
 
 
 
 
 

 

TC-15014/026/2010 

Contratante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 

Contratada: CTRENS Companhia de Manutenção 

Responsáveis: Sérgio Henrique Passos Avelleda e Mário M. S. R. Bandeira –            

Diretores Presidentes; Sérgio Luiz Gonçalves Pereira e Milton Frasson – Diretores           

Administrativo e Financeiro; Evaldo José dos Reis Ferreira – Gestor do Contrato;            

Cleverson Rodrigues – Gerente do Contrato; 

Pela contratada: Jesus Esnaola Altuna e Agenor Marinhos Contente Filho –           

Procuradores 

Objeto: Concessão Administrativa para prestação de serviços de manutenção         

preventiva, corretiva, revisão geral e a modernização da frota da Linha 8 – Diamante,              

da CPTM, dentro de padrões pré-definidos de confiabilidade e tempo de reparo, com             

renovação total da frota. 

Em exame: Concorrência Internacional nº 8764083011; contrato nº 876408301100,         

assinado em 19/03/10; 1º Termo Aditivo, de 27/02/2015. 

 

Visto. 

 

Analisa-se, nos presentes autos, o Projeto “Modernização e        

Manutenção dos Trens da Linha 8 da CPTM, Série 500” , contemplado o Plano              

Plurianual 2008-2011, do Governo de Estado de São Paulo. 

 

Em 06/09/2016 convoquei a CPTM a prestar esclarecimentos a         

respeito das falhas suscitadas na instrução processual, formulando, inclusive, 10          

quesitos, para obtenção das informações técnicas necessárias à formulação de juízo de            

valor. 

 



 
 
 
 
 

 

 

A resposta da CPTM está encartada às fls.  5906/5970.  

De plano deixo consignado que a presente análise objetiva o          

esclarecimento a respeito de aspectos técnicos que ainda não permitem juízo de valor             

para julgamento da matéria, não se pretendendo reabrir discussão sobre pontos cuja            

convicção deste julgador já está formada e que será exposta no momento adequado. 

 

Pois bem. 

 

A CPTM procurou enfrentar todos os aspectos levantados naquela          

oportunidade, inclusive respondendo os quesitos que lhe foram formulados. 

 

As respostas foram avaliadas exclusivamente pela dependência de        

Engenharia de ATJ que suscitou novas dúvidas, a partir das explicações oferecidas. 

 

Fazendo valer a análise técnica em questão é de se continuar a se             

averiguar a matéria sobre os pontos questionados, os quais se concentraram nos            

quesitos formulados e foram expostos na conformidade seguinte: 

 

“2 – A CPTM deverá especificar em relação a aludida frota: 

2.b  –  quantos carros foram remodelados;” 

 

A origem informa que não houve remodelação, mas sim o          

fornecimento de 36 trens novos de 8 carros cada, em 2 etapas: 12 + 24, totalizando                

288 carros. Alega que o Edital (itens 2.2.1 e 2.3”a”) facultava que a modernização de               

12 trens, prevista na primeira etapa, fosse substituída pelo fornecimento de novos            

 



 
 
 
 
 

 

trens. 

 

A Engenharia, ao avaliar o quadro acostado às fls. 5586, observou que            

a frota antiga foi substituída depois do previsto inicialmente e que houve período em              

que o número da frota operacional foi inferior à prevista (final de 2011 até meados               

do 1º semestre de 2012). 

 

“3  –  Qual o atual intervalo entre os trens que operam na linha?” 

 

A CPTM informou que o intervalo é de 5 minutos. 

 

A Unidade Técnica visitou o sítio eletrônico da Empresa e lá encontrou            

intervalos mínimos que chegam a 30 minutos, sendo que apenas em um período do              

dia é respeitado o intervalo de 5 minutos (5h30 a 9h30). Sobre o tema comenta               

também que não foi informado se a meta de viagens está sendo cumprida. 

 

“4 – Apresentar relatório de paralisações/problemas operacionais, que        

interferiram na operação, relativo aos últimos 12 meses.” 

 

Houve apresentação das ocorrências notáveis (capazes de provocar        

transtorno operacional), num total de 3 no último ano, número menor do que em              

outras linhas. 

 

A Engenharia reclama da não apresentação de histórico maior e da           

ausência de informação se tais ocorrências foram decorrentes de problemas técnicos           

nos trens. 

 



 
 
 
 
 

 

 

“6 – Houve alguma alteração contratual após a celebração do 1º           

Termo Aditivo?” 

 

A CPTM informa ausência de qualquer outra alteração. 

