$ 1.726.146,76 em razão de acréscimo de serviços

T.A. 02, assinado em 17/11/99, eleva o valor para R$ 1.896.146,76 em razão de acréscimo de serviços e

prorroga o prazo para 28/02/2000

Celebrado termo de encerramento em 01/11/2000, com mútua quitação.

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 008/98-DT

Objeto do Contrato: Supervisão técnica das obras e  projetos no trecho são Gabriel/Venda Nova

(estacas 171 a 328), na estação Vila Oeste e no novo Ed. Sede STU/BH 
 
CNPJ Contratada: 16.593.410/0001-23             Razão Social: EPC ENGENHARIA PROJETO

CONSULTORIA LTDA 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 02/01/1998

Valor Atual: R$            1.363.890,91 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 02/01/1998 a 28/02/2000

Observações:
 Contrato 008-98/DT, assinado em 02/01/98, vigência de 24 meses a partir da ordem de serviço.

T.A. 01, assinado em 25/03/99, aumenta o valor do contrato para R$ 1.213.890,91 em razão de acréscimo

de serviços

T.A. 02, assinado em 29/11/99, aumenta o valor do contrato para R$ 1.363.890,91 em razão de acréscimo

de serviços e prorroga o prazo para 28/02/2000.

Celebrado termo de encerramento em 02/01/1998 com mútua quitação.
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______________________________________________________________________________

No. Contrato: 021/98-DT

Objeto do Contrato: Serviços de consultoria para o Plano Diretor de Transporte de Passageiros sobre

Trilhos da RMBH 
 
CNPJ Contratada:               Razão Social: INECO - Ingeniería y Economía del Transporte 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 01/04/1998

Valor Atual: R$              381.609,53 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 01/04/1998 a 10/10/2001

Observações:
 Contrato 021-98/DT, assinado em 01/04/98

Empresa contratada estrangeira, não possui CGC - INECO - Ingeniería y Economía del Transporte

T.A. 01, assinado em 10/11/98, prorroga o prazo para 31/01/99 e altera cronograma físico e de

pagamentos do contrato (sem alteração no valor total)

T.A 02, assinado em 29/01/99, prorroga o prazo para 15/06/99 e altera o cronograma físico

    

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 052/97-DT

Objeto do Contrato: Serviços de consultoria para criação de modelos institucionais de parceria com a

iniciativa privada no Trem Metropolitano de BH 
 
CNPJ Contratada: 43.035.484/0001-17             Razão Social: Ernst Young Consultores S/A 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 23/09/1997

Valor Atual: R$              371.302,94 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 23/09/1997 a 30/06/2000

Observações:
 Contrato 052-97/DT, assinado em 23/09/97, vigência de 105 dias a partir da ordem de serviço

T.A. 01, assinado em 23/02/98, prorroga o prazo  para 12/05/98, reformulando cronograma físico e de

pagamentos (mantido o valor total)

T.A. 02, assinado em 13/05/98, prorroga o prazo para 21/09/98, reformulando cronograma físico e de

pagamentos (mantido o valor total)

T.A. 03, assinado em 22/09/98, prorroga o prazo para 31/05/99, reformulando cronograma físico e de

pagamentos (mantido o valor total)
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T.A. 04, assinado em 31/05/99, prorroga o prazo para 15/10/99, sem reformulação no cronograma físico.

T.A. 05, assinado em 14/10/99, prorroga o prazo para 30/06/2000.

Celebrado termo de encerramento em 15/03/2001, com mútua quitação.

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 051/97-DT

Objeto do Contrato: Projetos de adequação do entorno de estações e projeto executivo da via 710

(trecho entre Minduri e Av. Cristiano Machado) 
 
CNPJ Contratada: 19.737.741/0001-88             Razão Social: ENEFER CONSULTORIA PROJETOS

LTDA. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 23/09/1997

Valor Atual: R$              419.440,58 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 23/09/1997 a 18/02/1999

Observações:
 Contrato 051-97/D assinado em 23/09/97, vigência de 06 meses a partir da ordem de serviço

Projetos de adequação do entorno das estações Cidade Industrial, Gameleira, Calafate, Carlos Prates,

Santa Tereza, Santa Efigênia e Horto

T.A. 01, assinado em 15/04/98, eleva o valor para R$ 395.738,79 em razão de acréscimo de serviço e

prorroga o prazo para 14/08/98

T.A. 02, assinado em 14/08/98, eleva o valor para R$ 398.754,18 em razão de acréscimo de serviço e

prorroga o prazo para 14/11/98

T.A. 03, assinado em 14/11/98, eleva o valor para R$ 419.440,58 em razão de acréscimo de serviço e

prorroga o prazo para 18/02/99

Celebrado termo de encerramento em 29/11/2000, com mútua quitação.

CGC ENEFER 19.737.741/0001-88   

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 013/98-DT

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de 12 escadas rolantes para estações 
 
CNPJ Contratada: 00.028.986/0006-12             Razão Social: Elevadores Atlas Schindler S.A.  
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: -- Data-Base: 28/10/1997

Valor Atual: R$            2.467.659,87 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 01/08/2000 a 30/06/2004
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Observações:
 T. A. 01, 17/03/99, altera localização e dimensões, valor R$ 2.413.595,25.

Defasagem entre dt assinatura e início da vigência: a instalação das escadas teve de esperar a conclusão

das obras civis das estações do trecho

TA 02 - de 11 para 12 escadas

Entrega e instalação com prazo até 31/12/2001. Manutenção preventiva até 31/12/2002 

TA03, 12/12/2002 - exclui sobressalentes, serviço de manutenção integral com peças; valor R$

2.467.659,87; prazo 30/06/2004

 Termo de encerramento em 1/3/05

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 012/98-DT

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de 20 elevadores hidráulicos para estações de trem

metropolitano 
 
CNPJ Contratada: 00.028.986/0006-12             Razão Social: Elevadores Atlas Schindler S.A.  
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 28/10/1997

Valor Atual: R$              635.009,64 Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 01/08/2000 a 30/06/2004

Observações:
 defasagem entre a dt assinatura e o início da vigência: a instalação dos elevadores teve de esperar a

conclusão das obras civis das estações (1a O.S. em 19/04/98, mas estações liberadas p/instalação em

06/12/2000).

T. A.01, 29/10/98, altera planilhas de preços e volumes e o valor para R$ 606.085,78;

TA 02 , 22/08/2000, vigência até 31/12/2002

TA03 , 12/02/2002 - exclui sobressalentes, inclui manutenção integral com fornec. de peças; preço para

R$ 635.009,64 e vencimento 30/06/2004

 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 048/97-DT

Objeto do Contrato: Fornecimento de 2 conjuntos de dispositivos para elevação de truques ferroviários 
 
CNPJ Contratada: 33.304.213/0001-66             Razão Social: Karijó Comercial e Importadora Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 23/09/1998

Valor Atual: R$              137.990,72 Situação Atual: Concluído.
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Vigência atual: 23/09/1998 a 31/10/1999

Observações:
 Contrato 009-98/DT, assinado em 23/09/98

T.A. 01, assinado em 08/05/98, eleva o valor para R$ 137.990,72 e prorroga o prazo para 30/09/98

T.A. 02, assinado em 31/09/98, prorroga o prazo para 30/04/99

T.A. 03, assinado em 30/04/99, prorroga o prazo para 31/10/99 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: AC-CTR-0012/2004-DT

Objeto do Contrato: Projeto de implantação da linha 2 (Calafate-Hospitais) e da linha 3 (Pampulha-

Savassi) do Metrô de Belo Horizonte 
 
CNPJ Contratada:               Razão Social: Consórcio ENERCONSULT - ARCDIS INFRA - HAMBURG 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: 275068-12-2004 Data-Base: 30/03/2004

Valor Atual: R$            8.984.856,00 Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 26/07/2004 a 26/01/2007

Observações:
 Data-base: data-limite de apresentaçõe de propostas - item 6.4.1(a) das Condições Especiais de

Contrato, fls. 159 processo de contratação PROT 28413/2003 - 30/03/3004 (fls. 304 do mencionado

processo)

Contrato Publ. DOU 09/06/2004 (fls. 65 do mencionado processo)

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 015/2000

Objeto do Contrato: Assistência técnica consultiva de engenharia para implantação do trecho Calafate-

Barreiro e complementação do trecho Santa Inês-São Paulo

 
 
CNPJ Contratada: 16.593.410/0001-23             Razão Social: EPC ENGENHARIA PROJETO

CONSULTORIA LTDA 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: 275058-15-2000 Data-Base: 07/07/2000

Valor Atual: R$            1.441.586,60 Situação Atual: Em andamento.
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Vigência atual: 07/07/2000 a 31/08/2005

Observações:
 Original - Valor R$ 1.153.731,94 Vig. até 31.12.01 - TP 601/99/GELIC/STUBH

TA 01 - 27/12/2001 - prazo 24/06/2003.

TA02 -  06.06.03 - Valor para R$ 1.403.731,94

TA03 - 30.10.03 - prazo 30.04.2004

TA04 -  30.04.03 � prazo 31.10.04

TA05 - 31.10.2004 - prazo 31.03.2005

TA06 - 25.02.2005 - prazo 31.08.2005, valor acresc. de R$ 37.846,66

    

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 022/2002-DT

Objeto do Contrato: Elaboração do Plano Metropolitano de Transporte de Belo Horizonte

(METROPLAN) 
 
CNPJ Contratada: 52.562.972/0001-73             Razão Social: TTC Engenharia de Tráfego e de

Transportes S/C Ltda. 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: 275068-22-2002 Data-Base: 01/08/2002

Valor Atual: R$              761.318,52 Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 01/08/2002 a 30/11/2004

Observações:
  TA 01 - ass. 14.03.2003 - prorroga prazo até 20.09.2003 

TA 02 ass. 19.09.2003 - prorroga prazo até 30.11.2004

    

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 011-2001-DT

Objeto do Contrato: Projeto, fabricação, montagem e instalação de sistema de telecomunicações para

o TMBH 
 
CNPJ Contratada: 44.013.159/0001-16             Razão Social: SIEMENS Ltda. 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: 275068-11-2001 Data-Base: 05/01/2001
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Valor Atual: R$            6.507.023,34 Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 02/10/2001 a 22/06/2006

Observações:
 TA 01 -  25.04.03 Acr. serv/mat. CFTV, reduz instalação de STS e STO, incl. sobressalentes e

ferramentas, substitui tecnologia dos aparelhos telefônicos, define condições de pagamento e reajuste

p/sobressal./ferramentas (similares às demais), exclui cláusula de �verba provisional�.

