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EMTU: contrato é julgado irregular
Tribunal de Contas considera ilegal garantia exigida para concessão do transporte intermunicipal
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Empresa afirma que enviará
recurso para provar legalidade

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) julgou irregulares a licitação e o contrato de concessão dos serviços
de operação de transporte coletivo intermunicipal na Região
Metropolitana de Campinas
(RMC) firmado entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
(EMTU) e o Consórcio BUS+,
composto por seis empresas. A
decisão foi da conselheira Cris-

EMTU informou
ontem que vai
apresentar recurso no
prazo legal para
comprovação da
regularidade dos atos
praticados e o consequente
cancelamento das multas
aplicadas pelo TCE.
A Secretaria dos
Transportes
Metropolitanos (STM)
informou que apoiará a
empresa no recurso a ser
enviado ao Tribunal de
Contas do Estado de São

A

Conselheira diz que
montante restringiu
a competitividade
tiana de Castro Moraes, que
considerou irregular o valor de
R$ 12,5 milhões exigido pela
EMTU como garantia de proposta. Segundo a conselheira,
o montante era alto demais e
restringiu a competitividade do
certame, que contou com a participação de apenas um proponente. Ainda cabe recurso da
decisão.
A licitação foi feita na modalidade concorrência — destinada à contratação de valores
mais altos. O contrato foi celebrado em agosto de 2014, com
previsão de receita de R$ 2,5 bilhões ao longo do período da
concessão (15 anos). Já o total
de investimentos informado pelo consórcio BUS+ era de R$
335.661.543,63. Conforme a decisão, a EMTU utilizou como
parâmetro para a definição da
garantia de proposta das inte-

Terminal do transporte metropolitano em Campinas: cabe recurso à sentença contrária ao contrato atual

ressadas o valor da previsão de
receita ao longo do período da
concessão. A empresa justifica
que o valor apresentado estava
abaixo do limite legal estabelecido em Lei Federal, correspondente a 0,5% do valor estimado
da contratação.
A primeira indicação feita
pela conselheira foi o desacerto
na base de cálculo usada pela
EMTU. O entendimento do
TCE é de que, para os casos de
concessão de serviços públicos, deve ser utilizado o valor
estimado de investimentos como base de cálculo para exigências de qualificação econômicofinanceira, e não o valor da previsão de receita ao longo da

concessão, como adotado pela
EMTU. Na decisão foi apresentada a simulação de um cálculo considerando o mesmo percentual de 0,5% sobre o valor
de investimento informado pelo consórcio BUS+, que chegou
ao valor de R$ 1.678.307,72,
que, se comparado com estabelecido no edital (R$ 12,5 milhões), é sete vezes menor.
Ainda que fosse aplicado o
percentual máximo previsto
em lei federal (de 1%), a garantia de proposta ficaria em R$
3.356.615,44, três vezes menor
que o do edital. Como era apenas garantia, o montante de R$
12,5 milhões não chegou a ser
depositado. Diante dos dados
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Vagas para ensinos Médio
e Fundamental pelo EJA
Quem estava esperando por
uma chance de voltar a estudar
deve ficar atento às vagas
oferecidas pelas escolas de
Campinas e região. A rede
estadual está com vagas abertas
nas classes do Ensino
Fundamental (6º ao 9º ano) e
também com turmas abertas do
Ensino Médio (1ª à 3ª série).
Além da conclusão dos estudos
básicos, o projeto EJA (Educação
de Jovens e Adultos) tem como

objetivo propor aulas que
dialoguem com a vida
profissional e cotidiana dos
alunos. O cadastro é presencial e
pode ser feito na escola mais
próxima de casa ou local de
trabalho. Para realizar o
cadastro é preciso apresentar
documento original e
comprovante de residência. O
endereço das unidades está no
Portal da Educação
(www.educacao.sp.gov.br). A

confirmação estará disponível
nas unidades a partir do dia 10
de julho. A Educação de Jovens e
Adultos é dividida em termos. O
ciclo Fundamental é aberto a
estudantes com idade mínima
de 15 anos e tem duração de
quatro semestres. Já o Médio é
voltado a candidatos acima de
18 anos e conclusão em três
semestres. As aulas do 2º
semestre começam em 31 de
julho. (AAN)
Cedoc/RAC

