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RECOMENDAÇÃO Nº 79, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  e  o 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  por  intermédio, 

respectivamente, dos Procuradores da República e dos Promotores de Justiça que 

esta subscrevem, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  uma 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e 

individuais indisponíveis (art. 127,  caput, da Constituição Federal e art. 1o da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público 

da União);

CONSIDERANDO que  são  funções  institucionais  do 

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as 

medidas  necessárias  a  sua  garantia, e  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil 
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pública para a  proteção do patrimônio público e social,  do meio ambiente  e de 

outros  interesses  difusos  e  coletivos  (art.  129,  incisos  II  e  III,  da  Constituição 

Federal, c.c. art. 5o, incisos I, alínea  h, III, alíneas  a e  b, e V, alínea  b, e art. 6o, 

incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público 

da União;

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e 

deve  –  ajuizar  ação  civil  pública  para  o  ressarcimento  de  dano  ao  patrimônio 

público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de 

ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da Lei nº 7.347, de 

24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992);

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  pode 

expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 

pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 

promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, 

inciso  XX,  da  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  da  União,  c.c.  art.  15  da 

Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público e arts. 23 e 24  da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal);

CONSIDERANDO  que  a  República  Federativa  do 

Brasil foi escolhida pela  Fedération Internationale de Football Association (FIFA) 

para sediar a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo FIFA de 2014; 

CONSIDERANDO  a  criação,  pela  5ª  Câmara  de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, de “Grupo de Trabalho ad 

hoc” com  o  objetivo  de  dar  tratamento  prioritário,  preventivo  e  uniforme  às 
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investigações que visam acompanhar a aplicação de recursos públicos federais nos 

atos preparatórios para a realização da “Copa do Mundo da FIFA Brasil de 2014”, 

conforme  Ata  da  491ª  Reunião/Sessão  Extraordinária,  publicada  no  Diário  da 

Justiça nº 162, de 25 de agosto de 2009, p. 2;

CONSIDERANDO que  a  FIFA exigiu  da  República 

Federativa  do  Brasil  o  comprometimento  para  adoção  de  todas  as  medidas 

necessárias para a organização da Copa do Mundo de 2014, inclusive mediante a 

assunção de garantias governamentais indispensáveis para realização da competição 

esportiva no país;

CONSIDERANDO  o  compromisso  firmado  pela 

República  Federativa  do  Brasil  com a  FIFA,  em junho de  2007,  subscrito  pelo 

Presidente da República e pelo Ministro de Estado do Esporte, comprometendo-se a 

adotar as medidas necessárias para o cumprimento das garantias governamentais 

emitidas  pelos  seus  órgãos  à  FIFA com  o  intuito  de  propiciar  o  sucesso  das 

competições (Copa das Confederações e Copa do Mundo);

CONSIDERANDO  que  o  Presidente  da  República 

Federativa do Brasil  editou o Decreto (sem número)  de 14 de  janeiro de 2010, 

instituindo o Comitê Gestor (CGCOPA 2014) para definir, aprovar e supervisionar 

as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a 

realização da Copa do Mundo FIFA 2014, o qual é composto por vários ministérios 

e outros órgãos e coordenado pelo Ministério do Esporte;

CONSIDERANDO  a criação, pelo mesmo Decreto de 

14  de  janeiro  de  2010,  do  Grupo  Executivo  –  GECOPA 2014,  vinculado  ao 

CGCOPA 2014,  com o objetivo de coordenar e  consolidar as ações,  estabelecer 
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metas e monitorar os resultados de implementação e execução do Plano Estratégico 

das Ações do Governo Brasileiro para realização da Copa do Mundo FIFA 2014;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União 

identificou que diversas licitações desenvolvidas para a realização dos jogos Pan-

Americanos de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, foram ultimadas sem projeto 

básico ou a partir de projetos básicos inadequados e insuficientes, redundando em 

obras superfaturadas e até mesmo desvio de verbas, com estouro do seu orçamento 

inicial em 10 (dez) vezes;

CONSIDERANDO que a União, o Estado de São Paulo 

e  o  Município  de  São Paulo  celebraram,  em 13 de  janeiro  de  2010, Matriz  de 

Responsabilidades,  com  o  objetivo  de  viabilizar  a  execução  das  ações 

governamentais necessárias à realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e 

da Copa do Mundo FIFA 2014, dentre as quais se inserem a execução e o custeio de 

intervenções relacionadas à mobilidade urbana na cidade de São Paulo/SP (fls. 11-

16);

CONSIDERANDO que,  como solução de  mobilidade 

urbana,  o  Estado  de  São  Paulo,  tendo  como agente  promotor  a  Companhia  do 

Metropolitano de São Paulo – METRÔ, optou pela construção e implantação de um 

sistema de monotrilho para a região metropolitana,  com valor estimado total  do 

projeto  de  R$ 2.860.000.000,00  (dois  bilhões,  oitocentos  e  sessenta  milhões  de 

reais), do qual R$ 1.082.000.000,00 (um bilhão e oitenta e dois milhões de reais) 

serão financiados por meio do Programa Federal de Infra-Estrutura de Transporte 

Coletivo – Pró-Transporte, atuando como gestor o Ministério das Cidades e como 

agente operador a Caixa Econômica Federal;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal – 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo instaurou o Inquérito Civil nº 

1.34.001.005824/2010-11, com objetivo de  investigar  e  fiscalizar  a  aplicação de 

recursos públicos na elaboração, construção e implantação do sistema de transporte 

de monotrilho na cidade de São Paulo (Linha 17 – Ouro), como preparativo local 

para sediar a Copa do Mundo FIFA 2014;

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado 

de São Paulo instaurou o Inquérito Civil nº 497/2010, em curso na Promotoria de 

Justiça de Habitação e Urbanismo, visando apurar eventuais irregularidades na obra, 

a qual não demonstra, em tese, a capacidade de suprir as necessidades de transportes 

públicos, à semelhança do metrô, bem como não foi apresentado o prévio estudo de 

impacto de vizinhança e impacto ambiental da via elevada, conforme dispõe os arts. 