TA02 � 12/04/05 - prazo  22/06/06; define periodicidades reajuste

Sistemas hoje em funcionamento experimental (STS e STO) e operação assistida (sonorização,

cronometria, CFTV). 

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 016/2001-DT

Objeto do Contrato: Supervisão técnica da implantação dos sistemas de telecomunicações,

eletrificação e sinalização do trecho Eldorado-Vilarinho do TMBH 
 
CNPJ Contratada: 23.154.420/0001-28             Razão Social: SISTEN ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: 275068-16-2001 Data-Base: 01/05/2001

Valor Atual: R$            4.182.042,69 Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 01/10/2002 a 31/12/2005

Observações:
  TA 01 -  27/11/2002 - altera fator de composição de preço ("multiplicador ´k´de encargos sociais),

aplicado ao preço unitário - alteração de alíquotas promovida pela LC 110/2001. 

TA02 - 01.08.03 - Prazo até 02.12.04

TA 03 - altera multiplicador ´k ´ por mudanças legais

TA04 - Prazo até 31/12/2005 - Valor R$ 4.182.042,69 (prorrogação de prazo das obras fiscalizadas)

   

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 0024/2001-DT

Objeto do Contrato: Sistema de sinalização de Campo/ATC do trecho S. Gabriel-Vilarinho e Pátio São

Gabriel; sistema de controle de tráfego e energia trecho Eldorado/Vilarinho

 
 
CNPJ Contratada:               Razão Social: Consórcio MetroBH 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI
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SIASG: 275068-24-2001 Data-Base: 24/11/2000

Valor Atual: R$           23.537.792,48 Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 08/01/2002 a 30/10/2007

Observações:
 Sistema de gerenciamento de tráfego e energia cobre todo o trecho do Metrô; a sinalização/ATC cobre o

trecho São Gabriel-Vilarinho

TA02 - valor R$ 23.357.792,48, prazo até 30/10/2007; altera especificações de instalação; inclui

fornecimento; SUBSTITUI VERBA PROVISIONAL POR ESPECIFICAÇÃO DE SOBRESSALENTES,

INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS (COM FORNECIMENTO CONDICIONADO A AUTORIZAÇÃO

ESPECÍFICA DA CBTU)

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 010/99-DT

Objeto do Contrato: Projeto, fabricação, montagem, instalação, testes, comissionamento e operação

assistida do sistema de bilhetagem automática para as Estações do TMBH 
 
CNPJ Contratada: 31.432.685/0001-79             Razão Social: SAINCO Brasil S.A. 
CNPJ Contratante: 42.357.483/0001-26            Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS

URBANOS - MICI

SIASG: 275068-10-1999 Data-Base: 01/08/1998

Valor Atual: R$            3.847.220,11 Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 05/04/2000 a 30/08/2004

Observações:
 TA 05 - 09/12/2002, insere interface c/ bilhetagem automática instalada no modal rodoviário, valor para R$

953.659,13 + Ptas. 374.265,775

  TA06 -28.06. 04 - Razão social das consorciadas (de BST S/A para Telvent Brasil S.A. e de Sainco

Tráfico S.A. para Telvent Trafico y Transporte S.A.); Acresce fornecimento de sobressalentes, valor

fornecimentos para Ptas 388236736, valor total do contrato (todos os TA´s) eleva em 12,18 %,

considerando câmbio e preços-base 01/08/98

  

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 035-2002/DA

Objeto do Contrato: Concessão e exploração comercial exclusiva de direito real de uso do terreno

anexo à Estação Vilarinho, precedida de construção de Terminal Rodoviário e de Empreendimento

Comercial Agregado. 
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CNPJ Contratada: 00.817.206/0001-09             Razão Social: Diedro Construções e Serviços Ltda. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 13/12/2002

Valor Atual: R$           30.831.562,61 Situação Atual: Rescindido.

Vigência atual: 13/12/2002 a 13/12/2032

Observações:
 Em apreciação pelo TCU (TC 004.630/2003-5). Mediante deliberação em 07.11.2003 (processo interno

Prot 26257/03, fls. 581-585),  CBTU anulou a licitação e o contrato respectivo.

Não foram destinados quaisquer recursos para o contrato, atendido o art. 1 par. único do Decreto

Legislativo 1/2004.

Contrato rescindido em 07/11/2003

______________________________________________________________________________

No. Contrato: 023/2002-DA

Objeto do Contrato: Serviços técnicos de consultoria e assessoria nas áreas administrativa, financeira,

contábil, patrimonial, tributária, jurídica e na gestão e fiscalização técnica de contratos para a CBTU 
 
CNPJ Contratada: 71.393.227/0001-92             Razão Social: ADSERVIS MUTIPERFIL LTDA. 
CNPJ Contratante:                                             Razão Social:  

SIASG: -- Data-Base: 13/06/2002

Valor Atual: R$            6.539.940,00 Situação Atual: Rescindido.

Vigência atual: 13/06/2002 a 13/06/2005

Observações:
 TA 01 - Cessão integral do contrato à ADSERVIS MUTIPERFIL LTDA., com anuência da CBTU. O

contrato original foi celebrado com a empresa SERTEC SERVIÇOS LTDA., CNPJ 18355412000100.

 Em apreciação pelo TCU (TC 004.630/2003-5). Naqueles autos, consta registro da rescisão do contrato

pela CBTU.

Não foram destinados quaisquer recursos para o contrato, atendido o art. 1 par. único do Decreto

Legislativo 1/2004.

______________________________________________________________________________
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DADOS CADASTRAIS

Convênios

Nº do SIAFI: 0

Objeto: Cooperação técnica e financeira para desapropriação de imóveis atingidos pelas obras de

expansão do trecho São Gabriel-Via Norte

Data Assinatura: 03/09/1996 Vigência Atual: 03/09/1996 a 03/02/1998

Data Rescisão/Suspensão:  Situação Atual: Concluído.

Concedente: 42.357.483/0005-50  CBTU/MG

Convenente: 17.161.837/0001-15  Companhia de Habitação de Minas Gerais

Valor atual:            4.813.000,00

Observações:
  

______________________________________________________________________________

Nº do SIAFI:  

Objeto: Cooperação para elaboração da pesquisa origem e destino da RMBH

Data Assinatura: 17/09/2001 Vigência Atual: 17/10/2001 a 30/12/2002

Data Rescisão/Suspensão:  Situação Atual: Concluído.

Concedente: 42.357.483/0001-26  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI

Convenente: 17.464.652/0001-80  Fundação João Pinheiro

Valor atual:              690.000,00

Observações:
 Convênio 002/2001-DT

Outros convenentes 17.309.790/0001-94 DER/MG; 18.715.383/0001-40 Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte (parcela de desembolso R$ 42.500,00); 18.787.903/0001-20 Secretaria de Estado de

Planejamento e Coordenação Geral (parcela de desembolso: R$ 230.000,00); 41.657.081/0001-84

Empresa Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A.; 18.715.581/0002-94 Secretaria de Estado de

Transporte e Obras Públicas; o desembolso total do convênio (incluindo os R$ 690.000,00 da CBTU e os

R$ 200.000,000 da FJP) alcança R$ 1.162.500,00

Realização da pesquisa origem/destino que servirá de insumo ao planejamento integrado do transporte
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metropolitano ("Metroplan") inscrito no âmbito dos estudos institucionais do projeto financiado pelo BIRD,

ora em licitação

TA 03 prorroga vigência até 30.12.2002

______________________________________________________________________________

Nº do SIAFI:  

Objeto: Elaboração de estudo básico para implantação do sistema de transporte de passageiros sobre

trilhos na diretriz Eldorado/Betim

Data Assinatura: 31/03/2002 Vigência Atual: 31/03/2002 a  

Data Rescisão/Suspensão:  Situação Atual: Concluído.

Concedente: 42.357.483/0001-26  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI

Convenente: 18.715.391/0001-96  Prefeitura Municipal de Betim - MG

Valor atual:  

Observações:
 Convênio 001/2002-DT

Outro convenente: Prefeitura Municipal de Contagem CNPJ 18.715.508/0001-31

Trata-se de convênio-marco para ações de cooperação técnica, não envolvendo recursos financeiros por

parte da CBTU.  Portanto, não se aplicam, a nosso ver, as exigências da IN-STN 01/97, que trata dos

convênios que envolvem a transferência de recursos financeiros (art. 1). O convênio não tem valor

financeiro e sua vigência é indeterminada.

Os estudos objeto do convênio já foram concluídos.

______________________________________________________________________________

Nº do SIAFI:  

Objeto: Desapropriação dos imóveis da Vila Dias afetados pelas obras de adequação do entorno do

sistema viário na estação Santa Efigênia

Data Assinatura: 20/12/2001 Vigência Atual: 20/12/2001 a 20/12/2002

Data Rescisão/Suspensão:  Situação Atual: Concluído.

Concedente: 42.357.483/0001-26  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI

Convenente: 17.201.336/0001-15  Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte

Valor atual:              506.620,42

Observações:
 Conv. 03/STUBH/2001 - Convenente URBEL - Cia. Urbanizadora de Belo Horizonte (empresa pública

municipal)
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Valor Executado até abril/2002 R$ 289.563,87

______________________________________________________________________________

Nº do SIAFI:  

Objeto: Elaboração de estudo de avaliação econômica e financeira do Sistema de Trens Urbanos da

STU/BH para subsidiar o processo de regionalização

Data Assinatura: 31/10/2001 Vigência Atual: 31/10/2001 a 31/10/2002

Data Rescisão/Suspensão:  Situação Atual: Concluído.

