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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

Protocolo: 000273..Q2312017

Promotor: André Luis de AlmeIda
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Assunto: An,jalise dos valores do acordo a ser firmado entre o Governo do
Estado de Mato Gro'!lso e o Consórcio VLT, para a retomada das obras do
veiculo Leve Sobre Trilhos

1. INTRODUÇÃO

Trata.se de pedido de análise dos aulos do Procedimento SIMP 000273-

023/2017, oriundo da 2' Promotoria de Defesa do Património Público, referente a

an,jalise do acordo judicial a ser firmado entre o Consorcio Vl T e o Governo do

Estado de Mato Groso,

Conforme deliberaçi'io da Coordenaç~o Geral de Centro e Apoio

Operacional, realizou-se em abril de 2017 análise do Quesito 3 do i, Promotor de

Justiça, A análise foi realizada pelo Analista Engenheiro Civil, Jonathan Almeida

Nery. Para tal, foram realizadas reuniOes para esclarecimentos com os servidores da

Secid em 26/0412017, com servidores da Secid e CGE no dia 2710312017, e com

servidores da Sacid, CGE, PGE, AssessOria do Governador do Estado e com a

KPMG em 28/04/2017

Apresenta.se nas folhas subsequenles a análise para embasamento do

quesito 3.



2. ANÁLISE

2.1. Preliminares

o trabalho realilado por este analista se limita aos documerltos acostados

jUrltos ao SIM? 000273-02312017. Nao foi realilada vistoria riOSlocais das obras do

VLT, tampouco se realizou análise dos documentos presentes riOS autos do

processo contrato nO037/2012/SECOPNMT.

As opiniOes expressadas neste relatório devem ser interpretadas juntamente

com as COrlsideraçOesfeitas. Caso as consideraçoes realizadas nos itens deste

relatório Mo se confirmem, o item deverá passar novamente por análise.

Os valores da Planilha do Acordo são os iMicados no quadro abaixo:
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em três grupos. a saber:

a) 1.A: Valores devidos ao Consór:;:ioVLT, nllo pagos pelo Governo do

Estado de Mato Grosso, atualizados até dezembro de 2016:

b) 1-8: Saldo contratual, serviços que restam ser executados

c) 1-C: Reequilibrio econômico.flnanceiro do contrato, devido ã

retomada da obra e prorrogaçllo por vinte quatro meses

2.2. Grupo 1-A

2.2.1. Medições 27, 28 e 29

Segundo consta, as mediçOes 27. 28 e 29 do contrato nO

03712012/SECOPAlMT, de outubro, novembro e dezembro de 2014,

respectivamente, nllo foram pagas ao consórcio. resultando em passivos

contratuais, Conforme relatório do Produto 1C da KPMG (tabela 7), em valores

originais do contrato, as medições possuem os seguintes valores:

a) Medição 27 (outubro de 2014): R$ 12.140.587,34

b) Mediçllo 28 (novembro de 2014): R$ 8644.088,78

c) Mediçllo 29 (dezembro 2014): R$ 7.349799.90

d) Total: R$ 28.134.476,02

Ainda no relatório do Produto 1C. a KPMG atualiza o valor do contrato até

dezembro de 2015, utilizando o Jndice Nacional da Construçao Civil (INCC),

resultando nos seguintes valores atualizados (tabelas 8,9 e 10):

a) Medição 27 (outubro de 2014): RS 13.060,133.95

b) Mediçl'lo 28 (novembro de 2014): R$ 9.291,867.32

c) Mediç1io29 (dezembro 2014): RS 7.813.010,08

d) Total: 30.165.011,35

Por fim. nos Esclarecimentos Adicionais da KPMG. de 06/0312017, na tabela

2 é apresentado o valor total do passivo do contrato. sem apresentaç1io detalhada

dos valores O mesmo ocorre nas respostas ao Pedido de Esclarecimentos à KPMG.





de 23/0312017.

