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Senhor Secretário Adjunto de Obras Especiais,
O Consórcio TAGTREE em atendimento a Ordem de Serviços nº 013/2020, cujo
objeto é o apoio à Gestão do Projeto de Implantação de corredores para o Veículo
Leve sobre Trilhos – VLT em Cuiabá/Várzea Grande, encaminha o parecer técnico e
relatório final, conforme acordado.
Sem mais no momento, renovamos protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

__________________________________________________________
Vinícius Cassiano Zamora Cano
CONSÓRCIO TAGTREE

Trata-se de parecer técnico com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão
quanto às alternativas levantadas para a retomada e conclusão das obras de
implantação dos Corredores Estruturais de Transporte Coletivo da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá1.
A implantação do referido sistema utilizou-se, inicialmente, de solução baseada
em tecnologia de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, por intermédio do Contrato nº
037/2012/SECOPA, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o
Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande em 20/6/2012. O citado contrato teve prazo
inicial de execução de 630 dias, com custo inicial de R$ 1.477.617.277,15. Após ter
ocorrido a paralisação na execução das obras em 2015 e a Operação Descarrilho
desencadeada pela Polícia Federal em 2017 haver revelado esquema de cobrança
de propina envolvendo o contratado, o Governo do Estado de Mato Grosso rescindiu
unilateralmente o contrato em 4/12/2017.
Mais recentemente, diversas iniciativas foram adotadas pela atual gestão do
Governo do Estado de Mato Grosso com o fito de avaliar a possibilidade de retomada
do empreendimento, seja com o escopo original ou alterado, seja com a tecnologia
então empregada ou outra que promova maior eficiência e economicidade na
prestação do serviço de transporte coletivo, em benefício da população matogrossense, que se viu até o momento privada de usufruir de sistema moderno e
compatível com o volume de investimentos já realizado.

Nesse sentido, destacam-se os trabalhos realizados pelo GT Mobilidade
Cuiabá, que contou com integrantes não apenas do Governo do Estado de Mato
Grosso, mas também com representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional
e da Caixa Econômica Federal, responsáveis pelo Programa Pró-Transporte nas
condições, respectivamente, de Gestor da Aplicação e de Agente Financeiro. Referido
programa possibilitou o aporte dos recursos necessários para a contratação original
do empreendimento, por meio de contratos de financiamento com fontes de recursos
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Baseado no “Relatório de consolidação de estudos e análises para tomada de decisão: Transporte

Cole�vo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá” (anexo).

oriundas do FGTS e do CPAC, os quais contaram ainda com contrapartidas
financeiras do Estado de Mato Grosso.
Mostraram-se ainda de extrema importância os estudos efetuados pela Oficina
Consultores Associados, que promoveu atualização de premissas e de modelagem
técnica e econômico-financeira do sistema de transporte público, considerando tanto
cenário de continuidade de implantação do VLT quanto de mudança para solução Bus
Rapid Transit – BRT, cuja solução é oriunda da Matriz de Riscos apresentada no
âmbito do GT Mobilidade Cuiabá.
Além disso, a Houer Concessões elaborou estudo de Engenharia de Valor, o
qual demonstrou a possibilidade de otimização da solução BRT, com ganhos de
eficiência para a prestação do serviço e significativa redução de custos iniciais de
implantação, bem como de custos totais ao longo da vida útil do empreendimento.
Por fim, a Houer Concessões consolidou os estudos efetuados até o momento,
através do “Relatório de consolidação de estudos e análises para tomada de decisão:
Transporte Coletivo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá” (anexo), com o
fito de subsidiar a tomada de decisão para a retomada da implantação do sistema de
mobilidade urbana da região metropolitana de Cuiabá. Em suma, os estudos
apresentados no relatório anexo concentraram-se no exame das seguintes
alternativas:
a) não implantar, com o consequente vencimento antecipado dos contratos de
financiamento firmados no âmbito do projeto original2;
b) implantar a solução originalmente concebida, por meio de Veículo Leve
sobre Trilhos, devendo-se recuperar estruturas eventualmente degradadas
pela ação do tempo desde a paralisação;
c) implantar solução por meio de Veículo Leve sobre Trilhos, porém com
redução de escopo em relação ao projeto original, de modo a diminuir os
custos para a retomada;