Concedente: 42.357.483/0001-26  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI

Convenente: 17.464.652/0001-80  Fundação João Pinheiro

Valor atual:               73.727,24

Observações:
 O estudo objeto do convênio foi exigido pelo Estado de Minas Gerais como passo prévio à regionalização

(assunção do sistema por parte de empresa de propriedade do Estado e dos municípios afetados, a qual

já foi já criada formalmente) prevista no acordo de empréstimo que financia o projeto, e tal exigência foi

aceita pela CBTU como relevante para o processo de regionalização. Os relatórios entregues estão sob

análise da CBTU para aprovação final ou determinação das modificações necessárias. Convênio

003/2001-DT.

TA 01 de 25.02.2002 prorroga prazo até 30.04.2002

TA 02 de 30.04.2002 prorroga prazo até 31.10.2002

______________________________________________________________________________
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DADOS CADASTRAIS

Histórico de Fiscalizações

2002 2003 2004

Obra já fiscalizada pelo TCU (no

âmbito do Fiscobras)?

Sim Sim Sim

Foram observados indícios de

irregularidades graves?

Não IG-P IG-P

Processos correlatos (inclusive de

interesse)

4630/2003-5; 9951/2004-2; 4350/2005-8; 
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INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO

SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de

irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Alterações indevidas de projetos e

especificações

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: 023/2002-DA

Descrição/Fundamentação: Indício tratado no TC 004.630/2003-5, em fase de análise de audiência.

Irreg. saneada com rescisão do contrato (TC 009.951/2004-2). 

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 2 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Alterações indevidas de projetos e

especificações

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: 035-2002/DA

Descrição/Fundamentação: Indício tratado no TC 004.630/2003-5, em fase de análise de audiência.

Irreg. saneada com anulação do contrato sem qualquer desembolso (TC 009.951/2004-2).

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 3 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Celebração irregular de contratos

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: 023/2002-DA

Descrição/Fundamentação: Indício tratado no TC 004.630/2003-5, em fase de análise de audiência.

Irreg. saneada com rescisão do contrato (TC 009.951/2004-2). 

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

______________________________________________________________________________
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IRREGULARIDADE Nº 4 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Demais irregularidades graves no processo

licitatório

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: 023/2002-DA

Descrição/Fundamentação: Indício tratado no TC 004.630/2003-5, em fase de análise de audiência.

Irreg. saneada com rescisão do contrato (TC 009.951/2004-2). 

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 5 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Desvio de objeto

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: 023/2002-DA

Descrição/Fundamentação: Indício tratado no TC 004.630/2003-5, em fase de análise de audiência.

Irreg. saneada com rescisão do contrato (TC 009.951/2004-2). 

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 6 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Demais irregularidades graves no processo

licitatório

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: 035-2002/DA

Descrição/Fundamentação: Indício tratado no TC 004.630/2003-5, em fase de análise de audiência.

Irreg. saneada com anulação do contrato sem qualquer desembolso (TC 009.951/2004-2). 

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 8 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Demais irregularidades graves no processo

licitatório

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: 035-2002/DA
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Descrição/Fundamentação: Indício tratado no TC 004.630/2003-5, em fase de análise de audiência.

Irreg. saneada com anulação do contrato sem qualquer desembolso (TC 009.951/2004-2). 

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

______________________________________________________________________________
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INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de

irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 7 IG-C

Classificação: GRAVE Tipo: Projeto básico/executivo deficiente ou

inexistente com risco de dano ao erário

Área de Ocorrência: EDITAL No. Edital: 001/2005

Descrição/Fundamentação: O projeto de implantação do Metrô previa, originalmente, um Terminal de

Integação metrô-ônibus na Estação Vilarinho. Esta obra já dispõe de projeto executivo, limitado às

plataformas de embarque/desembarque de ônibus, acessos e prédios administrativos. Esse projeto

original já dispõe de licenciamento ambiental, concedido em conjunto para todo o projeto de implantação

do trecho São Gabriel-Vilarinho. A CBTU vem procurando ampliar a utilização dessa área, buscando

contratar com o setor privado o desenvolvimento de empreendimentos comerciais na área, associados ao

terminal de transportes.

Presentemente, a empresa desenvolveu projeto de arquitetura para um empreendimento global. Tal

projeto abrange uma revisão da concepção do terminal rodoviário (passando a utilizar uma única

plataforma central em lugar de várias plataformas paralelas), bem como a especificação detalhada de um

empreendimento comercial (shopping center). Tal empreendimento projetado compreende a edificação

sobre o terminal de dois andares de lojas e três andares de estacionamento.

A empresa abriu a concorrência 001-2005/METROBH, tendo por objeto os serviços de projeto executivo

para desenvolvimento dessa concepção inicial. A equipe de auditoria examinou o Edital, antes da data de

entrega das propostas, não tendo sido nele detectada qualquer irregularidade do ponto de vista da

legislação de licitações.

A reformulação do projeto para adaptações no Terminal que melhorem o seu desempenho na função

transporte  não representa irregularidade. Também a intenção de desenvolver empreendimento comercial

é perfeitamente legal e legitima, sendo recomendável para geração de receitas que subsidiem o serviço

público de transporte e encontrando previsão legal no Decreto-Lei 271/67 ou na Lei 8987/95. Para tanto, o

desenvolvimento do projeto comercial terá de ser contratado junto a empreendedor privado, por conta e

risco desse empreendedor, uma vez que o objeto social da CBTU não abrange a exploração de shopping

centers ou atividade comercial correlata (Decreto  89.396/84, art 1o §2o).

 No entanto, a formatação do projeto tal como está sendo desenvolvido suscita uma grave restrição. Ao

predefinir minuciosamente a obra comercial através do projeto executivo, a CBTU como autoridade

concedente está reduzindo enormemente a margem de liberdade do empreendedor privado para definir as

características de seu empreendimento (promover seus próprios estudos de mercado; definir opções

básicas como a área construída, o custo de construção, o próprio perfil do empreendimento comercial e

todos os demais aspectos mercadológicos da edificação). O potencial interessado na exploração comercial

teria que comprometer-se a investir numa obra rigorosamente predefinida, em suas características

materiais e em seu custo, arcando com os riscos de mercado de sua exploração comercial. Isto amplia

enormemente o risco comercial do investimento privado, uma vez que retira do empresário a possibilidade

de adaptar o seu empreendimento às necessidades do mercado local, mantendo ao mesmo tempo a
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obrigatoriedade de investir todo o montante predefinido na concessão. A preocupação essencial que a

modelagem adotada até o momento suscita é o fato de que uma obra ¿ insista-se, a parcela estritamente

comercial da obra - está sendo oferecida ao mercado em forma rígida, carregando todo o risco de

exploração sem permitir ao empreendedor a liberdade de adaptar o investimento às condições de

mercado. Isto já representaria em si mesmo um fator contrário ao sucesso de uma licitação desse tipo, por

elevar o risco do negócio a patamares que afastem os potenciais licitantes.  Acresce a isto o fato de que

não foram apresentados em sustentação a esta opção estudos de mercado que permitissem avaliar, ainda

que em bases estimativas, a viabilidade do empreendimento que se viria a propor à iniciativa privada. Por

fim, as próprias soluções adotadas no projeto básico suscitam restrições quanto à sua economicidade,

dado que envolvem a demolição de um conjunto de elementos já edificados no complexo da Estação

(passarelas, estrutura de prédio administrativo, toda a cobertura e parte das salas de serviço do saguão da

Estação) que servem às suas finalidades de transporte, sem tomar em consideração a possibilidade de

aproveitamento dos mesmos, além de traz o risco físico de realização de obras em salas contíguas

àquelas onde estão localizados os equipamentos centrais do sistema de sinalização de campo/ATC que

controlam todo o fluxo de trens entre as estações Minas Shopping e Vilarinho (durante a primeira fase de

operação plena e até que sejam instalados os equipamentos do Centro de Controle Operacional, o que

depende da disponibilidade orçamentária futura).

Estas proposições não guardam conformidade com os padrões da experiência internacional de

concessões de infra-estrutura, e atentam contra os princípios constitucionais da eficiência e da

economicidade (art. 37 ´caput´da Constituição Federal e art. 16 inc.  I da Lei 8443/92), além contrariarem o

princípio de exeqüibilidade econômico-financeira das concessões previsto no art. 15  § 2º da Lei 8987/95 e

incidir na hipótese da potencialidade de ocasionar prejuízos significativos ao Erário, art. 97 § 2o inc. I da

Lei 10.934/2004 (LDO 2005).

 
É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

 
Justificativa: ALTERADO PARA IG-C APÓS COMUNICAÇÃO AO PLENÁRIO DO MINISTRO RELATOR,

EM 06/09/2005.

 

A formatação proposta pela CBTU para a licitação da concessão (especificação da obra comercial

mediante projeto executivo) carrega consigo graves riscos de dano ao Erário. Essa formatação não guarda

conformidade com os padrões da experiência internacional de concessões de infra-estrutura, e atenta

contra os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37 ´caput´da Constituição

Federal e art. 16 inc.  I da Lei 8443/92), além contrariar o princípio de exeqüibilidade econômico-financeira

das concessões previsto no art. 15  § 2º da Lei 8987/95 e incidir na hipótese da potencialidade de

ocasionar prejuízos significativos ao erário, art. 97 § 2o inc. I da Lei 10.934/2004 (LDO 2005).