Ao se observar a planilha do termo do acordo, verifica-se que os valores das

mediçOes 27, 28 e 29 loram atualizados até dezembro de 2016 em 6,11%,

correspondente ao INCC-DI do periodo, resultarldo riOSvalores:

a) Medição 27 (outubro de 2014): R$ 13,858.398,16

b) Medição 28 (novembro de 2014): R$ 9,859.806, 77

c) Medição 29 (dezembro 2014): R$ 8,290,558,50

d) Total: R$ 32.008.163,43

No erlter'1derdeste analista, em respeito li dáusula terceira _ condiçOes de

pagamento, o indice utilizado na atualizaç30 financeira decorrente do atraso de

pagamento por parte de contratante deveria ser o fndice Nacional de Preços do

Consumidor Amplo (IPCA). Ao se utilizar o INCC para correção dos valores o

resultado atingido foi merlor, pois o INCC de 2015 (7,49%) foi merlOr do que o IPCA

de 2015 (10,67%) gerarldo um descorlto para o Governo do Estado

Cumpre destacar que não foi objeto de análise deste parecer à efetiva

prestação dos serviços constantes nas medições 27, 28 e 29. Verificou-se aperlas o

método empregado para determirlaçao dos valores,

Considerando-se devidas as medições 27, 28 e 29, este analista opirla pela

aprovaçao do valor,

2.2.2. Medição 29 - Administração local.

A arlálise e determirlaçao deste valor não é objeto dos produtos entregues

pela KPMG. Apenas na resposta 1 ao Pedido de Esclarecimentos à KPMG, de

23/03/2017, tal valor é apresentado.

Conforme consta, a origem deste valor se deve a forma de pagamento do

serviço de Administração Local da Obra, que ocorreu em descompasso com a

evoluçao das obras, Em outras palavras, o percentual medido referente li

administraçao local até a mediçao 29 é menor do que o percenll.lal de avanço das

obras, A KPMG apresenta o seguinte cálculo para pagamento desta diferença (figura \\ 1\
1): \\ '\
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Figura 1 cá'culo da KPMG para dEtermi~a~<) do .alor da administraçao na mediçao 29

Inicialmente. este analista discorda do método utilizado pela KPMG para

cálculo adequaça,o do valor referente ã administração local, porque a administração

local do contrato é dividida em duas partes, relativas à fase projeto e à fase obra, e a

KPMG considerou apenas os valores relativos à fase de obra. Verificou-se

pagamento superior da administraçâo local relativa à fase de projeto, quando

comparado ao andamento da execução da mesma, resultando em saldo a ser

devolvido, reduzindo, portanto, o valor a ser pago ao consórcio referente à

administraçllo local.

o quadro a seguir apresenta os valores e cálculo referente a este item.

Cumpre destacar que os valores informados no quadro foram extraidos do

cronograma Flsico-Financeiro para o término das obras, por ser o (mico documento

presente nos autos do procedimento SIMP 000273-023/2017. com as informaçOes

dos itens do contrato.



O~Kliçêo V.Io,

A<jmini."..~o'"""I_ perio<jo <teprOjeto ii I",r>;;iamotto ~ 3.0R922,62 ,
Admiru""ç;lo klcol. peOOdO.<teOXflCuçiod. obro . ~ 48.165.690,38 •
Vak>rdo ",,~oto r\,••~"" • p'Oi-lçs •. ~ 31.000.000,00 ,
V.Io, ~o contrato ."' ••~"" • obros .. ~ 1395.316.454,15 O,
VoIor 00 Contr>to (A+S.ç+OI ~ 1.471.611.277,15 ,
V.Io, p.go pelo .dmi";s~aÇaO 10001(pe,;,dO O. I"OpIO) ~ 3.0R922,62 ,
V'1o<p.go pel. oolT'j,;••.• ç;lo 10<>11(p."'do <te 01>1•• ) ~ 26.162.639,47 ,
V.lor '''''O,""do do "" ••,.to I."",," • projeto. ~ 24.769.163,08 "
Pera!nMIloor'''POrderlle (k'C'100%) 79,!I% ,

. .
V.Io, .""O,,"do do'eortroto "10''''' • olm. ~ 1-039.496.654.20 ,
P'rçentuol oorreopcrderto (JID.100%) , 74,5\\ ,
V.lor pc""""'1 da admtniOt"'~ 10001_"" o P"'ll'to. (M) ~ 2,456.619,36 ,
V.1oJ po••nciol d. adm:oiotroç;lo ., •• 1relo<lvoo o!>r•• (K.S) ~ 36,661.566,11 "
Soldo O•• drnini"",çao 1<>1:01",<oI"" • projeroo (l.F] ~ 616.043.27 "
Saldo o •• drno,;stroç;lo local "' ••,,"" • 01"•• (M.G) ~ 9.1t8.925]0 O

Sodo d. odrno"waç;lo 10001(01.",']012) (N-.Q) ~ 6500.662.43 ,
A'uallzaçlo pora d •••• mbrnI2016 (P+INCCI •• 11.623.91U2 O

Q~adro 2: C;llc~lo da admlnlstraç90 local

Considerando-se que todas as mediçOes até o momento sao corretas, que

os valores até entaD medidos sao os indicados no Cronograma flsico-financeiro, este

analista opina pelo valor de R$11.623,91',92 a ser pago ao consórcio VLT referente

à administraçao local, R$ 619.790,39 a menos que o pmposto no acordo.