36 a 38 da Lei nº 10.257/2001;

CONSIDERANDO que  a  Caixa  Econômica  Federal, 

pelo  Ofício  nº  224/2010/SUSAN/GEOSI,  datado  de  22  de  setembro  de  2010, 

informou que o Estado de São Paulo pleiteou a operação de financiamento, cujo 

contrato foi celebrado em 02 de setembro de 2010 (fls. 61-62);

CONSIDERANDO que o Ministério das Cidades, por 

meio da Nota Técnica nº 096/2010/DeMOB/SeMOB/MCIDADES, datada de 15 de 

setembro de 2010, afirmou que o projeto básico está em fase de execução e que o 

respectivo prazo de conclusão é março de 2011, estando em curso a preparação do 

processo licitatório (fls. 74-75);

CONSIDERANDO que  a  Controladoria-Geral  da 

União, no Ofício nº 31627/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, datado de 22 de setembro de 
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2010,  informou  que,  depois  de  aprovação  da  carta-convite  pelo  Ministério  das 

Cidades, a Caixa Econômica Federal e o Estado de São Paulo firmaram o Contrato 

de Financiamento nº 319.580-60/2010 em 31 de agosto de 2010 (fls. 80-81);  

CONSIDERANDO que  o  Estado  de  São  Paulo,  via 

Ofício nº 25164/2010, datado de 12 de novembro de 2010, encaminhou o Ofício nº 

651/2010, datado de 11 de novembro de 2010, da Companhia do Metropolitano de 

São Paulo – METRÔ, ofício este acompanhado de documentos (Anexo I);

CONSIDERANDO que a Companhia do Metropolitano 

de São Paulo – METRÔ instaurou a Concorrência Internacional nº 42209213, cujo 

objeto é o “PROJETO, FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO DO METRÔ DE 

SÃO PAULO”, com edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nº 

137, de 1º de outubro de 2010, p. 32;

CONSIDERANDO que,  instada  a  encaminhar  ao 

Ministério Público Federal, dentre outros documentos, cópia do projeto básico com 

identificação e  assinatura  do autor,  aprovação do projeto básico pela  autoridade 

competente e anotação de responsabilidade técnica do autor do projeto básico ou 

executivo (fls. 95-97), a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ não 

enviou o projeto básico, deixando claro que ele sequer foi realizado – em evidente 

transgressão  do  art.  6º,  inciso  IX,  da  Lei  nº  8.666/1993  –,  como  se  colhe  da 

argumentação abaixo reproduzida:

Por outro lado,  é  de se destacar que os dispositivos legais 
transcritos pelo solicitante, quando estabelecem a necessidade 
de  projeto  básico  como  anexo  ao  edital,  o  fazem 
exclusivamente para obras e serviços de engenharia.

6



                       

                                                                                                               

                       MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                        MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Ora, o objeto da contratação é o fornecimento de um sistema 
de Metrô denominado monotrilho, pelo regime de execução 
empreitada integral, conhecido como turn-key cujos projetos 
são da própria contratada.
Nessa  linha,  no  que  se  refere  aos  sistemas,  todas  as 
especificações técnicas constantes do edital, equiparam-se ao 
próprio  projeto  de concepção que é,  na verdade,  o  projeto 
básico constante  do enunciado do  caput da  definição legal 
(artigo 6º, IX da Lei Federal nº 8.666/1993), (...)
Vê-se tratar de um parâmetro para a sua adoção no presente 
caso,  já  que  os  artigos  7º  e  9º  e  mesmo  o  art.  6º,  são 
direcionados exclusivamente a uma contratação de obra ou 
serviço de engenharia como objeto principal,  onde existe a 
possibilidade de separação do projeto e da execução.
No caso da concorrência em tela, repita-se,  o fornecimento 
do  sistema  é  o  objeto  principal,  sendo  as  obras,  o 
acessório,  para  as  quais  há  detalhamento  por  meio  de 
diretrizes que atendem o completo conceito contido na Lei nº 
8.666/93, artigo 6º, inciso IX. Com base nessas diretrizes, o 
fornecedor  do  sistema  irá  efetuar  seu  projeto  de  obra  de 
forma a sustentar o seu sistema. 
(fls. 02-04 do Anexo I)

CONSIDERANDO que  nem  a  argumentação  fática  e 

jurídica deduzida pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ nem 

as informações e dados técnicos enviados sobre a  Concorrência Internacional nº 

42209213 demonstram o adimplemento (ao revés, confirma o inadimplemento) dos 

requisitos  legais  previstos  para  o  projeto  básico,  desafiando  e  desrespeitando 

dispositivos legais que normatizam a aludida licitação;

CONSIDERANDO que, ao contrário do averbado pela 

Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ (fls. 02-04 do Anexo I), o 

projeto  básico  também  integra  o  conjunto  de  requisitos  legais  para  a  presente 

licitação,  cujas  obras  não  constituem,  dados  os  valores  inseridos  na  própria 

“planilha orçamentária”, mero acessório do fornecimento do sistema;
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CONSIDERANDO que  o art.  6º, inciso IX, da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, elenca uma série de requisitos para a elaboração do 

projeto básico de uma licitação:

Art 6º. Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
IX  –  Projeto  Básico:  conjunto  de  elementos  necessários  e 
suficientes,  com  nível  de  precisão  adequado,  para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços  objeto  da  licitação,  elaborado  com  base  nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a  viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  do  impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação 
do custo da obra  e a definição dos métodos e do prazo de 
execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer 
visão  global  da  obra e  identificar  todos  os  seus  elementos 
constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas,  de  forma  a  minimizar  a  necessidade  de 
reformulação  ou  de  variantes  durante  as  fases  de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras 
e montagem;
c)  identificação  dos  tipos  de  serviços  a  executar  e  de 
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento,  sem frustrar  o caráter  competitivo para a 
sua execução;
d)  informações  que  possibilitem o  estudo  e  a  dedução  de 
métodos  construtivos,  instalações  provisórias  e  condições 
organizacionais  para  a  obra,  sem  frustrar  o  caráter 
competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da 
obra,  compreendendo  a  sua  programação,  a  estratégia  de 
suprimentos,  as  normas  de  fiscalização  e  outros  dados 
necessários em cada caso;
f)  orçamento  detalhado  do  custo  global  da  obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados; 
(grifos acrescidos)
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CONSIDERANDO que o projeto básico, pelo próprio 

adjetivo que o qualifica, traduz um conjunto de elementos essenciais, fundamentais, 

indispensáveis, inexoráveis da licitação, quedando afastada, no caso, a associação 

ou equiparação a fácil, simples; 

CONSIDERANDO que Marçal Justen Filho leciona:

A minúcia do inc. IX revela a relevância do tema para a 
Lei.  O projeto  básico  deverá representar uma projeção 
detalhada  da  futura  contratação,  abordando  todos  os 
ângulos  de  possível  repercussão  para  a  Administração. 
Deverão ser abordadas as questões técnicas, as financeiras, os 
prazos,  os  reflexos  ambientais  (inclusive  por  força  do  art. 
225, inc. IV, da CF) etc. (...) O projeto básico não se destina a 
disciplinar  a  execução  da  obra  ou  do  serviço,  mas  a 
demonstrar a viabilidade e a conveniência de sua execução. 
Deve  evidenciar  que  os  custos  são  compatíveis  com  as 
disponibilidades financeiras; que todas as soluções técnicas 
possíveis  foram  cogitadas,  selecionando-se  a  mais 
conveniente; que os prazos para execução foram calculados; 
que os reflexos sobre o meio ambiente foram sopesados etc. 
Inclusive questões jurídicas deverão ser cogitadas, na medida 
que serão fornecidos subsídios para o plano de licitação.
O  conteúdo  do  projeto  básico  dependerá  da  natureza  do 
objeto  a  ser  licitado.  Deverá  ser  tanto  mais  complexo  e 
minucioso na medida em que assim o exija o objeto da futura 
contratação.
Ressalte-se,  ademais,  que  não  basta  denominar  um 
conjunto de estudos com o nome “projeto básico” para 
que  ele  adquira  essa  condição  perante  a  Lei. Não  foi 
casual ter o art. 6º, inc. IX, ter arrolado as exigências que 
o estudo deverá preencher para corresponder ao conceito 
de  projeto  básico.  O  tema foi  ventilado  pelo  TCU,  em 
julgado no qual se advertiu que “O projeto Básico exigido 
na licitação de obras rodoviárias (...) é o Projeto Final de 
Engenharia  da  rodovia,  denominado  pelos  órgãos 
licitantes de Projeto Executivo, que atende aos requisitos 
definidos  no  art.  6º,  inciso  IX”  (Acórdão  nº  67/2002  – 
Plenário, invocado no Acórdão nº 1.684/2003 – Plenário, 
rel. Min. Marcos Vilaça)1

1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª ed. São Paulo: Dialética, p. 129.
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(grifos e sublinhados acrescidos)

CONSIDERANDO que o projeto básico é o elemento 

mais importante na elaboração e execução de obras públicas e que suas deficiências 

podem gerar consequências deletérias e nefastas para o patrimônio público e para a 

sociedade, tais como paralisação de obra, superfaturamentos e aditivos contratuais 

ilícitos:

Um dos problemas mais graves, e talvez o mais comum, 
em  licitações  para  a  contratação  de  obras  e  serviços, 
especialmente, diz respeito à existência de deficiências na 
elaboração dos  projetos  básico  e  executivo.  Trata-se  de 
documentos de fundamental importância para correta e 
regular execução dos contratos administrativos.  Sempre 
que  mencionados  projetos  contêm  omissões  ou 
impropriedades,  a  execução  do  contrato  é  afetada  e, 
muitas vezes, paralisada.
Somente com a correta definição do objeto e das soluções 
para  a  sua  execução,  o  que  é  feito  por  meio  dos 
mencionados projetos, é possível executar adequadamente 
o contrato.2 

(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO que  a  Companhia  do 

Metropolitano de São Paulo – METRÔ, como expressado do Ofício nº 651, 

datado de 11 de novembro de 2010 (fls. 02-04 do Anexo I),   não desenvolveu o   

projeto básico da   Concorrência Internacional nº 42209213   nos termos do art.   

6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO que a Súmula 261 do Tribunal de 

Contas da União preconiza:

2 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Fórum, 2ª ed., 
2009, p. 225.
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Em  licitações  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  é 
necessária  a  elaboração  de  projeto  básico  adequado  e 
atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos 
os  elementos  descritos  no  art.  6º,  inciso  IX,  da  Lei  n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal 
a  revisão  de  projeto  básico  ou a elaboração de projeto 
executivo  que  transfigure  o  objeto  originalmente 
contratado em outro de natureza e propósito diversos.
(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO que o projeto básico, contemplando 

detalhadamente todos os elementos legais, é indispensável para a legítima instrução 

de qualquer licitação para a execução de obras e para a prestação de serviços (art. 

7º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993), inclusive para aquelas realizadas na forma de 

empreitada integral (art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666/1993):

Art. 6
o
  Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata 
com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:
(...)
e) empreitada  integral - quando  se  contrata  um 
empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas 
as  etapas das obras,  serviços e  instalações  necessárias,  sob 
inteira  responsabilidade  da contratada  até  a  sua entrega  ao 
contratante em condições de entrada em operação, atendidos 
os  requisitos  técnicos  e  legais  para  sua  utilização  em 
condições  de  segurança  estrutural  e  operacional  e  com as 
características  adequadas  às  finalidades  para  que  foi 
contratada;

CONSIDERANDO que a  assim  nominada  planilha 

orçamentária da Concorrência Internacional nº 42209213, que indica o valor total de 

R$ 1.376.261.541,00  (um bilhão,  trezentos  e  setenta  e  seis  milhões,  duzentos  e 

sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais), evidencia, inequivocamente, a 

insuficiência  de  informações  e  dados  mínimos  para  a  respectiva  submissão  aos 

ditames legais ao constar, no campo reservado à unidade, a expressão “gl” (termo 
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que designa global, utilizado quando não se dispõe do detalhamento do custo em 

unidades de medida), tratando-se, na realidade, não de planilha orçamentária,  mas 

de mera estimativa que não contempla a devida identificação dos quantitativos;

CONSIDERANDO a exigência legal de projeto básico 

com  orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993;

§ 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando:
II  –  existir  orçamento  detalhado  em  planilhas  que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários; 
(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO que, tal como elaborado, o edital da 

Concorrência  Internacional  nº  42209213  e  documentos  que  o  acompanham 

implicarão, inevitavelmente, na violação do art. 7º, § 4º, da Lei nº 8.666/1993: 

§ 4º. É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de 
fornecimento  de  materiais  e  serviços  sem  previsão  de 
quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reais do projeto básico ou executivo.
(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União 

já decidiu, reiteradas vezes, pela vedação da utilização de itens sem determinação 

de  quantitativo,  contemplando  valores  em  unidade  denominada  “verba” 

(correspondente  a  “gl”,  na  Concorrência  Internacional  nº  42209213),  como,  por 

exemplo,  nos  Acórdãos  nº:  2.354/2006  –  Plenário;   1.387/2006  –  Plenário; 

2450/2007 – Plenário; e 850/2009 – Plenário e 920/2006 – Plenário, vertendo-se 

deste último:
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9.11. determinar ao Governo do Estado de Rondônia que 
oriente seus organismos setoriais  a,  em se tratando de 
obras e serviços de engenharia custeados com recursos 
financeiros  da  União,  não  admitir  orçamentos 
estimativos, e via de conseqüência, propostas de preços, 
contemplando valores em unidade denominada “verba”, 
por  violar  o  disposto  no  §  2º  do  art.  7º  da  Lei  nº 
8.666/1993.