Não se atribui à Concorrência 001/2005 qualquer irregularidade no aspecto formal ou procedimental (trata-

se de licitação para contratação de serviços de engenharia, desenvolvida até o momento sem que se

tenha detectado qualquer irregularidade em sua condução). No entanto, o objeto de sua contratação é

desprovido de sentido econômico para a CBTU. A única finalidade desse projeto executivo seria a sua

utilização pela CBTU no processo de licitação da concessão do empreendimento comercial, e essa

utilização (de qualquer projeto executivo) na concessão pretendida é prejudicial à CBTU, representando

risco de dano ao Erário e ofensa aos princípios constitucionais de eficiência e economicidade. Portanto,

não se trata de uma licitação indevidamente executada, mas de uma licitação que não deveria ser

executada. Uma licitação cujo objeto não trará qualquer benefício econômico ou de outra natureza à

empresa. Neste sentido, em sendo uma contratação que ¿ mesmo executada com todos os

procedimentos em conformidade com a legislação ¿ carrega o grave risco de danos ao Erário, é imperiosa
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a indicação da suspensão da aplicação dos recursos, na forma do art. 97 § 2o inc. I da Lei 10.934/2004

(LDO 2005. 

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 20 OI

Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Deficiência de projetos

Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: AC-CTR-0012/2004-DT

Descrição/Fundamentação: O contrato em tela destina-se à elaboração do projeto básico das linhas 2 e

3 do Metrô, estando em pleno andamento. Em que pese a sua regular execução, cabem duas

ponderações   quanto aos resultados parciais do projeto, dando ensejo a recomendações de caráter

preventivo.

I) ESCOLHA DE ESTAÇÕES A GRANDE PROFUNDIDADE SEM AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE CUSTO

Em relação aos estudos de traçado das linhas, verificamos uma alteração no traçado do trecho final da

Linha 3, sentido Savassi. Versões anteriores do projeto  apontam para um traçado - a partir do centro da

cidade, Estação Praça Sete - seguindo em linha reta sob a Avenida  Afonso Pena no sentido Norte-Sul,

fazendo a curva à direita, no sentido sudoeste, sob a rua Pernambuco, daí chegando à Praça Diogo de

Vasconcelos. Porém, os estudos mais recentes examinados contemplam outro traçado, no qual a entrada

a sudoeste é realizada mais abaixo, na Avenida João Pinheiro, com a construção de uma estação sob a

Praça da Liberdade.  Este novo traçado permite à linha projetada aproximar-se de um grande centro

projetado de lazer e eventos na Praça (se bem sucedida a intenção do atual Governo Estadual de

transferir os seus prédios administrativos - atualmente na Praça da Liberdade - para um novo Centro

Administrativo que pretende edificar). No entanto, o novo trajeto obriga a linha a mergulhar sob uma região

de um aclive muito mais acentuado, resultando na necessidade de construção de uma estação (Praça da

Liberdade) em grande profundidade (50,7 metros) que atinge, segundo as estimativas geológicas

preliminares, 22 metros dentro da camada de rocha (gnaisse-migmatítico).

Isto implica na probabilidade de um custo maior de construção e operação, impondo exigências especiais

de infra-estrutura (especialmente ventilação e exaustão ampliadas, escadas rolantes/elevadores em maior

extensão, sistemas de saída de emergência, etc.). Além disso, a área onde se pretende construir a

estação é um complexo arquitetônico-paisagístico preservado, com prédios de valor histórico e abrigando

a sede governamental, o que dificulta a realização de grandes intervenções na área da superfície.

É possível que estes obstáculos não venham, ao final, inviabilizar a opção escolhida. Mas esta resposta

somente poderá ser assegurada quando se tiver estimativas precisas de custo e estratégia construtiva, o

que não ocorre no momento atual. Portanto, este risco não pode ser descartado a priori.

Estas circunstâncias tornam prudente que, pelo menos, sejam consideradas outras alternativas de traçado

que cheguem ao final da linha por declives superficiais menos acentuados (a exemplo do anterior traçado

pela Rua Pernambuco), ao menos até que se tenham estimativas confiáveis de custos de construção das

estações. Este cuidado mostra-se particularmente crítico no momento atual, visto estar-se concluindo o

levantamento topográfico e iniciando o programa de sondagens, componentes importantes da avaliação

de viabilidade física e de custos.

Assim, é de todo conveniente levantar também a recomendação de que, na elaboração do projeto da linha

3  ora em andamento (Contrato 012/2004-DT):

a) sejam desenvolvidas uma ou mais alternativas de traçado para o trecho entre a Estação Praça Sete e a

Estação Savassi que não precisem passar pela área de aclive acentuado da Praça da Liberdade (a
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exemplo da variante anterior pela Rua Pernambuco), ao menos até que se tenham estimativas confiáveis

de custos de construção das respectiva estações;

b) sejam também incluídas no programa de sondagens e levantamento topográfico as alternativas acima

mencionadas, uma vez que estes levantamentos representam componente importante da avaliação de

viabilidade física e de custos das diferentes alternativas.

II) AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ÁREA ALTERNATIVA PARA O PÁTIO DE MANUTENÇÃO, COM A

ÁREA ATUAL JÁ OCUPADA EM SERVIÇO PÚBLICO

A versão atual dos estudos propõe a instalação do Pátio de Manutenção de novas linhas no atual Pátio

Ferroviário do Horto. Trata-se, sem dúvida, da melhor localização possível: uma área de grande porte, já

terraplenada e nivelada, com galpões construídos especificamente para reparos ferroviários, o que

minimiza o investimento necessário para implantação do Pátio. Além disso, sendo a área cortada pelo

Metrô de ocupação urbana muito adensada (especialmente ao longo da projetada linha 3 - Pampulha-

Savassi), a disponibilidade de terrenos com o porte necessário a um pátio ferroviário é extremamente

limitada, implicando em custos elevados de desapropriação e demolição.

No entanto, o Pátio Ferroviário do Horto encontra-se atualmente em utilização (exatamente como pátio de

manobras e oficina de manutenção) pelas empresas concessionárias das linhas ferroviárias de carga da

extinta Rede Ferroviária Federal (vide foto 6 neste formulário). Assim, a disponibilidade desse terreno para

a implantação do projeto do Metrô não pode ser presumida (inclusive porque, frente à necessidade de

utilização no serviço público de transporte urbano de passageiros, que ensejaria desapropriação,

encontra-se também a utilização presente no serviço público de transporte de carga ferroviária). Portanto,

o resultado final da disponibilidade dessa área privilegiada para as obras do Metrô (e o conseqüente

cronograma de sua utilização) é, ainda, uma questão em aberto, sujeita inclusive a uma maior incerteza

que qualquer outra área particular não afetada ao serviço público.

Esta circunstância não impede, evidentemente, que no Projeto seja desenvolvida - e defendida - esta

alternativa, por ser a melhor que se pode divisar. É prudente, porém, que nele se considere esse risco,

elaborando-se soluções alternativas provisórias para a montagem de pátios de apoio em outros locais para

o caso de não-disponibilidade imediata da região do Pátio do Horto. De imediato, a CBTU conta com o

antigo Pátio do Eldorado (que abrigava toda a manutenção dos trens até a construção do atual Pátio de

São Gabriel), que pode sofrer restaurações e atualizações (repetimos, em caráter provisório).

Assim, cabe propor recomendação à CBTU no sentido de desenvolver, já no projeto básico de expansão

do Metrô (Contrato 012/2004-DT), alternativas de instalação e utilização de Pátios de Manutenção

provisórios (a exemplo do antigo Pátio do Eldorado), para a hipótese de atraso na disponibilidade do

terreno do atual Pátio Ferroviário do Horto para implantação do Pátio de Manutenção definitivo.

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 21 OI

Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Pendências em obras já concluídas

Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO

Descrição/Fundamentação: De forma similar aos dois Terminais São Gabriel (Leste e Oeste), o projeto

de ampliação do Metrô incluiu a construção e disponibilização aos gestores do transporte rodoviário de

passageiros do Terminal José Cândido da Silveira. Neste ponto, podem interligar-se ao Metrô as

importantes linhas intermunicipais que servem ao município de Sabará (especialmente o populoso distrito

de General Carneiro) e algumas linhas intramunicipais também significativas que atendem à Região Leste
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da capital.

O referido Terminal teve sua conclusão atrasada por um longo período em função de uma série de

entraves patrimoniais também acompanhados pelo Tribunal. Tendo sido superados estes entraves e

concluídas todas as obras civis de acesso, o Terminal hoje encontra-se com as suas obras concluídas, (à

época da vistoria, restavam apenas exclusivamente a fase final de acabamento das instalações elétricas,

tais como conexão dos quadros de luz, instalação de luminárias; tais serviços foram concluídos e

elaborada a medição final em 02/05/2005  - vide fotos 4-5 neste formulário) 

O projeto METROPLAN (Plano Metropolitano de Transporte), projeto de estruturação imediata do sistema

de ônibus intermunicipal da RMBH desenvolvido com recursos da CBTU a pedido do DER/MG para

permitir a licitação das concessões do sistema de transporte rodoviário intermunicipal, também contempla

o Terminal José Cândido da Silveira como pólo de integração ônibus-metrô, com papel central na

operação da ¿Bacia operacional 2¿ (linhas estruturadoras provenientes de Sabará e General Carneiro e

atendimento direto por linhas alimentadoras provenientes do bairros da Região Leste da capital).

Não sendo conhecido ainda qualquer projeto ou plano de utilização operacional imediata dessas

instalações por parte das autoridades gestoras do transporte, e especialmente diante do lamentável

precedente da subutilização do Terminal São Gabriel Leste, entendemos deva o Tribunal agir

preventivamente junto às instituições gestoras do transporte (respectivamente a Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte, para os ônibus intramunicipais, e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais para as linhas intermunicipais), apontando a disponibilidade da infra-estrutura construída e

instando-as a utilizarem para a integração intermodal os recursos aplicados.

Em relação a este Terminal, por estar-se concluíndo neste momento, a ação do Tribunal é estritamente

preventiva, informando das oportunidades de melhor utilização dos recursos públicos e alertando quanto

ao risco de subutilização. Assim, propomos seja informado ao Governo do Estado de Minas Gerais e à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (bem como aos respectivos órgãos Legislativos, a Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Câmara Municipal de Belo Horizonte) que:

a) as obras de implantação do Terminal José Cândido da Silveira encontram-se concluídas, estando já

disponível para a operação de integração intermodal de transportes de passageiros;

b) a plena utilização do Terminal pelas linhas de ônibus intra- e intermunicipais é uma medida essencial

para o aproveitamento dos investimentos já feitos pela União no sistema de transporte metropolitano de

Belo Horizonte, bem como para a otimização do sistema de transporte metropolitano de passageiros local,

sendo portanto recomendável o início imediato das providências para a operação integrada das linhas que

passem pelo local e daquelas que venham a ser reestruturadas em função dessa disponibilidade de

integração.