2.2.3. Reajustamento e variação cambial

Conforme consta, a KPMG encontrou uma possível sobreposição nas

correções financeiras do contrato referentes ao reajustamento e variação cambial e

falta de documentaç.\lo referente ao material rodante, Tal fato impossibilita a análise

separada dos itens "Reajustamento' e 'variação cambial".

Os pleitos do Consórcio VLT se dividem em três ilens: Consórcio Construtor

(reajustamento e variação cambial), Grupo Projetista (reajustamento) e Material

Rodante (reajustamento e variação cambial).





1.111 Reajuslamenlo

Conforme a Cláusula Quarta - Reajustamento de Preços e Aditamento de

Valor, do contrato nO 037f2012/SECOPNMT, os preços contratuais serê.o

reajustados no prazo de 12 meses, a contar da data de apresentaçê.o da

documentaçê.o do certame (maio de 2012), nas parcelas que Mo estejam atrasadas

por culpa da Contratada,

Segundo consta, nenhum valor de reajuste foi pago ao Consórcio VLT,

resultando passivos a partir de maio de 2013. A KPMG apresenta análise do pleito

no Produto 1C, no tópico 342.2.

Neste tópico, a KPMG incialmente desconsidera o reajuste correspondente

ao material rodante, devido à falta de suporte documental e eventual sobreposiçao

de valores com a variação cambial. Dessa forma, o valor do reajustamento calculado

pela KPMG contempla apenas os valores referentes aos itens Consórcio Construtor

e Grupo Projetista.

o valor total do reajuste nos itens supracitados que deveria ter sido aplicado

a cada mediç8o, devido aos "aniversários' do contrato em maio de 2013 e 2014, é

de RS 37.862,201,26, conforme pleito do Consórcio VLT, conferido pela KPMG,

Após determinar o valor do reajuste para cada medição, a KPMG atualizou os

valores até dezembro de 2015, atingindo o valor de R$ 42289252,52. Ainda, a

KPMG simula o cenário da responsabilidade compartilhada sobre todo valor do

reajuste, o que reduziria o valor do reajustamento para R$ 28.756.691,72,

Conforme cláusula quarta do contrato 037f2012ISECOPAlMT, o Consórcio

VLT nAo tem direito ao reajuste de preços por serviços em atraso devida à culpa

exclusivamente sua, Porém, o consórcio VLT tem direito ao reajustamento de preços

em todos os serviços previstos a partir de maio de 2013 e maio de 2015, Em outras

palavras, por mais que a evolução das obras tivesse ocorrido conforme previsto, o

Consórcio VLT teria direito ao pleito, não sendo justo aplicar completamente a culpa

compartilhada sobre o valor do integral do reajustamento Entretanto, a mensuraç80

da parcela do reajustamento que seria integralmente devida ao consórcio é

consideravelmente complexa e controversa, Este analista Mio identificou, com base,
nos dados fornecidos, meios para fazer esta mensuraçAo Dessa forma, se \ h
apresentará os valores do reajuste em dois cenários: sem qualquer aplicaç!ío da \~ \

"1j1





culpa compartilhada, e com a aplicação integral da culpa compartilhada

Prosseguindo, nos Esclarecimentos Adicionais da KPMG, de 0610312017, no

item 5.1, a KPMG inclui a consideração do valor do reajuste da do valor do Material

Rodante, o que resultaria em valor adicional de R$ 17.098.413,85 (maio de 2012),

desde que mediante a apresentaçao da documentação comprobatória para tal valor.

Neste esclarecimento a KPMG nao apresenta a atualizaçao deste valor.

o valor do reajustamento referente ao Consórcio Construtor e ao Grupo

Projetista atualizado para dezembro de 2016, tomando-se por base o INCC-Dl, é de

R$ 44,874.064,96, Na planilha do acordo é indicado o valor de R$ 65.438056,06,

il"ldicando que o valor, atualizado para dezembro de 2016, referente ao Material

Rodante é de R$ 20.563,991,10.