Refere-se a cenário base analisado pela Caixa Econômica Federal, no que tange aos contratos de ﬁnanciamento
do empreendimento junto àquela ins�tuição ﬁnanceira, cuja vantajosidade e a adequabilidade desse cenário foi
afastada pela CEF, devido às consequências de cunho ﬁnanceiro e orçamentário ao Governo do Estado.
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d) implantar solução por meio de BRT, com escopo similar ao originalmente
concebido, com custo de implantação menor que as soluções por VLT;
e) implantar solução por meio de Corredor Exclusivo à esquerda, com
escopo similar ao originalmente concebido ou diverso, com custo de
implantação menor que as soluções por VLT;
f) Implantar solução por meio de BRT OTIMIZADO, com escopo ampliado
em relação ao originalmente concebido e implementando otimizações
propostas no estudo de Engenharia de Valor.
O quadro a seguir consolida, ante sua relevância, os estudos e análises contidas
no relatório anexo:
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Entende-se que os pontos fortes e fracos, bem como os riscos jurídicos e
operacionais colacionados na consolidação realizada, devem ser avaliados pela
Administração Pública sob a ótica da supremacia do interesse público, privilegiando a
solução que promova maior eficiência e qualidade na prestação do serviço com
modicidade tarifária.
Nesse sentido, nota-se que as soluções analisadas possuem riscos, mas esses
se revelam mais acentuados na opção por seguir com a tecnologia VLT,
especialmente ao se privilegiar o interesse público e o atendimento às necessidades
de transporte da população a ser atendida. Como destacado na consolidação, a
dificuldade na contratação de manutenção do material rodante inviabilizaria a
operação do sistema, haja vista a inidoneidade do único fornecedor apto a prestar o
serviço. Ademais, nota-se que insistir nessa solução traz maiores custos e subsídios
a serem arcados com recursos próprios do Estado de Mato Grosso, além de
apresentar menor área de abrangência e menor flexibilidade que a solução BRT.
No aspecto de flexibilidade, convém ressaltar que a solução dos corredores
estruturais operados por ônibus permite o atendimento direto de áreas adjacentes
pelos mesmos veículos, cujo interesse resta demonstrado nos dados atualizados da
Matriz Origem/Destino do transporte coletivo em Cuiabá e Várzea Grande como, por
exemplo, as áreas centrais das duas cidades. Já a manutenção da solução ferroviária,
ou seja, o VLT, demandaria a necessidade de transbordos aos usuários para acesso
às regiões citadas conforme mostrado nos relatórios produzidos pelo estudo
econômico-financeiro.
Ademais, conforme destacado no “Relatório de consolidação de estudos e
análises para tomada de decisão: Transporte Coletivo da Região Metropolitana do
Vale do Rio Cuiabá”, recorda-se que os novos recursos próprios do Estado de Mato
Grosso a serem mobilizados na conclusão do empreendimento em qualquer das
alternativas de BRT são inferiores aos necessários para implantar o VLT originalmente
concebido.
Noutro giro, a adoção da solução BRT, especialmente considerando as
otimizações identificadas no estudo de Engenharia de Valor, possibilita a prestação