______________________________________________________________________________

IRREGULARIDADE Nº 22 OI

Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Pendências em obras já concluídas

Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO

Descrição/Fundamentação: Desde a Decisão 1334/2002, Ata 37/2002 - Plenário, o Tribunal vem

comunicando ao Governo do Estado de Minas Gerais que a implantação total do plano de integração

apresentado à CBTU pelo DER/MG, prevendo a integração no Terminal São Gabriel Leste das linhas de

ônibus intermunicipais, para o cumprir o objetivo de integração intermodal pactuado pela União, pelo

Estado e pelo Município de Belo Horizonte no Convênio s/nº de 01/06/1995, é uma medida essencial para
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o aproveitamento dos investimentos já feitos pela União no empreendimento, bem como para a otimização

do sistema de transporte metropolitano de passageiros local. A mesma recomendação foi reiterada quase

um ano depois pelo item 9.6 do Acórdão 753/2003, Ata 24/2003 ¿ Plenário, e em seguida foi repetida no

exercício seguinte pelo item 9.4 do Acórdão 1391/2004, Ata 34/2004 ¿ Plenário (nessa oportunidade, com

cópia dos mesmos elementos à Assembléia Legislativa estadual). Não houve nenhuma resposta dos

destinatários ao Tribunal até o momento.

A situação permanece inalterada: o volume médio diário de passageiros integrado no Terminal Leste nos

três primeiros meses de 2005 chega somente a 1050 passageiros/dia . O movimento físico das linhas

integradas é praticamente inexistente. A inspeção física realizada dia 10/05/2005 (terça) demonstrou que,

no período de vinte minutos na hora-pico matinal (07:25 às 07:45), utilizaram o Terminal Leste apenas um

ônibus e um micro-ônibus de linhas integradas (fotos  1 a 3 neste formulário). Enquanto isso, a integração

no Terminal Oeste (linhas intramunicipais) realiza-se normalmente (média diária de 7463 passageiros). A

integração atual, portanto,é muito inferior à capacidade do Terminal e do próprio sistema de ônibus

intermunicipal (estimado pelo próprio gestor estadual em 11200 passageiros/dia - fls. 44 do TC

006.828/2002-9). Tampouco foi apresentado à CBTU qualquer plano ou projeto de utilização adicional.

Levantamento anterior (TC 006.828/2002-9) detalha as sucessivas tentativas de negociação entre a CBTU

e a autoridade estadual gerenciadora do transporte metropolitano (DER/MG), bem como as manifestações

do órgão internacional financiador do projeto de investimento (Banco Mundial) no sentido de que ocorra

com urgência a integração, sob pena de impactar negativamente as finanças do sistema de transporte

como um todo e ao mesmo tempo contribuir para maior congestionamento do centro de Belo Horizonte,

reiterando que  a integração intermodal, com os correspondentes seccionamentos nos Terminais de

Integração das linhas urbanas que anteriormente chegariam ao centro e transbordo dos passageiros ao

Metrô, é um elemento fundamental na estratégia de transporte urbano adotada para o Programa de

Trabalho, consubstanciada no Projeto (Appraisal Report) que fundamentou o empréstimo concedido pelo

BIRD. Não obstante todas as manifestações dos mais diferentes órgãos (inclusive do próprio Tribunal),

não houve até o momento a ação do gestor estadual no sentido de pôr em prática uma medida de política

pública da qual ele é, também, co-responsável, e da qual depende o aproveitamento dos investimentos

federais e a própria viabilidade econômica do sistema de transporte como um todo.

Também o projeto METROPLAN (Plano Metropolitano de Transporte), projeto de estruturação imediata do

sistema de ônibus intermunicipal da RMBH desenvolvido com recursos da CBTU a pedido do DER/MG

para permitir a licitação das concessões do sistema de transporte rodoviário intermunicipal, contempla

expressamente o Terminal São Gabriel Leste como pólo de integração ônibus-ônibus e ônibus-metrô, com

papel central na operação da ¿Bacia operacional 2¿ (linhas de transporte provenientes principalmente de

populosas regiões Leste de Belo Horizonte e dos municípios de Santa Luzia e Caeté).

Não vislumbramos no ordenamento jurídico outras possibilidades de intervenção do Tribunal que não a

reiteração, pela terceira vez, da recomendação já efetuada. Por mais dramática que seja esta situação,

sob qualquer ponto de vista que se lhe examine (do desperdício de recursos públicos; da falta de oferta do

melhor serviço de transporte à população; da coerência na formulação da política de transporte

metropolitano), a não-ingerência do Tribunal na esfera de competência estadual impede-lhe outras

medidas que não a simples notificação, uma vez mais, das autoridades estaduais, ainda que tal

providência tenha sido inócua nos últimos três exercícios. A disponibilização das informações em

referência ao Congresso Nacional também cumpre o papel do Tribunal no auxílio ao controle externo que,

neste caso, far-se-á pela apreciação política de qeue é titular o Legislativo.

Assim, cabe propor notificação ao Governo do Estado de Minas Gerais e à Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais (esta última para o exercício das funções que lhe são atribuídas pelo art. art. 62

inc. XXXI da Constituição Estadual), informando-lhes que:

a) a implantação total do plano de integração apresentado à CBTU pelo DER/MG, prevendo a integração
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no Terminal São Gabriel das linhas de ônibus intermunicipais, para cumprir o objetivo de integração

intermodal pactuado pela União, pelo Estado e pelo Município de Belo Horizonte no Convênio s/nº de

01/06/1995, é uma medida essencial para o aproveitamento dos investimentos já feitos pela União no

sistema de transporte metropolitano de Belo Horizonte, bem como para a otimização do sistema de

transporte metropolitano de passageiros local;

b) não obstante esta circunstância ter sido publicada e informada pelo Tribunal ao titular do governo

estadual por três vezes (Decisão 1334/2002, Ata 37/2002 -  Plenário; Acórdão 753/2003, Ata 24/2003 ¿

Plenário; Acórdão 1391/2004, Ata 34/2004 ¿ Plenário, este último também comunicado à Assembléia

Legislativa estadual), a integração intermodal no referido Terminal permanece em volumes reduzidíssimos,

representando menos de dez por cento do plano de integração original;

c) em conseqüência, o Terminal de Integração Leste da Estação São Gabriel do Metrô de Belo Horizonte

encontra-se concluído, pronto para prestar à população da Região Metropolitana de Belo Horizonte os

serviços para os quais foi financiado pelo governo federal e, no entanto, permanece em sua maior parte

vazio e sem utilização significativa por parte do sistema de transporte intermunicipal sob responsabilidade

do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais.

______________________________________________________________________________
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CONCLUSÃO

PARECER:
 1) O Programa de Trabalho não teve contratos inseridos no Quadro VI da LOA/2005. O caráter formal da

indicação de IG-P relativa aos Contratos 053/2002-DA e 023/2002-DA no levantamento de 2004, apontado

nos mesmos termos deste relatório, foi considerada pelo Congresso Nacional (CN/Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relatório do Comitê de Avaliação das informações enviadas

pelo Tribunal de Contas da União, fls. 16 e 57-58), que excluiu o Programa de Trabalho do Anexo VI da

LOA/2005. Como já descrito nos campos respectivos, todas as situações fáticas relativas aos dois

contratos já foram saneadas, cabendo seu enquadramento formal, no âmbito do Tribunal, à deliberação

que vier a ser adotada no TC 004.630/2003-5.

2) ENCAMINHAMENTO PROPOSTO PARA O INDÍCIO DE IRREGULARIDADE 07

Uma vez que a consideração dos atos de gestão aqui detalhadamente descritos como contrários aos

princípios constitucionais da eficiência e economicidade enseja também a sua antijuridicidade, é

indispensável propor a audiência do responsável (não cabendo citação, uma vez que não ocorreu

dispêndio de recursos orçamentários para o objeto da contratação). Propõe-se assim a audiência do

Diretor-Presidente da CBTU em relação à decisão abordada, nos termos do campo correspondente deste

formulário. Para efeitos da execução para o presente exercício da licitação em andamento e atos dela

decorrentes, cabe propor determinação cautelar à CBTU, sob o pleno amparo da Lei Orgânica (art. 45

´caput´ da Lei 8443/92), bem como mandato específico do Estatuto Licitatório (art. 113 § 2º da Lei

8666/93), cujo teor encontra-se no campo correspondente deste formulário eletrônico.

3) ENCAMINHAMENTO PARA OS DEMAIS INDÍCIOS DESTA FISCALIZAÇÃO

Os demais indícios levantados suscitam tão somente recomendações à entidade e medidas no sentido de

alertar, mediante notificação, aos órgãos gestores do transporte rodoviário integrado, conforme os

respectivos campos deste formulário.