Destaca-se que este analista. devido a falta de documentaçao acostada aos

autos do SIMP 000273-02312017, não realizou a conferênda pormenorizada do valor

do reajuste, fazendo apenas revisão do método adotado pela KPMG

Dessa forma, considerando os calculas da KPMG como corretos, este

analista opina pela aprovação do valor referente ao reajuste, desde que com a

comprovação documental indicada pela KPMG e sem a sobreposição de correções

com a variação cambial, limitando-se o valor até

a) R$ 65.438056,06, caso sem entenda da não aplicabilidade da culpa

compartilhada;

b) R$ 44.497.878,26, na situação extrema de aplicação integral da culpa

compartilhada,

1.1,1,2, Variaç[jocambial

Conforme o contrato 03712012/SECOPAlMT, o consórcio construtor tem

direito ao ressarCimento de variaÇÕes financeiras de itens cotados em moeda

estrangeira, com cotação do dia anterior ao dia faturamento.

"'\~
valor referente à variação cambiai fOI pago ao \Segunda consta, nenhum

A KPMG identificou falhas e omissões na redação do contrato e do edital no

que tange a variação cambial. Essas eventuais falhas e omissões fogem

competMcia deste analista.





Consórcio Vl T, resultando passivos contratuais a partir das mediçóes. A KPMG

apresenta análise do pleito no Produto 1C, no tópico 3.4.2.3,

Neste t6pico, a KPMG incialmente desconsidera o reajuste correspondente

ao Consórcio Construtor, devida á eventual sobreposição de correções com o

reajustamento contratual, Dessa forma, o valor da variação cambial calculado pela

KPMG contempla apenas o vaior referente ao item Material Rodante.

o valor total da variação cambial que deveria ter sido aplicado é de R$

47.820421,46, conforme pleito do Consórcio VlT, conferido pela KPMG, Após

determinar o valor da variação cambial para cada medição, a KPMG atualizou os

valores até dezembro de 2015, atingindo o valor de R$ 54,251.542,37, Não há de se

falar de aplicação de culpa compartilhada na variação cambial.

Nos Esclarecimentos Adicionais da KPMG, de 06/03/2017, no item 5.1, a

KPMG inclui a consideraçào do valor da variação cambial reajuste do valor

correspondente ao Consórcio Construtor, o que resultaria em valor adicional de R$

30.488.874,47 (maio de 2012). desde que mediante a apresentação da

documentaçào comprobatória para tal valor. Neste esclarecimento a KPMG não

apresenta a atualização deste valor.

o valor da variação cambial referente ao Material Rodante atualizado para

dezembro de 2016, tomando-se por base o INCC-DI. é de R$ 50.743,311,16. Na

planilha do acordo é indicado o valor de R$ 91.174.210,27, indicando que o valor,

atualizado para dezembro de 2016, referente ao Consórcio Construtor é de R$

40.430.899,11.

Destaca-se que este analista, devido á falta de documentaçl'io acostada aos

autos do SIMP 000273..Q23/2017,nM realizou a conferéncia pormenorizada do valor

da variação cambial, fazendo apenas revisão do método adotado pela KPMG,

Dessa forma, considerando os cálculos da KPMG como corretos, este

analista opina pela aprovação do valor referente á variação cambial, desde que com

a comprovação documental indicada pela KPMG e sem a sobreposição de

correçOes com o reajuste, limitando-se o valor até R$ 91.174.210,27



2.2.4. Atualização financeira

Consta que o Governo do Estado de Mato Grosso realizou pagamento com

atraso das medições 1 até 26, gerando a direito a atualização financeira no valor das

mediçOes, conforme a cláusula terceira do contrato n° 037120121SECOPAlMT.

No Produto 1C, a KPMG, aparentemente, não analisou o cálculo feito no

pleito do consórcio VLT, se limitando a apenas descontar os valores referentes as

medições 27, 28 e 29, por já estarem contemplados em outros itens da análise.

Após isso, a KPMG atualizou monetaliamente os valores por meio o INCC de março

de 2015 (data de referência do pleito do consórcio VLT) até dezembro de 2015,

atingindo o valor de R$ 13,095.399, 11,

Nos Esclarecimentos Adicionais da KPMG, de 06/03/2017, na tabela 2 é
apresentado o valor total do passivo do contrato, sem apresentação detalhada dos

valores O mesmo ocorre nas respostas ao Pedido de Esclarecimentos à KPMG. de

23/03/2017. Na Planilha do Termo de Acordo, é apresentado o valor de R$

13,895.818,81, com a data base de dezembro de 2016, valor este 6,11% acima do

valor com a data base de dezembro de 2015, correspondente ao INPC-DI do

período

Este analista fica impossibilitado de efetuar qualquer análise deste cálculo.

em face da falia de documentos referentes as mediçOese pagamentos.