CONSIDERANDO que a elaboração de projeto básico 

detalhado e preciso é imperativo inclusive para o processo licitatório realizado em 

regime  de  empreitada  integral,  também  conhecido  como  turn  key,  intelecção 

consolidada  no  Tribunal  de  Constas  da  União  (inclusive  no  caso  dos  vícios 

identificados na malfadada obra do metrô de Salvador/BA, cujo projeto básico foi 

considerado de má qualidade, sem condições de instruir a licitação):

12.  Quanto  à  necessidade,  ou  não,  de  elaboração  de 
orçamento  detalhado  quando  da  contratação  de  obra  em 
regime de empreitada global, a conclusão foi no sentido de 
que a lei exige a elaboração de tal orçamento detalhado 
para todo e qualquer tipo de modalidade de contratação, 
inclusive a empreitada integral, ou turn key, e de que as 
razões de ordem material  que fundamentam essa exigência 
legal valem para todo e qualquer tipo de contratação,  quer 
seja  pela  necessidade  de  a  Administração  conhecer  a 
estimativa  de  custos  da  obra  antes  de  licitá-la,  de 
compatibilizar  as  execuções  financeira  e  física  do 
empreendimento,  de  avaliar  os  novos  custos  em  caso  de 
eventual  modificação  necessária  no  projeto,  ou,  ainda,  de 
garantir que o preço pago seja uma justa remuneração pelo 
bem obtido.
(…)
21. Conforme informações  apresentadas pela  CTS, os dois 
principais contratos da presente obra foram celebrados sob o 
regime  de  “empreitada  integral”,  por  meio  do  qual  as 
empresas  licitantes  oferecem  um  preço  “fechado”  pela 
execução  integral  do  objeto  licitado,  entregando-o  em 
condições de plena utilização ou operação.
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22.  Uma primeira irregularidade grave, já detectada nos 
autos em instruções anteriores refere-se à baixa qualidade 
do  projeto  básico conforme  constava  da  licitação,  não 
apenas em seu detalhamento, mas também em suas soluções.
(…)
78.  No  que  diz  respeito  à  licitação,  conclui-se  que  o 
projeto  básico  não  se  encontrava  em  condições  de  ser 
licitado, vez  que  não  espelhava  uma  solução  viável  e 
suficientemente detalhada. O volume de modificações que 
se  fizeram  necessárias  posteriormente  demonstram 
objetivamente essa conclusão.
82. A  má  qualidade  do  projeto  básico  fez  surgir  a 
necessidade  de  diversas  e  profundas  modificações  no 
desenho  original  durante  a  execução  da  obra,  que  deu 
ensejo à celebração de diversos aditivos, o que também, e a 
princípio, não é permitido pela legislação brasileira em obras 
sob  regime  de  empreitada  integral,  salvo  para  situações 
imprevisíveis.
(…)
118.  Com  efeito,  a  precariedade  do  projeto  básico  e  a 
inexistência  de  orçamento  com  nível  de  detalhamento 
suficiente  comprometem  a  licitação  da  qual  adveio  o 
contrato,  vez  que  incompatíveis  com  as  condições 
estabelecidas  em  lei.  As  modificações  que  se  fizeram 
necessárias durante a execução da obra não só comprovam 
essa assertiva, como, por si só, já configuram razão suficiente 
para a nulidade do contrato, vez que seu objeto inicial restou 
desfigurado e que sua conclusão já exige que as condições 
inicialmente  contratadas  sejam alteradas  acima  dos  limites 
legais.
(Acórdão nº 2873/2008-Plenário)
(grifos e sublinhados acrescidos)