______________________________________________________________________________
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

PROPOSTA DO SECRETÁRIO
Recomendação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI:

recomendação à CBTU no sentido de desenvolver, já no projeto básico de expansão do Metrô (Contrato

012/2004-DT), alternativas de instalação e utilização de Pátios de Manutenção provisórios (a exemplo do

antigo Pátio do Eldorado), para a hipótese de atraso na disponibilidade do terreno do atual Pátio

Ferroviário do Horto para implantação do Pátio de Manutenção definitivo. PRAZO PARA CUMPRIMENTO:

********* 

______________________________________________________________________________
Recomendação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI:

recomendação à CBTU no sentido que, na elaboração do projeto da linha 3  ora em andamento (Contrato

012/2004-DT):

a) sejam desenvolvidas uma ou mais alternativas de traçado para o trecho entre a Estação Praça Sete e a

Estação Savassi que não precisem passar pela área de aclive acentuado da Praça da Liberdade (a

exemplo da variante anterior pela Rua Pernambuco), ao menos até que se tenham estimativas confiáveis

de custos de construção das respectiva estações;

b) sejam também incluídas no programa de sondagens e levantamento topográfico as alternativas acima

mencionadas, uma vez que estes levantamentos representam componente importante da avaliação de

viabilidade física e de custos das diferentes alternativas. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* 

______________________________________________________________________________
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - MG: Seja informado ao

Governo do Estado de Minas Gerais e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (bem como aos

respectivos órgãos Legislativos, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Câmara

Municipal de Belo Horizonte) que:

a) as obras de implantação do Terminal José Cândido da Silveira encontram-se concluídas, estando já

disponível para a operação de integração intermodal de transportes de passageiros;

b) a plena utilização do Terminal pelas linhas de ônibus intra- e intermunicipais é uma medida essencial

para o aproveitamento dos investimentos já feitos pela União no sistema de transporte metropolitano de

Belo Horizonte, bem como para a otimização do sistema de transporte metropolitano de passageiros local,

sendo portanto recomendável o início imediato das providências para a operação integrada das linhas que

passem pelo local e daquelas que venham a ser reestruturadas em função dessa disponibilidade de

integração.

 NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 

______________________________________________________________________________
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - MG: seja notificado ao

Governo do Estado de Minas Gerais e à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (esta última

para o exercício das funções que lhe são atribuídas pelo art. art. 62 inc. XXXI da Constituição Estadual),

informando-lhes que:

a) a implantação total do plano de integração apresentado à CBTU pelo DER/MG, prevendo a integração

no Terminal São Gabriel das linhas de ônibus intermunicipais, para cumprir o objetivo de integração

intermodal pactuado pela União, pelo Estado e pelo Município de Belo Horizonte no Convênio s/nº de

01/06/1995, é uma medida essencial para o aproveitamento dos investimentos já feitos pela União no
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sistema de transporte metropolitano de Belo Horizonte, bem como para a otimização do sistema de

transporte metropolitano de passageiros local;

b) não obstante esta circunstância ter sido publicada e informada pelo Tribunal ao titular do governo

estadual por três vezes (Decisão 1334/2002, Ata 37/2002 -  Plenário; Acórdão 753/2003, Ata 24/2003 ¿

Plenário; Acórdão 1391/2004, Ata 34/2004 ¿ Plenário, este último também comunicado à Assembléia

Legislativa estadual), a integração intermodal no referido Terminal permanece em volumes reduzidíssimos,

representando menos de dez por cento do plano de integração original;

c) em conseqüência, o Terminal de Integração Leste da Estação São Gabriel do Metrô de Belo Horizonte

encontra-se concluído, pronto para prestar à população da Região Metropolitana de Belo Horizonte os

serviços para os quais foi financiado pelo governo federal e, no entanto, permanece em sua maior parte

vazio e sem utilização significativa por parte do sistema de transporte intermunicipal sob responsabilidade

do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO:

0 

______________________________________________________________________________
Determinação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI:

determinação à CBTU, com fulcro no art. 45 da Lei 8443/92 e no art. 113 § 2º da Lei 8666/93, no sentido

de abster-se de dar continuidade à contratação e execução de despesas com o desenvolvimento de

projeto executivo para as áreas especificamente comerciais que se pretenda edificar no terreno ou espaço

aéreo adjacentes à Estação Vilarinho até posterior deliberação do Tribunal no âmbito desta fiscalização

(esclarecido que essa vedação não se estende ao desenvolvimento de projetos executivos relativos às

áreas especificamente dedicadas ao transporte coletivo e à integração intermodal na referida Estação ou

seu entorno). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* 

______________________________________________________________________________
Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em relação

à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na concessão da

exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao Terminal Vilarinho, a

opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela estritamente comercial da obra a

construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento pelos licitantes (esclarecido que a

presente audiência não questiona eventual detalhamento de projeto executivo do Terminal de transportes),

quando estão presentes os seguintes fatores que comprometem tal escolha frente aos princípios

constitucionais de eficiência e economicidade (art. 37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei

8443/92):

 

a) incompatibilidade com o fundamento legal do Decreto-Lei 271/67, na medida em que o instituto da

concessão de direito real de uso representa exatamente o direito de construir no imóvel ou espaço aéreo

que se concede, com as limitações de uso indispensáveis ao interesse público;

 

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

Responsáveis: 
Nome:  Joao Luiz da Silva Dias CPF:  01108980600

______________________________________________________________________________
Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em relação

à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na concessão da

exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao Terminal Vilarinho, a

opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela estritamente comercial da obra a
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construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento pelos licitantes (esclarecido que a

presente audiência não questiona eventual detalhamento de projeto executivo do Terminal de transportes),

quando estão presentes os seguintes fatores que comprometem tal escolha frente aos princípios

constitucionais de eficiência e economicidade (art. 37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei

8443/92):

 

b.1) a formatação do segmento comercial da obra mediante o projeto executivo é inconsistente com os

princípios básicos de gerenciamento de risco de um project finance dessa natureza, devido a que:

 

I) essa formatação atribui ao empreendedor privado os riscos de demanda do negócio estritamente

comercial e retira-lhe parte significativa da capacidade de controle sobre os mesmos, impondo ao

investimento estritamente comercial um volume e um formato rigidamente predeterminados através de

uma especificação de obra (volumetria, área locável, acabamentos) ao nível de detalhe de um projeto

executivo, retirando da parte mais habilitada a carregar esse risco (o empresário comercial) a autonomia

para gerenciá-lo;

 

II) esta alocação incorreta dos riscos do projeto eleva desnecessária e substancialmente a percepção de

risco dos licitantes, afastando potenciais concorrentes sérios (reduzindo a competitividade da licitação) e

elevando os custos das propostas, na mesma proporção do aumento de risco induzido pela necessidade

de observar o projeto executivo da obra comercial;

 

b.2) a especificação detalhada do empreendimento comercial reduz as oportunidades para a inovação

tecnológica e mercadológica que possa ser trazida pelo empreendedor comercial (que é o agente mais

capaz de introduzir inovações no seu próprio ramo de negócio);

 

b.3) a definição de todo o empreendimento comercial (através do projeto de arquitetura, já desenvolvido, e

do pretendido projeto executivo), e conseqüentemente do volume e características principais do

empreendimento, não tem a ampará-la qualquer estudo específico de viabilidade econômica ou financeira,

agravado pelas circunstâncias de que o porte do shopping center em termos de Área Bruta Locável, tal

como  proposto no projeto de arquitetura que se pretende desenvolver :

 

I) é pelo menos 71,64 %  superior à mais otimista projeção de mercado feita para esse empreendimento

em bases objetivamente verificáveis (através da licitação anterior), e a projeção de receitas é inteiramente

incompatível com os estudos de mercado até o momento disponíveis (e mencionados pela própria CBTU

como aplicáveis);

 

II) encontra-se na metade superior dos shoppings do país em termos de Área Bruta Locável, quando o

shopping a construir terá que formar o ponto comercial num vazio geográfico situado em uma região

periférica da capital (com 75 % da população flutuante dispondo de renda média entre 2 e 3 salários

mínimos, segundo dados apresentados pela própria CBTU);

 

 

 

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 
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Responsáveis: 
Nome:  Joao Luiz da Silva Dias CPF:  01108980600

______________________________________________________________________________
Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em relação

à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na concessão da

exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao Terminal Vilarinho, a

opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela estritamente comercial da obra a

construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento pelos licitantes (esclarecido que a

presente audiência não questiona eventual detalhamento de projeto executivo do Terminal de transportes),

quando estão presentes os seguintes fatores que comprometem tal escolha frente aos princípios

constitucionais de eficiência e economicidade (art. 37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei

8443/92):

 

b.4) a hipotética execução "parcial" por um incorporador para futura exploração, por sua conta e risco, de

um projeto executivo de um shopping center desenvolvido, não tem plausibilidade técnica ou econômica;

 

b.5) a construção parcial pela CBTU do projeto executivo assim concebido, em resposta ao fracasso de

uma eventual licitação para concessão, implicaria:

 

I) numa edificação de custo estimado em R$ 30.980.600,00 (apenas para poder operar o Terminal de

transporte, sem qualquer perspectiva futura de continuidade do projeto original por empresário privado),

frente ao desembolso estimado de R$ 24.925.644,73 que seria necessário para a edificação da totalidade

do projeto atualmente existente e licenciado;

 

II) na necessidade de construção de uma única vez da área total do terminal de transporte, por tratar-se de

apenas uma plataforma ilhada central em cada lado da via, quando o projeto atualmente existente e

licenciado permite a construção da área de transporte em etapas (na medida da disponibilidade

orçamentária e da demanda gerada pela efetiva decisão de integração por conta dos gerenciadores do

transporte rodoviário), ampliando o número de plataformas paralelas em cada lado da via férrea.

 

b.6) por outro lado, a desistência de execução do projeto executivo assim concebido, em resposta ao

fracasso de uma eventual licitação para concessão, implicaria no desperdício dos valores dispendidos no

projeto, estimados em R$ 1.950.000,00;

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

Responsáveis: 
Nome:  Joao Luiz da Silva Dias CPF:  01108980600

______________________________________________________________________________
Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em relação

à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na concessão da

exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao Terminal Vilarinho, a

opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela estritamente comercial da obra a

construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento pelos licitantes (esclarecido que a

presente audiência não questiona eventual detalhamento de projeto executivo do Terminal de transportes),

quando estão presentes os seguintes fatores que comprometem tal escolha frente aos princípios

constitucionais de eficiência e economicidade (art. 37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei
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8443/92):

 

c) adoção das seguintes escolhas de projeto, já constantes do projeto básico de arquitetura que se

pretende desenvolver executivamente:

 

c.1) previsão da demolição de elementos construtivos recém-edificados na Estação Vilarinho e que servem

às suas finalidades de transporte, sem cogitar de seu aproveitamento (passarelas, estrutura de prédio

administrativo, toda a cobertura e parte das salas de serviço do saguão da Estação);

 

c.2) previsão de obras pesadas no saguão da Estação Vilarinho, em salas contíguas àquelas onde estão

localizados os equipamentos centrais do sistema de sinalização de campo/ATC que controlam todo o fluxo

de trens entre as estações Minas Shopping e Vilarinho (durante a primeira fase de operação plena e até

que sejam instalados os equipamentos do Centro de Controle Operacional, o que depende da

disponibilidade orçamentária futura).