Dessa forma, este analista reconhece o direito do Consórcio VLT a

atualização financeira dos pagamentos em atraso, e, caso os cálculos pelo

consórcio VLT até a data base de março de 2015 sejam carretos, este analista opina

pela aprovação do valor.

2.2.5. Andamento Anormal

o Consórcio VLT realizou pleito referente ao andamento anormal da obra,

alegando ter tido custos adicionais relativos ao andamento irregular da obra,

relacionados á administração central, custo adicionais com projetos, subutilização de

equipamentos e mão de obra e serviços adicionais para Copa do Mundo da Fila ~

2014. Além disso, o Consórcio VLT alegou ter tido custos financeiros de R$ , rft
'.\\II42574.496,91. \
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Figura 2, Pleito do Consórcio VLT.

A KPMG analisa o pleito no item 3.4.3.2 do Produto lC, e concorda

parcialmente com o pleito do Consórcio VLT, acatando o pleito referente aos itens

56 até 5,9 da figura 2, desde que aplicado o racional da culpa compartilhada pelo

atraso, não aceitando os custos financeiros, Além disso, a KPMG desconta o valor

de R$ 334.140,04 ao projeto de desapropriaça.o,

Existe um erro material no cálculo da KPMG, pois ao invés de descontar o

valor de correspondentes aos supostos custos financeiros do Consórcio VLT (R$

42.574496,91) descontou o valor referente aos demais custos (RS 58643.314.74).

Dessa forma, o valor que deveria ter sido encontrado como recomendado é o de R$

R$ 39.650.238.80 (pleito do consórcio descontado do projeto de desapropriação,

custos financeiros e parcela da responsabilidade do Consórc4OVLT sobre o atraso

da obra), Atualizando-se este valor para dezembro de 2016, chega-se ao valor de

RS 53.311.107,93.

Este analista reconhece a admissibilidade dos pleitos listados de 56 até 59

(figura 2) e concorda com a aplicação da responsabilidade compartilhada pelo

atraso Entretanto, por não ler tido acesso ~ totalidade dos documentos que

justifiquem os valores pleiteados pelo consórc4OVLT, não foi possível verificar se os

valores apresentados são condizentes

2.2.6. ProrrogaçiJo de prazo - 1 Termo Aditivo

o consórcio VLT elaborou pleito de reequilibrio em relação ao 10 Termo

Aditivo, devido aos maiores custos rel<lcion<ldosã Administr<lçilo Local, Programa





Básico Ambiental. Gerenciamento de Interfaces. Gerenciamento Fase "C' e Apólice

de Seguro.

A KPMG apresenta no tópico 3.4.3.1 a análise do pleito. na qual apresenta

parte dos documentos juntados pelo consórcio VLT para comprovar o pleito Nesta

análise, a KPMG aplica o racional da culpa compartilhada sobre o atraso da obra

(desconto de 32%) e atualiza o valor para dezembro de 2015. Nos Esclarecimentos

Adicionais da KPMG. de 06f03f2017, o valor é atualizado para dezembro de 2016,

atingindo o montante de RS 23.301.046,76.

Este analista reconhece a admissibilidade dos itens pleito, e reconhece

também que, muito provavelmente, os mesmos possuem aderência com a proposta

apresentada no certame, Entretanto, cabe destacar que este analista nilo teve

acesso a totalidade dos documentos que justifiquem o pleito, este reconhecimento é

feito com base nas imagens apresentadas no Produto 1 da KPMG, e pela aplicação

do desconto referente a culpa compartilhada do consórcio.

2.2.7. Custo de manutençilo

Valor sujeito exclusivamente à comprovaçao de despesa durante o periodo

de paralisaç:io da obra.
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2.3. Grupo 1-8

o grupo '-8 da Planilha do Termo do Acordo contém o saldo contratual e o

reajusle do mesmo. Conforme consta, o saldo contratual indicado exclui a obra da

Trincheira na Avenida da Feb (Várzea Grande) e as. na região de acesso ao bairro

Cristo Rei.

Não há nos autos documentos que possibilitem o cálculo do saldo contratual

existente. Dessa forma, este analista buscou informações no sistema Geo-Obras, do

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE.MT). para buscar o valor

acumulado até a mediçào 26, os demais dados estão neste relatório e na proposta

do Consórcio Vl T no certame.