 

Unidade Técnica, no entanto, verificou a existência de alteração no          

cronograma de entrega dos trens, sendo que no período de setembro/2011 a            

junho/2012 (15º ao 24º mês) a frota operacional foi inferior à prevista em contrato. 

 

“10 – A adoção dos Sistemas “ATC” e “CBTC”, segundo a instrução, não             

estava prevista no escopo original da Concessão. Nessa medida é de se questionar: 

 

10.a – a tecnologia não estava disponível na época da          

contratação?” 

 

A origem esclareceu que o sistema de sinalização de bordo tipo CBTC,            

era parte de outro contrato, anterior à PPP e que no contrato que aqui se examina                

previu-se que os trens deveriam ser fabricados e entregues de forma a receberem o              

sistema CBTC pois o sistema ATC, então vigente, seria desativado. Aduziu que a linha 8               

opera com o sistema ATC desde 1980, o qual permite circulação segura com intervalos              

de 4,5 min.. 

 

Engenharia não encontrou informação que justifique o sistema CBTC         

ainda não estar em operação, compreendendo que possível motivação seja o atraso            

na implantação da sinalização CBTC, pois os novos trens da série 8000, caso fossem              

 



 
 
 
 
 

 

adaptados apenas a esse sistema, não circulariam. 

 

Lembrou da existência de contrato objetivando a “prestação de         

serviços de engenharia para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização           

CBTC e telecomunicações para a Linha 8”, datado de 22/10/09, no valor de R$              

288.764.798,72 (TC 40325/026/09), o qual, até novembro/2016, já havia sido aditado           

6 vezes, com acréscimo à ordem de 21,14% e alteração do prazo de vigência, de 30                

para 78 meses. Observa que a CPTM atribuí tal fato à postergação de instalação do               

CBTC nos trens, com necessidade de instalação do ATC, formalizada pelo 1º Termo             

Aditivo. 

 

Contudo apreendeu que no processo que cuida da contratação do          

sistema CBTC (o já mencionado TC 40325/026/09) a CPTM traz informação           

conflitante, alegando que a substituição dos trens da série 5000 pela série 8000 e a               

necessidade de manter os sistemas ATC e CBTC em operação é que atrasaram o              

cronograma lá previsto. 

 

Constata que os 2 contratos, que possuem serviços complementares,         

mereceram justificativa para o atraso no cronograma culpando-se reciprocamente. 

 

 

Em relação ao 1º TA verificou que a contratada solicitou pagamento           

pelos serviços de implantação do ATC, concluídos em 10/01/14, ao preço de EU             

4.950.000,00 (base junho/11). O valor foi suportado com recursos de parcela A, não             

utilizada, em virtude da indisponibilidade dos trens novos em operação, resultado do            

atraso em sua entrega. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Conclui não estar claro o motivo de tantos atrasos na instalação da            

sinalização do CBTC, o que implicou nos acréscimos de serviço do 1º TA, sendo,              

inclusive, que não está comprovado que o contrato relativo à sinalização tenha sido             

formalizado a tempo de possibilitar que o sistema já estivesse pronto e em             

funcionamento para receber os novos trens.  

 

“10.b – qual a justificativa técnica para a adoção de cada um dos             

sistemas?” 

 

A Empresa afirma que o ATC permite controle automático mediante          

equipamentos eletroeletrônicos instalados na via, a bordo dos trens e no centro de             

controle, que trabalham em conjunto, permitindo circulação final segura de no           

máximo 20 trens/hora. 

 

Já no CBTC o controle automático é realizado por equipamentos de           

rádio, permitindo circulação máxima de 30 trens/hora. 

 

A Unidade Técnica salientou incongruência na resposta aos quesitos,         

posto que, se o sistema ATC permite intervalo máximo de 4,5 minutos, como             

afirmado pela CPTM, chegaríamos a um resultado de 13 trens/hora e não 20             

trens/hora, como afirmado. 

 

Por outro lado constatou que a CPTM não mais pretende desativar o            

sistema ATC, instalando-o, inclusive, nas composições novas. Afirma não haver          

justificativa técnica para manutenção dos dois sistemas . 

 



 
 
 
 
 

 

 

“10.c – já houve compatibilização para uso simultâneo das         

tecnologias?” 

 

Esclarece a origem que a utilização simultânea não é possível e que os             

sistemas serão utilizados alternativamente. 

 

Engenharia verificou que essa utilização alternativa implicará em        

adaptação dos trens, motivando novo pleito de indenização, tal como se vê às fls.              

5521. 

 

“10.e – tratando-se de serviços desvinculados da proposta original e          

liquidados na forma de indenização, porque a utilização da data-base do contrato            

(nov/2009), gerando reajuste imediato a um serviço recém contratado, que impactou           

os preços à vista em 30%?” 