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS. 

Responsáveis: 
Nome:  Joao Luiz da Silva Dias CPF:  01108980600

______________________________________________________________________________
Determinação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI:

I) seja reformado, com fulcro no art. 276 § 5o do Regimento Interno, o despacho de fls. 562-564, para que

seja, ainda em caráter cautelar e com fundamento no no art. 45 da Lei 8443/92 e no art. 276 do Regimento

Interno deste Tribunal, autorizado à Companhia Brasileira de Trens Urbanos o prosseguimento dos

serviços de projeto executivo contemplados na Concorrência 001/2005-METROBH, de acordo com a

alternativa proposta pela CBTU nos autos, nos seguintes termos

 

a) fica autorizado o desenvolvimento dos projetos executivos do sistema viário, infra-estrutura do entorno e

estação de integração (área de operação de ônibus e metrô), observado ainda que:

a.1) fica autorizado o desenvolvimento das especificações mínimas para o projeto dos demais segmentos

(tais como localização dos elementos estruturais,  drenagem, alimentação elétrica, combate a incêndio,

dimensionamento da circulação vertical), de forma que quaisquer projetos posteriores das demais áreas

da edificação tenham os parâmetros que permitam compatibilizá-los com a área operacional;

a.2) os projetos do sistema viário, infra-estrutura do entorno e estação de integração podem ser

dimensionados para suportar a edificação do potencial construtivo máximo do terreno;

a.3)  qualquer projeto de alteração no mezanino da Estação de Metrô Vilarinho com remoção ou demolição

de elementos construtivos fica condicionada à apresentação prévia ao Tribunal de:

a.3.1) justificativas da necessidade do não-aproveitamento dos elementos construtivos já edificados, em

particular a cobertura da Estação e as salas técnicas hoje construídas;

a.3.2) plano de contingência e estratégia de gerenciamento dos riscos físicos ao equipamento

centralizador do sistema de sinalização de campo/ATC instalado no mezanino  Estação Vilarinho durante a

realização de obras planejadas no local.

b) fica condicionada a liberação dos projetos executivos das áreas destinadas ao empreendimento

comercial, se de interesse da CBTU realizá-los, à comprovação junto ao Tribunal que as cláusulas

contratuais e especificações técnicas fixadas à empresa contratada prevejam:

b.1) o desenvolvimento do projeto em áreas modulares de edificação que dividam a área máxima

edificável em parcelas separadas, de forma tal que uma licitação de concessão para construção por conta
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de licitante permita propostas de edificação de proporções variáveis  da área total do empreendimento

comercial;

b.2) que o projeto de cada área deste segmento comercial inclua as apenas especificações estruturais

mínimas (aquelas estritamente necessárias para definição do volume construído e compatibilidade física

com a operação do segmento de transporte, bem como a fixação de parâmetros quantitativos de custo

para a licitação de concessão), deixando a critério do licitante o máximo de elementos construtivos, de

sistemas e de detalhamento nas áreas a serem edificadas.

c) a seqüência de desenvolvimento dos projetos executivos das áreas destinadas às vagas de

estacionamento deverá adaptar-se ao disposto nas alíneas ´a´ e ´b´ acima, cabendo prever:

c.1) a edificação gradual da oferta de vagas de estacionamento, em função do crescimento do volume de

passageiros integrados e do porte da área comercial que vier a ser realmente concessionada;

c.2) o aproveitamento do solo criado sobre a estação para utilização temporária como estacionamento, na

hipótese das obras  do empreendimento comercial concessionado iniciarem-se depois da área de

transportes

d) é recomendável que, no projeto, a estratégia construtiva para a estação de transportes contemple a

execução em parcelas da área de circulação de ônibus e passageiros, permitindo a construção

inicialmente de uma das plataformas e em seguida - à medida em que se verifique a efetiva integração das

linhas de ônibus - a construção da plataforma remanescente.

 PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* 

______________________________________________________________________________
Recomendação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI: III) após

comunicada à CBTU a deliberação proposta no inciso I acima, seja dado prosseguimento ao processo,

para o que se propõe:

 

b) sejam formuladas as demais medidas alvitradas no relatório de auditoria a fls.   60-61, que abaixo

transcrevemos:

b.1) recomendações à CBTU, com fulcro no art. 45 inc. I da Lei 8443/92 c/c o art. 250 incs. II e II do

Regimento Interno , no sentido de:

b.1.1)  desenvolver, já no projeto básico de expansão do Metrô (Contrato 012/2004-DT), alternativas de

instalação e utilização de Pátios de Manutenção provisórios (a exemplo do antigo Pátio do Eldorado), para

a hipótese de atraso na disponibilidade do terreno do atual Pátio Ferroviário do Horto para implantação do

Pátio de Manutenção definitivo;

b.1.2) na elaboração do projeto da linha 3 ora em andamento (Contrato 012/2004-DT):

b.1.2.1) sejam desenvolvidas uma ou mais alternativas de traçado para o trecho entre a Estação Praça

Sete e a Estação Savassi que não precisem passar pela área de aclive acentuado da Praça da Liberdade

(a exemplo da variante anterior pela Rua Pernambuco), ao menos até que se tenham estimativas

confiáveis de custos de construção das respectiva estações;

b.1.2.2) sejam também incluídas no programa de sondagens e levantamento topográfico as alternativas

acima mencionadas, uma vez que estes levantamentos representam componente importante da avaliação

de viabilidade física e de custos das diferentes alternativas

 PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* 

______________________________________________________________________________
Determinação a Órgão/Entidade:  COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - MICI: III) após

comunicada à CBTU a deliberação proposta no inciso I acima, seja dado prosseguimento ao processo,

para o que se propõe:
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a) sejam mantidas, na deliberação que vier a ser adotada, as providências propostas no inciso I acima, na

forma de determinações com fulcro no art. 45 inc. I da Lei 8443/92 c/c o art. 250 incs. II e II do Regimento

Interno;

 PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* 

______________________________________________________________________________
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - MG: III) após

comunicada à CBTU a deliberação proposta no inciso I acima, seja dado prosseguimento ao processo,

para o que se propõe:

 

 

b) sejam formuladas as demais medidas alvitradas no relatório de auditoria a fls.   60-61, que abaixo

transcrevemos:

 

b.2) seja informado ao Governo do Estado de Minas Gerais e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

(bem como aos respectivos órgãos Legislativos, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a

Câmara Municipal de Belo Horizonte) que:

b.2.1) as obras de implantação do Terminal José Cândido da Silveira encontram-se concluídas, estando já

disponível para a operação de integração intermodal de transportes de passageiros;

b.2.2) a plena utilização do Terminal pelas linhas de ônibus intra- e intermunicipais é uma medida

essencial para o aproveitamento dos investimentos já feitos pela União no sistema de transporte

metropolitano de Belo Horizonte, bem como para a otimização do sistema de transporte metropolitano de

passageiros local, sendo portanto recomendável o início imediato das providências para a operação

integrada das linhas que passem pelo local e daquelas que venham a ser reestruturadas em função dessa

disponibilidade de integração.

 

b.3) seja notificado ao Governo do Estado de Minas Gerais e à Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais (esta última para o exercício das funções que lhe são atribuídas pelo art. art. 62 inc. XXXI da

Constituição Estadual), informando-lhes que:

b.3.1) a implantação total do plano de integração apresentado à CBTU pelo DER/MG, prevendo a

integração no Terminal São Gabriel das linhas de ônibus intermunicipais, para cumprir o objetivo de

integração intermodal pactuado pela União, pelo Estado e pelo Município de Belo Horizonte no Convênio

s/nº de 01/06/1995, é uma medida essencial para o aproveitamento dos investimentos já feitos pela União

no sistema de transporte metropolitano de Belo Horizonte, bem como para a otimização do sistema de

transporte metropolitano de passageiros local;

b.3.2) não obstante esta circunstância ter sido publicada e informada pelo Tribunal ao titular do governo

estadual por três vezes (Decisão 1334/2002, Ata 37/2002 - Plenário; Acórdão 753/2003, Ata 24/2003 -

Plenário; Acórdão 1391/2004, Ata 34/2004 - Plenário, este último também comunicado à Assembléia

Legislativa estadual), a integração intermodal no referido Terminal permanece em volumes reduzidíssimos,

representando menos de dez por cento do plano de integração original;

b.3.3) em conseqüência, o Terminal de Integração Leste da Estação São Gabriel do Metrô de Belo

Horizonte encontra-se concluído, pronto para prestar à população da Região Metropolitana de Belo

Horizonte os serviços para os quais foi financiado pelo governo federal e, no entanto, permanece em sua

maior parte vazio e sem utilização significativa por parte do sistema de transporte intermunicipal sob

responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais.
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 NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 

______________________________________________________________________________
Saneamento de Irregularidades Graves: FORAM SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE

RECURSOS.II) em conseqüência das providências ora adotadas pelo Tribunal em relação a esta questão,

sejam modificados no sistema FISCOBRAS os registros de Irregularidades Graves com Paralisação (IG-P)

concernentes ao Edital 001/2005 (Irregularidade 7, fls. 48-52 e 62-64 do relatório de auditoria), não se

incluindo o contrato entre aqueles inseridos no art. 97 da Lei 10.934/2004 (LDO/2005). 