Descr" :io Valor
Valor do Contrato 1.477,517.277.15
Valor Executado 1,102757.524.77
ValorExecutado(atéa mediçaD26) 1.066,132,266.32
Mediç:io27 (maiol201S) 12,140,567,34
Mediç!io26 (maiol201S) 6,644,088,76
Mediç!io29 (maiol201S) 7,349,799,90
Mediç:io29. AdmLocal(maio/201S)" 6,500,662,43

Valores a serem retirados 16255.314,29
TfirJChe~aAv,da Feb 13,296,615,85
R6tlJlasdeConcretoArmado 2968498,44

Saldo final 358.584.338,09
INCCperíodo(1510512012- 15-06/2016) 31,49%

Reajuste 112.902.184,43
'C""for~ ,.lwlodo ,.,..,t"relatório

Dessa forma, observa-se que o valor encontrado é ligeiramente inferior a

proposta do acordo.
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2.4. Grupo l-C

o grupo l-C é composto pelos custos adicionais decorrentes da retomada

execuç:lo do contrato, a saber

Descrição Valor

Mobilização e desmobilizaç:lo 1.801.068,00
Construção de Canteiros 19,235.977,26
Administração Local 42797.161,57
Projeto Ambiental Básico 6,157.314,22

Gerenciamento de lnter1aces 5.367.240,00
Gerenciamento da Fase C 1.904.174,78
Segl.l'os 3.421.473,69
Administração Central 42.019.631,55
Tolal 122.704.061,07

Conforme reunião realizada no dia 26 de março de 2017, os profissionais da

Secid e KPMG informaram que tais valores supracitados foram determinados por

meio da proposta apresentada pelo consórcio VLT no certame,

o item 'seguros' deverá ser comprovado por meio da apresentação do custo

da apólice,

Simplificadamente, o procedimento adotado foi:

a) Determinação do valor mensal dos itens do grupo 1-C, tomando como

referência a proposta apresentada pelo Consórcio VLT no certame;

b) Cálculo do valor total para a execução do contrato em 24 meses;

c) Atualização do vator encontrado para dezembro de 2016;

d) Desconto de 32% nos valores obtidos, devido parcela da culpa do

Consórcio VLT no atraso da obra:

e) Redução de R$ 17.975,182,08 no valor da administração central, para

evitar sobreposiçao de pagamentos devida ao saldo contratual

Inicialmente, este analista reconhece a admissibilidade de pagamento dos

itens indicados no quadro. sem, no entanto, entrar no mérito do valor de cada um.

Este analista estaria de plenamente de acordo com o método utilizado se



tais valores apresentados se referissem a uma obra de R$1.477.617.277,15

(maioI2012), a ter seus projetos e execuçao em 24 meses.

Ocorre que tais valores são para uma obra de R$358.584.338,09

(maio(2012) a ser executada nos mesmos 24 meses.

É evidente que uma obra de menor valor, no mesmo prazo, demandará

menor mobilizaçao de pessoal e equipamentos, menores canteiros e menores

custos gerenciais.

Por outro lado, os profissionais da Secid, KPMG, PGE e Assessoria do

Governador, informaram que o Consórcio VLT possuía uma expectativa de

remuneraçao pelos itens apresentados conforme proposta comercial apresentada

no certame, portanto, nao se poderia exigir que os mesmos prestassem o mesmo

serviço por um valor menor. Sendo posslvel, apenas, reduzir a parcela de culpa do

Consórcio VLT no atraso da obra.

Este analista não possui competência para dar qualquer parecer sobre essa

questão, haja vista que, além do entendimento técnico, depende também do

entendimento juridico.

Em termos de engenharia, os valores que deveriam ser considerados para

esta obra deveriam ser menores do que os propostos, pelos motivos já elencados.



3. CONCLUSÃO

A seguir, apresenta.se o resumo dos valores encontrados neste relatório,
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Mediante o exposto, recomenda-se

a) que todos os valores que dependem de comprovação da despesa

por parte do Consórcio VLT estejam incluídos no termo do acordo;

b) que sejam confinnadas as considerações utilizadas para elaboração

dos pareceres neste relatório:

c) que sejam analisadas as questões jurldicas envolvidas nos valores

apresentados no Grupo 1-C do acordo

ê o parecer,

/~?~ç~(r~~a(:r:~:daNery
Analista Engenheiro Cívil

CREA-MT 024704
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