 

 

Diz a origem que o valor apurado pelo serviço retroagiu para a data             

base do contrato porque foi utilizada verba contratual para pagamento. Daí que o             

valor apurado na data base (nov/09), R$ 10.340.260,45, foi reajustado para R$            

12.649.188,91 (nov/2013), em virtude da variação do IPC-FIPE. 

 

Unidade Técnica, ainda que salientando tratar-se de matéria de cunho          

econômico, vislumbrou que “muitos dos preços propostos pelo consórcio ficaram          

inferiores aos apurados pela CPTM (relatório de análise e valoração emitido pela            

gerencia de custos GRC/RAV1880/2012) e não houve justificativas para a          

 



 
 
 
 
 

 

manutenção de preços superiores aos que a contratada se propunha a receber”. 

 

Outra informação que reputa relevante é a de que haveria          

desinstalação de 80 conjuntos e equipamentos de trens da série 7000, porque teriam             

os sistemas em duplicidade. Referidas composições, também de fabricação da CAF,           

operam nas linhas 7, 8, 9, 11 e 12 e não há qualquer explicação que justifique o                 

motivo pelo qual esses trens possuíam o sistema em duplicidade, o quanto teria sido              

gasto para sua implantação e o porque da desinstalação. 

 

Em suas considerações finais a Unidade de Engenharia enfatiza não          

estar claro o porque do grande atraso na implantação do CBTC e a conveniência              

técnica de implantação futura dos 2 sistemas nos trens da linha 8. 

 

Lembra que haverá desembolso futuro para implantação do sistema         

CBTC, sem que se tenha informado a previsão para sua instalação. 

 

Afirma também que não é possível saber se a atraso na implantação            

da sinalização (TC 40325/026/09) provocou os serviços aqui aditados ou se foram as             

alterações das premissas dos sistemas a serem adotados (CBTC e ATC) que            

atrasaram a implantação da sinalização. 

 

Lembra que apesar da informação de que o intervalo entre trens ser            

de 5 minutos, as informações divergentes encontradas na internet deixam dúvidas se            

as metas das viagens, objetivo maior da PPP, estariam sendo cumpridas. 

 

É do interesse processual também, haja vista o clamor sobre a matéria,            

 



 
 
 
 
 

 

averiguação da possível existência de Cartel, com influência no certame licitatório,           

apontado por este Relator no item 9 do aludido despacho datado de setembro de              

2016. 

 

Sobre o assunto a CPTM respondeu haver determinado a instauração          

de Processo Administrativo, através do ato AP nº5186, de 08/10/2013, o qual foi             

paralisado pelo ato nº 01/2015, levando em consideração que a CPTM deverá valer-se             

das provas e conclusões produzidas pela entidades competentes (CADE e CGA), tendo            

em conta, inclusive, o limitado acesso às informações necessárias. 

 

Informou também o deslocamento da questão do Poder Judiciário,         

através do Processo nº 0031997-85.2013.8.26.0053, da 4ª Vara da Fazenda Pública da            

Capital, em litisconsórcio que engloba o Estado de São Paulo e a Companhia do Metrô 

 

É o que cumpria relatar. 

 

Decido. 

 

Os esclarecimentos prestados pela origem até o momento não foram          

aptos a tornar claros  elementos contratuais de suma importância. 

 

Da instrução transparece que a proposta técnica original previa que          

os trens recebessem equipamento de sinalização de bordo do tipo CBTC o qual, de seu               

turno foi contratado com o terceiro alheio ao presente contrato, o Consórcio            

Diamante, ao custo de R$288.764.798,72, em outubro de 2009. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Segundo a própria CPTM, a Linha 8 funciona com o sistema ATC desde             

1980, o qual tem potencial para permitir circulação segura com intervalo de 4,5             

minutos entre trens. 

 

Ocorreu que, por questões técnicas que precisam ser melhor         

esclarecidas, houve atraso significativo na implantação do sistema CBTC, cujo contrato           

já foi prorrogado em pelo menos em 48 meses (informação trazida do processo             

TC-40325/026/09) e  majorado em 21,14%. 

 

Tal atraso resultou na necessidade de aditamento da concessão aqui          

examinada, para implantação do sistema em operação (ATC) nos novos trens, sob            

pena de não circularem. 

 

A Engenharia do Tribunal questiona se o contrato relativo à sinalização           

foi formalizado tempestivamente, de sorte a possibilitar que o sistema estivesse           

pronto quando os novos   trens fossem colocadas em operação. 

 

Constatou também a existência de incongruência nos argumentos da         

CPTM para justificativa desse atraso. 