______________________________________________________________________________
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DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)
Processo: 4630/2003-5	Deliberação: AC-753-/2003-PL	Data: 25/06/2003

 
Processo: 9951/2004-2	Deliberação: AC-1.391-/2004-PL	Data: 15/09/2004

 
PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)
Processo:   4350/2005-8	Deliberação:  	Data: 24/06/2005

Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em

relação à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na

concessão da exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao

Terminal Vilarinho, a opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela

estritamente comercial da obra a construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento

pelos licitantes (esclarecido que a presente audiência não questiona eventual detalhamento de

projeto executivo do Terminal de transportes), quando estão presentes os seguintes fatores que

comprometem tal escolha frente aos princípios constitucionais de eficiência e economicidade (art.

37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei 8443/92):

 

a) incompatibilidade com o fundamento legal do Decreto-Lei 271/67, na medida em que o instituto

da concessão de direito real de uso representa exatamente o direito de construir no imóvel ou

espaço aéreo que se concede, com as limitações de uso indispensáveis ao interesse público;

 

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo:   4350/2005-8	Deliberação:  	Data: 24/06/2005

Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em

relação à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na

concessão da exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao

Terminal Vilarinho, a opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela

estritamente comercial da obra a construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento

pelos licitantes (esclarecido que a presente audiência não questiona eventual detalhamento de

projeto executivo do Terminal de transportes), quando estão presentes os seguintes fatores que

comprometem tal escolha frente aos princípios constitucionais de eficiência e economicidade (art.

37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei 8443/92):

 

b.1) a formatação do segmento comercial da obra mediante o projeto executivo é inconsistente

com os princípios básicos de gerenciamento de risco de um project finance dessa natureza,

devido a que:

 

I) essa formatação atribui ao empreendedor privado os riscos de demanda do negócio



 PT: 15453129551760031                                                                                                                     SECEX-MG

estritamente comercial e retira-lhe parte significativa da capacidade de controle sobre os mesmos,

impondo ao investimento estritamente comercial um volume e um formato rigidamente

predeterminados através de uma especificação de obra (volumetria, área locável, acabamentos)

ao nível de detalhe de um projeto executivo, retirando da parte mais habilitada a carregar esse

risco (o empresário comercial) a autonomia para gerenciá-lo;

 

II) esta alocação incorreta dos riscos do projeto eleva desnecessária e substancialmente a

percepção de risco dos licitantes, afastando potenciais concorrentes sérios (reduzindo a

competitividade da licitação) e elevando os custos das propostas, na mesma proporção do

aumento de risco induzido pela necessidade de observar o projeto executivo da obra comercial;

 

b.2) a especificação detalhada do empreendimento comercial reduz as oportunidades para a

inovação tecnológica e mercadológica que possa ser trazida pelo empreendedor comercial (que é

o agente mais capaz de introduzir inovações no seu próprio ramo de negócio);

 

b.3) a definição de todo o empreendimento comercial (através do projeto de arquitetura, já

desenvolvido, e do pretendido projeto executivo), e conseqüentemente do volume e

características principais do empreendimento, não tem a ampará-la qualquer estudo específico de

viabilidade econômica ou financeira, agravado pelas circunstâncias de que o porte do shopping

center em termos de Área Bruta Locável, tal como  proposto no projeto de arquitetura que se

pretende desenvolver :

 

I) é pelo menos 71,64 %  superior à mais otimista projeção de mercado feita para esse

empreendimento em bases objetivamente verificáveis (através da licitação anterior), e a projeção

de receitas é inteiramente incompatível com os estudos de mercado até o momento disponíveis

(e mencionados pela própria CBTU como aplicáveis);

 

II) encontra-se na metade superior dos shoppings do país em termos de Área Bruta Locável,

quando o shopping a construir terá que formar o ponto comercial num vazio geográfico situado

em uma região periférica da capital (com 75 % da população flutuante dispondo de renda média

entre 2 e 3 salários mínimos, segundo dados apresentados pela própria CBTU);

 

 

 

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo:   4350/2005-8	Deliberação:  	Data: 24/06/2005

Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em

relação à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na

concessão da exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao

Terminal Vilarinho, a opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela
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estritamente comercial da obra a construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento

pelos licitantes (esclarecido que a presente audiência não questiona eventual detalhamento de

projeto executivo do Terminal de transportes), quando estão presentes os seguintes fatores que

comprometem tal escolha frente aos princípios constitucionais de eficiência e economicidade (art.

37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei 8443/92):

 

b.4) a hipotética execução "parcial" por um incorporador para futura exploração, por sua conta e

risco, de um projeto executivo de um shopping center desenvolvido, não tem plausibilidade

técnica ou econômica;

 

b.5) a construção parcial pela CBTU do projeto executivo assim concebido, em resposta ao

fracasso de uma eventual licitação para concessão, implicaria:

 

I) numa edificação de custo estimado em R$ 30.980.600,00 (apenas para poder operar o

Terminal de transporte, sem qualquer perspectiva futura de continuidade do projeto original por

empresário privado), frente ao desembolso estimado de R$ 24.925.644,73 que seria necessário

para a edificação da totalidade do projeto atualmente existente e licenciado;

 

II) na necessidade de construção de uma única vez da área total do terminal de transporte, por

tratar-se de apenas uma plataforma ilhada central em cada lado da via, quando o projeto

atualmente existente e licenciado permite a construção da área de transporte em etapas (na

medida da disponibilidade orçamentária e da demanda gerada pela efetiva decisão de integração

por conta dos gerenciadores do transporte rodoviário), ampliando o número de plataformas

paralelas em cada lado da via férrea.

 

b.6) por outro lado, a desistência de execução do projeto executivo assim concebido, em resposta

ao fracasso de uma eventual licitação para concessão, implicaria no desperdício dos valores

dispendidos no projeto, estimados em R$ 1.950.000,00;

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo:   4350/2005-8	Deliberação:  	Data: 24/06/2005

Audiência de Responsável: Joao Luiz da Silva Dias: audiência do Diretor-Presidente da CBTU em

relação à seguinte decisão que resultou na abertura da Concorrência 001/2005 - METROBH: na

concessão da exploração privada do empreendimento comercial (shopping center) associado ao

Terminal Vilarinho, a opção pela licitação com predeterminação precisa, em edital, da parcela

estritamente comercial da obra a construir mediante projeto executivo de obrigatório cumprimento

pelos licitantes (esclarecido que a presente audiência não questiona eventual detalhamento de

projeto executivo do Terminal de transportes), quando estão presentes os seguintes fatores que

comprometem tal escolha frente aos princípios constitucionais de eficiência e economicidade (art.

37 ´caput´da Constituição Federal, art. 16 inc. I da Lei 8443/92):
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c) adoção das seguintes escolhas de projeto, já constantes do projeto básico de arquitetura que

se pretende desenvolver executivamente:

 

c.1) previsão da demolição de elementos construtivos recém-edificados na Estação Vilarinho e

que servem às suas finalidades de transporte, sem cogitar de seu aproveitamento (passarelas,

estrutura de prédio administrativo, toda a cobertura e parte das salas de serviço do saguão da

Estação);

 

c.2) previsão de obras pesadas no saguão da Estação Vilarinho, em salas contíguas àquelas

onde estão localizados os equipamentos centrais do sistema de sinalização de campo/ATC que

controlam todo o fluxo de trens entre as estações Minas Shopping e Vilarinho (durante a primeira

fase de operação plena e até que sejam instalados os equipamentos do Centro de Controle

Operacional, o que depende da disponibilidade orçamentária futura).

 PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo:   4350/2005-8	Deliberação:  	Data: 24/06/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - MG: determino

à Secex/MG que, nos termos do § 2° do art. 276 do Regimento Interno, promova a oitiva do

presidente da CBTU, fixando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para atendimento, para que o

gestor se manifeste acerca das irregularidades listadas no item 153 da instrução de fls. 74/122 do

volume principal, alertando-o de que a ausência de pronunciamento implicará a imediata

suspensão cautelar da Concorrência n° 001-2005/METROBH.

Alerto à unidade técnica  que:

- nesta etapa processual devem ser examinados tão-somente os pressupostos para a concessão

da medida cautelar de que trata o art. 276 do Regimento Interno;

- caso não haja manifestação do gestor no prazo fixado, o processo deve ser encaminhado de

imediato ao meu Gabinete para a adoção das medidas cabíveis.

 
Processo:   4350/2005-8	Deliberação: RQ-1-27/2005-PL	Data: 20/07/2005

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

Presidente: MC-001. determino, cautelarmente, com fundamento no art. 276 do Regimento

Interno/TCU, a suspensão dos procedimentos referentes à Concorrência n° 001-2005/METROBH,

fixando o prazo adicional de 10 (dez) dias, a contar da ciência deste despacho, para que o

Presidente da empresa se manifeste sobre as irregularidades relacionadas no Ofício nº 764-

SECEX/MG, de 29/6/2005. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 10 DIAS.
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Fotografias

 
1 - 11/05/0205

 - Barreira de acesso ao Terminal São Gabriel Leste desativada

 

 

 
2 - 11/05/2005

 - Vista geral do Terminal São Gabriel Leste vazio em hora de pico (07:30 da manhã de um dia útil)
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3 - 11/05/2005

 - Movimento máximo verificado em hora-pico de dia útil (07:25 a 07:45 da manhã) no Terminal Leste São

Gabriel: um ônibus e um microônibus

 

 

 
4 - 25/04/2005

 - Terminal José Cândido da Silveira com instalações prontas para operação de integração
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5 - 25/04/2005

 - Terminal José Cândido da Silveira com instalações prontas para operação de integração intermodal

 

 

 
6 - 24/04/2005

 - Pátio Ferroviário do Horto, atualmente operado por duas concessionárias do transporte ferroviário de

carga
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7 - 24/04/2005

 - Sinalização de campo - sala técnica instalada - Pátio São Gabriel

 

 

 
8 - 24/04/2005

 - Sinalização de campo - instalação da interconexão entre os sistemas antigo e novo na Sala Técnica da

Estação Minas Shopping

 

 