1.5.1.1.3.4 Nesse sentido, trazemos a lume excertos do Voto 
do Exmº Sr. Auditor  Marcos Bemquerer Costa ao apreciar o 
processo  TC  012.693/2006-4,  referente  ao  relatório  de 
levantamento de auditoria realizado nas obras de construção 
do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada 
- CEITEC, no Município de Porto Alegre/RS, realizado no 
período de 26/06 a 15/08/2006, no âmbito do Fiscobras 2006 
(Acórdão  1846/2006-TCU-Plenário,  Sessão  de  04/10/2006, 
DOU de 06/10/2006):
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‘18.  Helly  Lopes  Meirelles  in  Direito  Administrativo 
Brasileiro, 31ª Edição, 2005, página 255, Malheiros Editores 
Ltda., assim conceitua o regime de empreitada integral:
(...) o que é chamado na linguagem empresarial de turn-key.
(...)
O projeto deverá obrigatoriamente estimar as quantidades a 
serem  adquiridas.  O  ato  convocatório  deverá  ater-se 
fielmente  ao  projeto.  Haverá  casos  em  que  inexistirão 
condições  técnico-científicas  para  definir  as  quantidades. 
Ainda  nessas  hipóteses,  será  proibida  a  licitação  de 
quantidades  indefinidas.  Deverá  promover-se  uma 
estimativa dentro dos limites que a técnica permita formular. 
Se,  no  curso  do  contrato,  verificar-se  a  inadequação  dos 
cálculos, serão adotadas as providências adequadas.’ (grifos 
acrescidos)
19.  Especificamente  no  que  concerne  à  necessidade  de 
elaboração de projetos precisos para a adoção de turn-
key,  reporto-me  ao  posicionamento  do  Eng.  Ângelo  Luiz 
Buratto, Diretor de Controle de Obras do Tribunal de Contas 
do  Estado  de  Santa  Catarina,  por  ocasião  de  palestra 
proferida no VIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas - , e que foi citada nos presentes autos pelo próprio 
Ministério da Ciência e Tecnologia no Ofício n. 312/2006-
CGRL/SPOA (fl. 28/30 do volume principal).
(…) Ou seja, com projeto bem elaborado, com orçamento 
consistente,  a  fixação  dos  preços  máximos  unitários  se 
constitui  num  instrumento  capaz  de  cercear  os  efeitos 
maléficos  dos  acréscimos  e  supressões  muito  comuns, 
para aqueles  contratantes  e  contratados que se  portam 
em conluio, agindo com dolo e má fé.
(…)
A Empreitada Integral pressupõe projetos mais completos 
e  bem  elaborados,  pois  os  riscos  da  execução  são  do 
empreiteiro.  Logo,  a  fase  anterior  à  licitação  é  a  que 
requer mais cuidado, pois é a etapa das definições, eis que 
uma vez resolvida a licitação com a contratação da obra, 
o seu objeto será executado pelo empreiteiro até o fim, 
não se admitindo aditamento contratual’
1.5.1.1.3.5  O regime de execução adotado (turn-key) e a 
existência  do  denominado  ‘Orçamento  Appraisal’  de 
modo  algum  desobrigariam  a  CTS  de,  previamente  à 
licitação, elaborar um orçamento detalhado em planilhas 
que  expressassem  a  composição  de  todos  os  custos 
unitários da obra, em consonância com o disposto no art. 7º, 
§ 2º, inciso II, da Lei 8.666/93.  Além de dar cumprimento 
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ao mandamento pátrio, esta providência proporcionaria à 
Administração  reais  condições  para  aferir  eventuais 
práticas  de sobrepreço,  e de negociar prováveis  futuras 
alterações/adições/supressões de serviços,  decorrentes de 
situações inerentes a empreendimentos do porte do Metrô 
de Salvador/BA.
(…)
1.5.1.2.3.21  Nesses  casos,  entendemos  que  os  editais  de 
licitações das obras realizadas na modalidade ‘Turn Key’ 
deveriam definir, de forma clara e objetiva, que todos os 
estudos complementares necessários para a confecção das 
propostas devem ser feitos e arcados pelas licitantes. Com 
isso,  evitaríamos  a  celebração  de  aditivos  a  contratos 
dessa natureza, firmados sob a motivação de deficiência 
do  Projeto  Básico,  que  muitas  vezes  acabam  por 
descaracterizar  totalmente  o  empreendimento 
inicialmente licitado.
(…)
9.4.2.  elabore  orçamento  detalhado  em  planilhas  que 
expressem  a  composição  de  todos  os  custos  unitários, 
inclusive  do  Lucro  e  Despesas  Indiretas,  conforme 
determinação  expressa  no  art.  7º,  §  2º,  inciso  II,  da  Lei 
8.666/93;
(Acórdão nº 2369/2006 – Plenário)
(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO que a Súmula 258 do Tribunal de 

Contas da União estabelece: 

As composições de custos unitários e o detalhamento de 
encargos  sociais  e  do  BDI  integram  o  orçamento  que 
compõe  o  projeto  básico  da  obra  ou  serviço  de 
engenharia,  devem  constar  dos  anexos  do  edital  de 
licitação e das propostas das licitantes e não podem ser 
indicados  mediante  uso  da  expressão  ‘verba’  ou  de 
unidades genéricas.
(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO  que,  no  mesmo  sentido,  Marçal 

Justen Filho enfatiza:
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Pretende-se  que  a  empreitada  global  imporia  ao 
particular o dever de realizar o objeto, de modo integral, 
arcando  com  todas  as  variações  possíveis. Vale  dizer, 
seriam  atribuídos  ao  contratado  os  riscos  por  eventuais 
eventos  supervenientes,  que  pudessem  elevar  custos  ou 
importar  ônus  imprevistos  inicialmente.  Essa  concepção  é 
equivocada, traduz enorme risco para a Administração e 
infringe os princípios fundamentais da licitação. Quando 
promove  a  licitação,  a  Administração  necessita  cotejar 
propostas equivalentes, versando sobre a execução do mesmo 
objeto. Se a Administração não definir precisamente o objeto 
que  será  executado,  cada  licitante  adotará  interpretação 
própria  e  assumirá  uma  configuração  distinta  para  tanto. 
Logo,  as  propostas  não  serão  comparáveis  entre  si  e  a 
Administração  não  poderá  selecionar  uma  como  a  mais 
vantajosa. Não se contraponha que o dever do particular é 
entregar o objeto perfeito e acabado, correndo por conta 
dele os riscos com a elaboração. Não é possível assumir 
riscos  por  eventos  desconhecidos  ou  imprevisíveis,  não 
cogitados nem mesmo pela própria Administração. Uma 
situação  dessa  ordem acabaria  desaguando  em uma de 
duas  alternativas.  Poderia  imaginar-se  que  todos  os 
licitantes incluiriam em suas propostas verbas destinadas 
a  fazer  face  a  essas  eventualidades.  Logo,  todas  as 
propostas  teriam  valor  mais  elevado.  Por  resultado,  se 
nenhum inesperado  viesse  a  ocorrer,  a  Administração  teria 
pago  valor  superior  ao  necessário.  Outra  alternativa  é  que 
todos ou alguns  dos licitantes resolvessem correr o risco e 
formulassem proposta não comportando imprevistos. Se esses 
viessem a ocorrer, a execução do objeto se tornaria inviável 
ou  o  particular  acabaria  por  adotar  execução  de  péssima 
qualidade.3

(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO que a  ausência  de  elaboração  do 

projeto básico e a insuficiência/incompletude das informações e dados repassados 

pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ acerca do denominado 

“Projeto Monotrilho” na cidade de São Paulo/SP repercutem em outros pontos, dada 

a ausência de detalhamento e previsão de todos os seus itens e custos unitários, 

3 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª ed., São Paulo: Dialética, p. 721-722.
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necessários para a formação escorreita do orçamento e para a própria execução do 

contrato;

CONSIDERANDO que a  ausência  de  elaboração  do 

projeto básico e a insuficiência/incompletude das informações e dados disponíveis 

no  edital  da  Concorrência  Internacional  nº  42209213  não  contemplam  detalhes 

suficientes das fundações,  contenções,  pilares,  vigas,  passagens de emergência e 

Ponte  Panamby  e  da  infraestrutura  civil  do  monotrilho,  inviabilizando  o 

prosseguimento da licitação, uma vez imprecisa a caracterização da obra com todos 

os seus elementos,  a avaliação real do seu custo e a definição dos métodos e do 

prazo de execução;