de serviço de maior qualidade, maior abrangência e menores custos de operação,
bem como sua implementação trará menores ônus ao erário mato-grossense. Temse, portanto, que a retomada da implantação do sistema de transporte público na
Região Metropolitana de Cuiabá com a mudança para a tecnologia BRT é a opção
que melhor atende o interesse público e melhor serve às necessidades da população
atendida, bem como se mostra com a solução mais racional, econômica e eficiente,
considerando o menor impacto que trará ao emprego de recursos públicos e a melhor
qualidade de serviço que proporcionará.
A conclusão retro citada não ignora os riscos apontados no relatório de
consolidação mencionado. Tais riscos devem ser tratados e mitigados, vez que não
impedem ou inviabilizam a adoção do BRT. Quanto ao emprego do material rodante,
recorda-se que ações judiciais já buscam o ressarcimento dos recursos dispendidos,
haja vista as graves irregularidades identificadas na contratação anterior. Já a
autorização do gestor do FGTS deve ser buscada tão logo se formalize a decisão pelo
BRT, sendo certo que todos os argumentos ora levantados deverão ser levados à
consideração da instância decisória, o que traz confiança quanto à deliberação
favorável, vez que restará atendido o objetivo original do contrato de financiamento.
De igual forma, entende-se que eventual entendimento diverso por órgãos de controle
poderá ser devidamente esclarecido ante a demonstração de que a solução BRT é a
que melhor atende o interesse público e preserva o erário de gastos ineficientes.
Portanto, opina-se no sentido de que deve ser retomada a implantação do
sistema de transporte público na Região Metropolitana de Cuiabá, a ser realizada por
meio da tecnologia BRT, recomendando-se a solução com otimizações identificadas
no estudo de Engenharia de Valor, denominada como BRT OTIMIZADO.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020

Camillo Fraga Reis
Sócio-Diretor

Roger Gama Veloso
Sócio-Diretor

Relatório de consolidação de estudos e análises para tomada de decisão: Transporte
Coletivo da Região Metropolitana do Vale
do Rio Cuiabá

Este relatório se volta à consolidação dos resultados obtidos em estudos
e pareceres que examinaram diferentes alternativas para a conclusão das obras
de implantação dos Corredores Estruturais de Transporte Coletivo da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, iniciadas em 2012 e que se encontram
paralisadas e inconclusas desde 2015.
Trata-se de documento que visa consolidar relatórios e estudos
produzidos a fim subsidiar a tomada de decisão pelo Governo do Estado de
Mato Grosso quanto à continuidade ou não da implantação da solução
originalmente contratada, por meio de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, ou
ainda da redução do escopo do projeto inicial, ou da retomada do
empreendimento com alteração do modo de transporte, adotando-se sistema por
ônibus do tipo Bus Rapid Transit – BRT ou Corredor Exclusivo.
O sistema de ônibus do tipo BRT tem por características principais, ainda
que possam existir variações na sua implantação: o emprego de linhas troncais
em pistas ou faixas exclusivas para a circulação dos veículos; a disponibilidade
de faixa de ultrapassagem, pelo menos nas áreas de paradas, dependendo da
demanda; estações de parada fechadas com embarque e desembarque em nível
e validação do bilhete externa aos veículos (validação pré-embarque);
acessibilidade universal; sistemas de monitoramento e controle operacional;
racionalização do sistema de transporte alimentador do sistema BRT; e
prioridade semafórica 1.
Já o sistema por Corredor Exclusivo se caracteriza pelo uso de faixas
exclusivas localizadas do lado esquerdo da pista, normalmente no eixo central
de via com pista de mão dupla, junto ao canteiro central, podendo contar com
segregação física ou apenas sinalização2.
Enfatiza-se que este trabalho não emitirá juízo de valor quanto às
diferentes alternativas apreciadas, tampouco tem o condão de vincular atos
1 Conforme definido pelo Guia TPC - Orientações para a seleção de tecnologias e implementação
de
projetos
de
transporte
público
coletivo,
página
42.
Disponível
em:
https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/ArquivosPDF/guiatpc.pdf, acesso em
13/11/2020.
2 Conforme definido pelo Guia TPC - Orientações para a seleção de tecnologias e implementação
de
projetos
de
transporte
público
coletivo,
página
38.
Disponível
em:
https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/ArquivosPDF/guiatpc.pdf, acesso em
13/11/2020.
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administrativos que venham a ser praticados pelo Governo do Estado de Mato
Grosso ou qualquer outro agente público ou privado. O relatório, de caráter
eminentemente técnico, limita-se a consolidar relatórios e estudos produzidos a
fim subsidiar a tomada de decisão pelo Governo do Estado de Mato Grosso
quanto à continuidade ou não da implantação da solução originalmente
contratada, ressaltando que o presente trabalho técnico foi fundamentado em
estudos e materiais fornecidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso.
Não integram o escopo deste relatório a avaliação da consistência dos
dados primários fornecidos, a revisão de estimativas, projetos, medições e
cálculos, ou a crítica dos resultados das avaliações conduzidas em estudos
pretéritos e aqui reportados. Quando pertinente, incluiu-se informações públicas
e comentários próprios com o fito de trazer maior clareza à contextualização da
matéria ou de complementar o assunto descrito, conforme expertise técnica da
consultoria, sem que isso implique em juízo de mérito quanto ao tema.