CAMPANHA Junho Vermelho ocorre para equilibrar estoque de sangue, que registrou grande queda
no último mês, e para incentivar a doação: ação hoje no shopping pode ser cancelada em caso de chuva
JUNHO VERMELHO

Hemocentro faz campanha
de doação em shopping
No Dia Mundial do Doador de
Sangue, hoje, o Parque D. Pedro
Shopping recebe a campanha
“Junho Vermelho”, em parceira
com Hemocentro da Unicamp. A
unidade móvel de coleta estará
estacionada entre a Entrada de
Colinas e a loja Petz. O
atendimento será das 10h às 16h.
Em caso de chuva, o evento será
cancelado. O objetivo da
campanha, lançada pelo

Hemocentro no final de maio, é
equilibrar o estoque de sangue
em Campinas, que registrou uma
de suas maiores quedas no
último mês, e incentivar a
população a doar sangue. O
voluntário deve estar em boas
condições de saúde, pesar, no
mínimo, 50 kg e ter idade entre
18 e 69 anos. Pessoas com 16 e 17
anos devem estar acompanhadas
por um responsável legal. É

necessário estar descansado e
bem alimentado, evitando a
ingestão de alimentos
gordurosos. Se for doar após o
almoço, aguardar três horas.
Fumantes também não podem
fumar até 2 horas antes e 2 horas
depois da doação. Quem estiver
em tratamento médico ou tiver
tomado vacina recentemente,
deve procurar orientação. No ato
da doação é necessário
apresentar documento com foto
atualizado, além de fornecer o
endereço completo. Dúvidas:
0800-722-8432 ou
www.hemocentro.unicamp.br.
(AAN)

apresentados, a conselheira
Cristiana de Castro votou pela
irregularidade da concorrência
da EMTU. “De acordo com o
aventado pela Chefia da ATJ
(Assessoria Técnica Jurídica), e
ratificado pelo MPC (Ministério Público de Contas) e pela
SDG (Secretaria-Diretoria Geral), a exigência de garantia de
proposta num montante elevado teria potencial de restringir
a competitividade do certame.
Vale lembrar que a licitação
contou com a participação de
apenas um proponente”, informa a decisão.
Multas

Cristiana de Castro também

propôs a aplicação de multas
individuais à autoridade que
homologou o certame — o exsecretário de Transportes Metropolitanos Jurandir Fernandes — e às autoridades signatárias do instrumento — os então diretor-presidente da
EMTU Joaquim Lopes da Silva
Júnior e diretor administrativo
e financeiro Fabio Bernacchi
Maia —, em 400 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo
(Ufesp), correspondentes a R$
10.028 mil. A conselheira fixou
o prazo de 30 dias para recolhimento a partir do trânsito em
julgado da decisão. Mas ainda
cabe recurso. Ela também fixou um prazo de 60 dias, contados a partir da expiração do
prazo recursal, para o Tribunal

Paulo, a fim de comprovar
a estrita legalidade da
licitação em questão.
“Cabe salientar que o
certame foi executado de
modo a atender da melhor
maneira possível aos
interesses da população de
Campinas e região”, diz a
secretaria, em nota.
Já o Consórcio BUS+
informou que não irá
comentar a decisão pois
entende que cabe à EMTU
se manifestar sobre o
assunto. (IM/AAN)
ser informado das medidas
adotadas em face do decidido.
O consórcio BUS+, composto pelas empresas Transportes
Capellini Ltda. (empresa líder);
Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda.; Transportadora Salamanca Ltda; Expresso
Felix Viação Ltda.; Expresso Jota Jota Ltda. -EPP e Auto Viação Campestre Ltda, foi a única a participar da licitação com
linhas para atender às cidades
de Americana, Artur Nogueira,
Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia,
Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