CONSIDERANDO que, em consequência da omissão e 

das falhas apontadas, o conjunto de informações e documentos da Concorrência 

Internacional  nº  42209213,  composto  apenas  de  cadernos  com  as  “Diretrizes 

Básicas  de  Projetos”  ou  “Diretrizes  de  Concepção  Civil”,  requisitos  técnicos, 

orçamento estimativo valorado com unidades genéricas (gl), composição de BDI e 

encargos  sociais,  traçado  e  alguns  desenhos  de  arquitetura  para  implantação  da 

infra-estrutura e das estações, não satisfaz os ditames do art. 6º, inciso IX, da Lei 

nº 8.666/1993 e não permite caracterizar toda a obra com a extensão e o nível 

de detalhamento devidos para o seu correto orçamento;

CONSIDERANDO que  as  obras  e  os  serviços  de 

engenharia correspondem a 61,14% (sessenta e um vírgula catorze por cento) do 

valor total dos serviços, equivalendo a R$ 841.401.371,52 (oitocentos e quarenta e 

um milhões, quatrocentos e um mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), ou seja, desqualificando a alegação da Companhia Metropolitana de São 
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Paulo – METRÔ no sentido de que o fornecimento do sistema é o objeto principal 

da licitação, constituindo as obras o acessório;

CONSIDERANDO que a  continuidade  do  processo 

licitatório, nos moldes propostos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – 

METRÔ,  torna  extremamente  temerária  a  realização  das  obras  e  está  fadada  à 

necessidade de alteração do contrato no decorrer das obras;

CONSIDERANDO que a  ultimação  de  qualquer 

licitação para a execução de obras e para a prestação de serviços sem projeto básico 

que realmente atenda as exigências legais importa a nulidade dos atos e contratos 

realizados e a responsabilização de quem lhes tenha dado causa,  nos termos do 

artigo 7º, inciso I e § 6º, da Lei 8.666/1993:

Art.  7º.  As  licitações  para  a  execução  de  obras  e  para  a 
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, 
em particular, à seguinte seqüência:
I – projeto básico;
(...)
§ 6º.  A infringência do disposto neste artigo implica a 
nulidade  dos  atos  ou  contratos  realizados  e  a 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

CONSIDERANDO que a inobservância dos requisitos e 

formalidades  legais  na  realização  do  processo  licitatório  identifica,  em  tese,  a 

prática de atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429, de 2 de 

junho de 1992:

Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que 
causa lesão ao erário qualquer  ação ou omissão,  dolosa ou 
culposa,  que  enseje  perda  patrimonial,  desvio,  apropriação, 
malbaratamento  ou  dilapidação  dos  bens  ou  haveres  das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
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(…)
VI – realizar operação financeira sem observância das normas 
legais  e  regulamentares  ou  aceitar  garantia  insuficiente  ou 
inidônea;
(…)
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente;
IX  –  ordenar  ou  permitir  a  realização  de  despesas  não 
autorizadas em lei ou regulamento;
(…)
XI  –  liberar  verba  pública  sem  a  estrita  observância  das 
normas pertinentes ou influir  de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular;
(…)
Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade, 
imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  instituições,  e 
notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência;
(…)
Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e 
administrativas,  previstas  na  legislação  específica,  está  o 
responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às  seguintes 
cominações:
(...)
II  -  na hipótese do art.  10,  ressarcimento integral  do dano, 
perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao 
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e 
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber 
benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver,  perda  da  função  pública,  suspensão  dos  direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber 
benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
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Parágrafo único.  Na fixação das penas previstas nesta lei  o 
juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como 
o proveito patrimonial obtido pelo agente.

CONSIDERANDO que o art. 65 da Lei nº 8.666/1993 

impõe  as  devidas  justificativas  para  alteração  contratual  destinada  à  melhor 

adequação técnica aos seus objetivos;

CONSIDERANDO que  inexiste  liberdade  ampla  e 

irrestrita da Administração Pública para proceder à alteração contratual:

A alteração  do  contrato  retrata,  sob  alguns  ângulos,  uma 
faculdade  discricionária  da  Administração.  Não  existe, 
porém,  uma  liberdade  para  a  Administração  impor  a 
alteração  como  e  quando  melhor  lhe  aprouver (grifo 
nosso). Tal como anotado no comentário ao artigo 58, ao qual 
se remete,  a contratação é antecedida de um procedimento 
destinado a apurar a forma mais adequada de atendimento aos 
interesses  fundamentais.  Esse  procedimento  conduz  à 
definição do objeto licitado e à determinação das regras do 
futuro  contrato.  Quando  a  Administração  pactua  o 
contrato,  já  exercitou  a  competência  “discricionária” 
correspondente (grifo nosso). A Administração, após realizar 
a contratação, não pode impor alteração da avença mercê da 
simples  invocação  de  sua  competência  discricionária.  Essa 
discricionariedade  já  se  exaurira  porque  exercida  em 
momento anterior e adequado. A própria Súmula 473 do STF 
representa  obstáculo  à  alteração  contratual  que  se  reporte 
apenas à discricionariedade administrativa.
A  Administração  tem  de  evidenciar,  por  isso,  a 
superveniência  de  motivo  justificador  da  alteração 
contratual.  Deve evidenciar que a solução localizada na 
fase interna da licitação não se revelou, posteriormente, 
como  a  mais  adequada.  Deve  indicar  que  os  fatos 
posteriores alteraram a situação de fato ou de direito e 
exigem um tratamento distinto daquele adotado.4

           (grifos acrescidos)

4 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª ed., São Paulo: Dialética, p. 742-743.
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CONSIDERANDO que  a  discricionariedade 

administrativa é um poder-dever imposto à Administração Pública para que, no caso 

concreto,  dentre  as  soluções  legal  e  faticamente  possíveis,  encontre  a 

atuação/decisão que melhor  atenda  à  finalidade  da  lei –  escolha da  providência 

ótima,  excelente (MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de.  Curso  de  direito 

administrativo. 17ª ed. rev. e at., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 394 e seguintes; 

MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. São Paulo: Saraiva, 1999, 

p. 214);

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União 

exige que as alterações contratuais decorram de fatos supervenientes em relação ao 

momento  da  licitação,  hipótese  inaplicável  à  da  Concorrência  Internacional  nº 

42209213:

(...) a execução de itens do objeto do contrato em quantidade 
superior  à  prevista  no  orçamento  da  licitação  deve  ser 
previamente autorizada por meio de termo aditivo contratual 
e antecedido de procedimento administrativo no qual fique 
adequadamente consignada a motivação das alterações tidas 
por  necessárias,  que devem ser  embasadas  em pareceres  e 
estudos  técnicos  pertinentes,  bem  assim  caracterizar  a 
natureza  superveniente,  em  relação  ao  momento  da 
licitação, dos fatos ensejadores das alterações. 
(Acórdão nº 1054/2001-Plenário)
(grifos acrescidos)

CONSIDERANDO que o prosseguimento da licitação, 

na  formatação  desenhada  pela  Companhia  do  Metropolitano  de  São  Paulo  - 

METRÔ, acarretará,  inevitavelmente,  ulteriores  aditivos  contratuais,  qualificados 

desde já como ilícitos, na medida em que os motivos não terão sido provocados por 

fatos  surgidos  após  a  assinatura  do  contrato,  determinando,  então,  a 
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responsabilização  pessoal  do  responsável  pela  autorização  da  continuidade  do 

certame e de todos os envolvidos com a sua realização;

CONSIDERANDO  que a sessão para apresentação de 

propostas foi marcada para 18 de novembro de 2010 (fl. 05 do Anexo I);

CONSIDERANDO  que a impostergável realização do 

projeto básico, esquadrinhando todos os requisitos previstos no art. 6º, inciso IX, da 

Lei nº 8.666/1993, com o consequente aprofundamento e substanciação de todos os 

serviços  e respectivos  qualificativos  necessários  à  execução do contrato,  afeta  a 

formulação das propostas e impõe a reabertura de prazo para a apresentação das 

mesmas (art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993);

CONSIDERANDO  que  as  graves  deficiências  acima 

apontadas  tornam  extremamente  temerária  e  de  elevado  risco  a  aprovação  da 

operação de crédito e o repasse de verbas ao Estado de São Paulo enquanto todos os 

vícios não forem superados pelo efetivo atendimento dos comandos estabelecidos 

na legislação em vigor;

CONSIDERANDO  que  o projeto básico, nos termos 

do  art.  6º,  inciso  IX,  da  Lei  nº  8.666/1993,  deve  ser  apresentado  à  Caixa 

Econômica Federal antes da liberação da primeira parcela dos recursos (Nota 

Técnica Especial nº 09/2010/De – fls. 82-92);

CONSIDERANDO  que  a  demora  na  elaboração 

escorreita do projeto básico e que eventuais medidas a serem  adotadas após a 

ultimação  do  processo  licitatório  e  assinatura  de  contrato  podem  gerar 

consequências  muito  mais  graves  ao  cumprimento  dos  cronogramas 
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estabelecidos  e  assumidos  para  a  preparação  e  realização  da  Copa  das 

Confederações FIFA de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014, até mesmo 

eventual paralisação de obras,  tornando premente e salutar a adoção de medidas 

preventivas antes da conclusão da licitação;

CONSIDERANDO que a ausência de projeto básico e a 

própria incompletude e a indeterminação dos respectivos critérios mínimos, gerando 

a ulterior necessidade de aditivos contratuais vultosos, conspira contra princípios 

constitucionais e legais da Administração Púbica: legalidade, moralidade, eficiência, 

razoabilidade,  probidade  administrativa,  competitividade,  economicidade, 

julgamento  objetivo,  finalidade,  interesse  público  e  motivação  (art.  37,  caput e 

inciso , da Constituição Federal, art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993 e art. 2º da Lei 

nº 9.784/1999).

CONSIDERANDO  que o adimplemento dos requisitos 

e  formalidades  legais  na  realização  da  licitação  garante  a  tutela  do  patrimônio 

público e também serve para salvaguardar os agentes públicos aos quais competem 

a  administração  do  patrimônio  público,  e  terceiros  direta  ou  indiretamente 

beneficiados, de eventual responsabilidade administrativa, civil e criminal;

CONSIDERANDO,  ainda, que  o  Estádio  Cícero 

Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, 

foi  oficialmente  excluído pelo Comitê  Organizador  Brasileiro  Ltda.  da  Copa do 

Mundo FIFA 2014;

CONSIDERANDO que a construção e a implantação do 

sistema  de  monotrilho  para  a  Linha  17  –  Ouro  do  Metrô  de  São  Paulo,  como 

previsto  na  carta-consulta  elaborada  pelo  Estado de  São Paulo  e  aprovada  pelo 
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Ministério das Cidades, tinha como referência determinante a vinculação direta e a 

melhor  ligação e acesso ao Estádio do Morumbi,  até  então cotado para  receber 

jogos e até mesmo a abertura da Copa do Mundo FIFA 2014 (fls. 19-34 e 82-92);

CONSIDERANDO  que  a  exclusão  do  Estádio  do 

Morumbi para receber jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 afasta a justificativa 

esboçada para a construção e a implantação do sistema de monotrilho para a Linha 

17  –  Ouro  do  Metrô  de  São  Paulo,  na  esteira  da  Matriz  de  Responsabilidades 

celebrada entre a União, o Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São 

Paulo, demandado esclarecimentos pela União;

RECOMENDA 

A) ao Estado de São Paulo, na pessoa do Governador 

do  Estado,  ao  Secretário  da  Secretaria  de  Estado  dos  Transportes 

Metropolitanos e ao Diretor Presidente da Companhia do Metropolitano de 

São Paulo – METRÔ: 

a.1) que  suspendam a  Concorrência  Internacional  nº 

42209213, cujo objeto é o projeto, fabricação, fornecimento e implantação de um 

sistema de monotrilho para a Linha 17 – Ouro do Metrô de São Paulo;

a.2) que procedam à efetiva realização do projeto básico 

da Concorrência Internacional nº 42209213, atendendo ao disposto nos arts. 6º e 7º 

da Lei  nº  8.666/1993,  constituindo o devido projeto básico (1)  com a definição 

precisa, completa e detalhada de todos os itens quantitativos e qualitativos da obra 

acompanhada  de  todos  os  seus  custos  unitários,  vedando-se  a  permanência  da 

expressão “gl” ou equivalente nas planilhas orçamentárias, (2) contemplando ainda, 
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o projeto arquitetônico e  o projeto complementar no que concerne a fundações, 

contenções,  estruturas,  subestações  de  energia,  instalações  elétricas,  hidráulicas, 

sanitárias,  lógica,  sinalização  e  climatização  de  toda  a  estrutura  da  obra  do 

monotrilho,  inclusive,  estrutura  da  via,  pátio  de  manutenção  e  estacionamento, 

passagens de emergência e Ponte Panamby, (3) e, ainda, que corresponda ao trajeto 

definido em consonância com as normas constitucionais e infraconstitucionais que 

garantem a integridade do patrimônio histórico, arqueológico, cultural, artístico e 

ambiental.