1

RELAÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES CONSOLIDADOS NESTE
RELATÓRIO

3

Relação de estudos e análises
consolidados neste relatório

Os seguintes documentos foram apresentados pelo Governo do Estado
de Mato Grosso e considerados na consolidação ora relatada:
1) Relatório Final3 do Grupo de Trabalho sobre o sistema de mobilidade
urbana da região metropolitana de Cuiabá/MT (GT Mobilidade Cuiabá) 4,
composto dos seguintes documentos:
a) atas de reuniões do GT Mobilidade Cuiabá5;
b) apresentação sobre serviços, equipamentos e obras entregues6 – Produto
I, sem identificação ou assinatura dos autores;
c) apresentação sobre alternativas técnicas ao empreendimento7 – Produto
II, sem identificação ou assinatura dos autores;
d) relatório “Eixo estrutural de transporte coletivo Cuiabá – Várzea Grande:
estudos de demanda, operacionais e econômicos”8, desenvolvido por
Oficina Engenheiros Consultores Associados;
e) relatório sobre a situação jurídica – VLT Cuiabá9, com cabeçalho da
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, sem identificação ou
assinatura dos autores, acompanhado de cópias de petições, termos de
audiência e decisões judiciais10;
f) relatório de análise de cenários visando o estudo de possibilidades de
retomada do empreendimento11, com cabeçalho da Caixa Econômica
Federal – Superintendência Nacional Produtos Judiciário e Governo,
assinado pelo Superintendente Mario Augusto Pereira de Oliveira Junior
e equipe;

3 Constante do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”, com 669
páginas.
4 Integraram o GT Mobilidade Cuiabá representantes da Secretaria Nacional de Mobilidade e
Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo do Estado de Mato
Grosso e da Caixa Econômica Federal, nos termos do Portaria nº 1.674, de 11/7/2019, publicada
no Diário Oficial da União nº 133, de 12/7/2019, Seção 2, página 13.
5 Páginas 1 a 6, 598 a 605, 615 a 616, e 640 a 645 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade)
Relatório Final Consolidado.pdf”.
6

Páginas 10 a 36 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

7

Páginas 37 a 61 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

8

Páginas 62 a 178 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

9

Páginas 179 a 195 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

10

Páginas 180 a 597 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

11

Páginas 626 a 638 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

4

g) relatório de gestão de riscos12, em que consta elaboração pelo GT
Mobilidade Cuiabá com apoio da Coordenação Geral de Governança
Corporativa do Ministério do Desenvolvimento Regional;
2) Relatório “Estudo de Engenharia de Valor: Sistema de Transporte
Metropolitano – Cuiabá-Várzea Grande”13, desenvolvido por Houer
Concessões;
3) Relatório “Levantamento e definição dos itens contidos nos Boletins de
Medição do Contrato nº 037/2012/SECOPA aproveitáveis em outras
tecnologias de sistema de transporte coletivo para a Região Metropolitana
do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC”14, desenvolvido pela Secretaria de
Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, assinado por Rafael
Detoni Moraes e Isaac Nascimento Filho.
4) Relatórios “Cálculo dos custos operacionais do sistema estrutural e dos
sistemas integrados”15 e “Avaliação econômica considerando o BRT com
frota pública”16, desenvolvidos por Oficina Engenheiros Consultores
Associados;
5) Relatório “sobre a situação fático-jurídica das obras do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) e eventuais cenários de risco” 17, da Procuradoria Geral do
Estado de Mato Grosso, assinado por Lucas Schwinden Dallamico,
Subprocurador-Geral Perante os Tribunais Superiores e membro do GT
Mobilidade Cuiabá.
A documentação acima referenciada examina diferentes alternativas para
a retomada, ou não, da implantação do sistema de transporte público na região
metropolitana de Cuiabá. Os relatórios produzidos pelo GT Mobilidade Cuiabá
se voltam à análise das seguintes opções:

12

Páginas 646 a 669 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

13

Constante do arquivo eletrônico “Relatório_EV_BRT_Cuiabá - Houer.docx”, com 180 páginas.