 

De fato. 

 

Enquanto nos presentes autos atribui o problema ao contrato celebrado          

para implantação do sistema CBTC, naquele processo (TC-40325/026/09), sua defesa          

afirma que a substituição dos trens da série 5000 pela 8000 e a necessidade de manter                

em operação os sistemas ATC e CBTC em operação, é que geraram o descompasso. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Vale repetir as palavras da Engenharia: os contratos possuem serviços          

complementares e em ambos se atribui as necessidades de prorrogação com base no             

andamento do outro contrato. 

 

Não fosse o prejuízo à população seria risível a desconexão da defesa da             

CPTM. 

 

 

A CPTM resolveu que o sistema ATC não seria mais desativado, mesmo            

após a implantação do CBTC, cabendo-lhe a condição de sistema reserva de operação,             

circunstância que implica em necessária adaptação dos trens, o que está gerando nova             

indenização à concessionária. 

 

A oportunidade exige inclusão de aspectos não abordados na instrução. 

 

O Jornal “Folha de São Paulo”, em matéria veiculada em 09/03 próximo            

passado, aborda a instalação do sistema CBTC na linha 2, Verde, do Metrô. 

 

Segundo a matéria, lá (como aqui), houve significativo atraso na entrega           

do sistema e foram  registradas  76 falhas relevantes durante o exercício de 2016. 

 

Episódios dignos de nota foram apontados, como é exemplo aquele          

ocorrido em 12 de maio, quando uma composição passou direto pela Estação            

Consolação, em virtude de problema da tecnologia em questão. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Além disso o texto jornalístico destaca que a tecnologia contratada, sob           

justificativa de redução do intervalo entre trens, trouxe ganho bastante acanhado,           

equivalente a 2 segundos nos horários de pico. 

 

Dois segundos de ganho para um sistema que, em custo direto,           

equivaleu a R$ 288.764.798,72, em valores de 2009, sobre os quais ainda foram             

acrescidos 21,14% .  

 

Não se pode afastar dessa conta o valor de EU 4.950.000,00 (base            

junho/11), relativo à necessidade de implantação do sistema ATC nos trens novos, já             

que o sistema novo não estava implantado, como ainda não está. 

 

De se considerar, também, os custos adicionais relativos à implantação          

dos dois sistemas nas composições de trens, cujos valores não foram informados nos             

autos. 

 

E ainda mais, os valores que serão desembolsados com a desinstalação           

de 80 conjuntos e equipamentos dos trens da série 7000. 

 

O contrato em questão, por vontade da origem, abriga concessão de           

serviço público. 

 

Decorre daí obrigação da CPTM de fiscalização de sua execução, não só            

em relação aos aspectos contratuais em si, mas também na precificação dos nuances             

do ajuste, computando na entrega de efetivos e na dinâmica da operação, de sorte a               

deter poder de contraposição aos naturais pleitos do parceiro privado. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Porque ele, o parceiro, mantém planilhada cada ocorrência que lhe          

gere indenização. 

 

Não é demais exigir-se do Estado o mesmo aficnco, notadamente          

quando já se encontram materializados os episódios narrados pelo órgão da Casa. 

 

Daí questionar-se também pagamento efetuado acima das próprias        

expectativas do Consórcio, tal como apontado pela Engenharia. 

 

 

 

A CPTM deverá trazer esclarecimentos a todos os aspectos aqui          

aduzidos. 

 

Além disso deverá esclarecer, complementarmente, o quanto segue: 

 

- qual a data de ajuizamento do procedimento judicial para investigação           

de Cartel, com o consequente deslocamento da matéria para o Poder Judiciário? 

 

- apresentar a motivação administrativa para adoção da providência. 

 

- os trens da Série 7000 foram objeto de “desmonte” da tecnologia            

embarcada para abastecimento dos trens da série 8000, que compõem a Linha 8. A              

CPTM deve informar em quais linhas operam referidas composições, qual a motivação            

para o desmonte da tecnologia e a motivação administrativa para o ato. 

 



 
 
 
 
 

 

 

- um vez que não houve qualquer reforma dos trens da Linha 8, qual o               

destino das composições antigas? Houve realocação em outras linhas operacionais?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Por todo o exposto, com base no inciso XIII, do artigo 2º, da LC nº                

709/93, fixo à origem o prazo de 30 dias para que apresente esta Corte os               

esclarecimentos reclamados. 

 

Voltem os autos pela ATJ, por suas Unidades de Engenharia e de            

Economia, PFE e SDG. 

 

Publique-se. 

 

            G.C.,  em 23 de março de 2016. 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

            Conselheiro 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