a.3) que o projeto básico da Concorrência Internacional 

nº  42209213  atenda  fielmente  aos  requisitos  da  legislação  em  vigor,  com,  no 

mínimo, os seguintes itens:  a – elementos necessários e suficientes para definir e 

caracterizar o objeto a ser contratado; b – nível de precisão adequado; c – elaborado 

com base nos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento; d – a avaliação do 

custo da obra; e – a definição dos métodos executivos; f – o prazo de execução com 

o  cronograma físico-financeiro;  g – a  identificação  clara  de  todos  os  elementos 

constitutivos do empreendimento; h – as soluções técnicas globais e localizadas; i – 

a identificação e especificações de todos os serviços, materiais e equipamentos a 

incorporar à obra; j – orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado 

em  quantitativos  de  serviços  e  fornecimentos  propriamente  avaliados,  com 

identificação e assinatura do autor, bem como sua data de referência (art. 14 da 

Lei  5.194/66);  l  – assinatura  e  número  do  registro  do  Conselho  Regional  de 

Engenharia e Arquitetura (CREA) dos responsáveis técnicos em todos os trabalhos 

gráficos,  especificações,  orçamentos  e  demais  documentos  técnicos  relacionados 

com   a  obra,  inclusive  projeto  básico,  conforme  estabele  o  art.  14  da  Lei 

5.194/1966; m – anotação de responsabilidade técnica (ART) dos autores de todos 

os  documentos  técnicos  relacionados  com  a  obra,  incluindo  os  projetos  de 
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engenharia  e  arquitetura,  os  orçamentos,  especificações  técnica,  cadernos  de 

encargos, memoriais descritivos, conforme estabelece o art. 1o da Lei 6.496/1977; n 

– aprovação dos projetos pelo corpo de bombeiros local; o – declaração expressa de 

profisional de engenharia de que os projetos atendam as condições impostas pelas 

concessionárias de serviços públicos de saneamento, energia elétrica e telefonia; p – 

aprovação do projeto básico pela autoridade competente, conforme estabelece o § 

1o  do  artigo  7o  da  Lei  8.666/93;  q – que  seja  informada  a  origem dos  preços 

unitários  adotados  no  orçamento  da  licitação,  incluindo  na  documentação  a  ser 

encaminhada  as  pesquisas  de  mercado  realizadas  no  casos  de  serviços  que  não 

constem em sistemas de referência de custos;  r – declaração expressa de que foi 

analisada a  compatibilidade dos  preços  unitários  contratados  com os  valores  de 

mercado expressos no orçamento da licitação.

a.4) que,  após  a  realização  do  projeto  básico  e  sua 

disponibilização  aos  interessados  na  concorrência,  seja  reaberto  o  prazo  para  a 

apresentação  das  propostas  pelos  licitantes  da  Concorrência  Internacional  nº 

42209213, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993.

B) à Caixa Econômica Federal: 

b.1) que  não  aprove  ou  suspenda  a  concessão  do(s) 

financiamento(s) requerido(s) pelo Estado de São Paulo e, de qualquer forma, que 

não  libere  recursos  para  projeto,  fabricação,  fornecimento  e  implantação  de  um 

sistema de monotrilho para a Linha 17 – Ouro do Metrô de São Paulo enquanto 

persistir a ausência, a incompletude ou a inconsistência do projeto básico para a 

Concorrência Internacional nº 42209213,  em desacordo com os ditames previstos 

nos arts. 6º e 7º da Lei nº 8.666/1993, conforme destacado e enfatizado no corpo da 

recomendação e nos itens a.2 e a.3.
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Nos termos  do  art.  8º,  §  5º,  da  Lei  Complementar  nº 

75/1993, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para que seja informado pelo 

Estado de São Paulo e pela Caixa Econômica Federal ao Ministério Público Federal 

e  ao  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo  o  acatamento  ou  não  da 

recomendação e as providências adotadas.

Outrossim,  ficam  advertidos  que  a  presente 

recomendação  dá  ciência  e  constitui  em  mora  o(s)  destinatário(s)  quanto  às 

providências indicadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas 

implicar no manejo de medidas administrativas e judiciais cabíveis contra o(s) que 

se mantiver(em) inerte(s).

REQUISITE-SE,  ainda,  à  UNIÃO,  por  meio  do 

Ministério das Cidades, Ministério do Esporte e Casa Civil da Presidência da 

República,  que,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  esclareça  sobre  os  motivos  da 

manutenção  do  financiamento  da  construção  e  implantação  do  sistema  de 

monotrilho  para  a  Linha  17  –  Ouro  do  Metrô  de  São Paulo  mesmo depois  da 

exclusão oficial do Estádio do Morumbi para receber jogos da Copa do Mundo 

FIFA 2014.

Dê-se ciência da presente recomendação ao Tribunal de 

Contas da União, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Cidades, órgão 

gestor da aplicação do Programa Federal de Infra-estrutura de Transporte Coletivo – 

Pró-Transporte, ao Ministério do Esporte, à Casa Civil da Presidência da República, 

ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e ao 

“Grupo de Trabalho ad hoc” criado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério  Público  Federal para  acompanhar  a  aplicação  de  recursos  públicos 
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federais nos atos preparatórios para a realização da “Copa do Mundo da FIFA Brasil 

de 2014”.

Encaminhe-se  cópia  à  5ª  Câmara  de  Coordenação  e 

Revisão  do  Ministério  Público  Federal  para  conhecimento  e  adoção  das 

providências cabíveis.

Providencie-se  publicidade  pelo  portal  eletrônico  do 

Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

(art.  23,  caput,  da  Resolução  nº  87/2006  do  Conselho  Superior  do  Ministério 

Público Federal).

São Paulo, 1º de dezembro de 2010.

     INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES         MARCELO DUARTE DANELUZZI

              Procuradora da República                     Promotor de Justiça

     RAFAEL SIQUEIRA DE PRETTO                RAUL DE GODOY FILHO

              Procurador da República                   Promotor de Justiça

     SUZANA FAIRBANKS LIMA DE OLIVEIRA

        Procuradora da República               
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