Constante do arquivo eletrônico “(SINFRA - CGE) Análise para aproveitamento das medições
- V.05”, com 18 páginas.
14

15 Constante do arquivo eletrônico “(OFICINA) Estudos Eixo Estrutural Cuiabá - Várzea Grande
- Produto C - Rev. 2.pdf”, com 127 páginas.

Constante do arquivo eletrônico “(OFICINA) Carta Resultados Frota Pública.pdf”, com 6
páginas.
16

Constante do arquivo eletrônico “RELATÓRIO JURÍDICO GT-MOBILIDADE - VLT x BRT Final.pdf”, com 21 páginas.
17
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a) implantação de sistema VLT com o mesmo escopo da contratação
realizada em 2012, por intermédio de Regime Diferenciado de
Contratação ou por Parceria Público-Privada;
b) implantação de sistema VLT com o escopo reduzido em relação à
contratação realizada em 2012, por intermédio de Regime Diferenciado
de Contratação ou por Parceria Público-Privada;
c) implantação de sistema BRT, por intermédio de Regime Diferenciado de
Contratação;
d) implantação de Corredor Exclusivo, por intermédio de Regime
Diferenciado de Contratação.
Demais disso, o estudo de otimização por meio de Engenharia de Valor
voltou-se ao exame de alternativas para a implantação da solução BRT.
Ressalta-se que essa metodologia18 teve por objetivo trazer economia de custos
de implantação e de ciclo de vida útil ao projeto, com melhorias de desempenho,
de forma que estudou o modo de transporte que oferecia o menor custo inicial,
conforme aferido pelo GT Mobilidade Cuiabá.
2

18

LINHA DO TEMPO E SITUAÇÃO ATUAL DO EMPREENDIMENTO

Conforme relatório Engenharia de Valor – Revisado – HOUER, primeira página.

6

Linha do Tempo e situação
do atual empreendimento

2.1

SITUAÇÃO DAS OBRAS E DO CONTRATO19

O Contrato nº 037/2012/SECOPA20 foi firmado em 20/6/2012 entre o
Governo do Estado do Mato Grosso, por intermédio da extinta Secretaria
Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 – SECOPA, e o Consórcio VLT
Cuiabá-Várzea Grande21, com vigência de 720 dias, em conformidade com o
resultado final do RDC Contratação Integrada nº 001/SECOPA/2012 22, e nos
termos da Lei nº 12.462, de 4/8/2011 23, e do Decreto Estadual nº 943, de
10/1/201224.
O objeto do Contrato nº 037/2012/SECOPA era a prestação de serviços
técnicos especializados em engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para
elaboração de projetos básicos, executivos e “as built”, realização de obras,
obtenção de licenças ambientais e fornecimento e montagem de sistemas e
material rodante para implantação dos corredores estruturais de transporte
coletivo na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC, no modal
Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT.

Esse texto se baseia na contextualização constante do Relatório “Levantamento e definição
dos itens contidos nos Boletins de Medição do Contrato nº 037/2012/SECOPA aproveitáveis em
outras tecnologias de sistema de transporte coletivo para a Região Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá – RMVRC”, desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato
Grosso.
19

O extrato do instrumento do Contrato nº 037/2012/SECOPA/MT foi publicado no Diário Oficial
do Estado de Mato Grosso nº 25827, de 20/6/2012, página 40.
20

O Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande é constituído pelas seguintes empresas: CR Almeida
S/A Engenharia de Obras (CNPJ 33.059.908/0001-20), CAF Brasil Indústria e Comércio S/A
(CNPJ 02.430.238/0001-82), Santa Bárbara Construções S/A (CNPJ 39.809.199/0001-39),
Magna Engenharia Ltda. (CNPJ 33.980.905/0001-24) e Astep Engenharia Ltda. (CNPJ
10.778.470/0001-34).
21

O resultado final do RDC nº 001/SECOPA/2012, bem como o termo de adjudicação e
homologação do certame, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº
25827, de 20/6/2012, página 42.
22

23 A Lei nº 12.462, de 4/8/2011, instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
aplicável, entre outras hipóteses, às licitações e contratos necessários à realização da Copa do
Mundo FIFA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de
responsabilidade celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 1º, II).

O Decreto Estadual nº 943, de 10/1/2012, regulamentou o RDC de que trata da Lei nº 12.462,
de 4/8/2011, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, aplicável, no caso de
obras públicas necessárias à realização da Copa do Mundo FIFA 2014, às obras constantes da
matriz de responsabilidade celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art.
2º, parágrafo único).
24
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O prazo inicial previsto para a execução da implantação do VLT nas
cidades de Cuiabá e Várzea Grande era de 630 dias, com custo inicial de R$
1.477.617.277,15. A ordem de serviço inicial foi emitida em 21/6/2012.
Segundo consta do Relatório “Levantamento e definição dos itens
contidos nos Boletins de Medição do Contrato nº 037/2012/SECOPA
aproveitáveis em outras tecnologias de sistema de transporte coletivo para a
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC”, desenvolvido pela
Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, o Consórcio
VLT Cuiabá-Várzea Grande iniciou os trabalhos em junho de 2012, com
mobilização de canteiros, obtenção de licenças, estudos preliminares à
elaboração de projetos e elaboração de projetos básicos e executivos. Em
outubro de 2012, foram realizados os primeiros serviços de execução das obras
físicas de implantação do VLT nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande,
incialmente com a execução das Obras de Arte Especiais (OAE) denominadas
Trincheira Km Zero e Viaduto UFMT.
Ainda em conformidade com o relatório supracitado, no ano de 2013, a
execução seguiu-se principalmente com a elaboração de projetos, execução das
OAE’s, execução do Centro de Manutenção e Controle e produção de Material
Rodante e Equipamentos de Sistemas (Subestações de Energia, Rede Aérea de
Alimentação, Telecomunicações, Sinalização Férrea e Controle, Sinalização
Viária e Bilhetagem) em fábricas no Brasil e exterior. Em 2014, continuaram a
ser executadas as OAE’s, Centro de Manutenção e Controle e término da
produção e entrega do Material Rodante e parte dos Equipamentos de Sistemas.
Também foram realizados serviços relacionados à execução do projeto de
drenagem, rede de dutos, via permanente, pavimentação viária, estações,
subestações e instalação dos equipamentos de sistemas.
Em 12/3/2014, foi assinado o primeiro aditivo contratual de prazo por mais
293 dias, alterando a data de término de execução para 31/12/2014 e a de
término da vigência do contrato para 30/3/2015. Todavia, o contrato foi suspenso
por

90

dias,

conforme

o

Termo

de

Suspensão

do

Contrato

nº

037/2012/SECOPA, de 18/12/2014, ante a iminência do término do contrato e a
lentidão na execução pelo contratado, bem como pela necessidade de se

8

demonstrar a capacidade e a possibilidade de conclusão da obra por iniciativa
do contratado25.
Por meio do Decreto nº 1 de 2/1/2015 26, o Governo do Estado de Mato
Grosso, recém-empossado, atribuiu ao Gabinete de Projetos Estratégicos a
coordenação e execução de todas as iniciativas destinadas à continuidade de
políticas, programas, projetos, atividades e ações que se encontravam atribuídas
à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – SECOPA.
Ademais, por intermédio do Decreto nº 2, de 2/1/2015 27, o Governo do
Estado de Mato Grosso suspendeu por 90 dias todos os contratos
administrativos firmados pelo Estado, excetuados os contratos de serviços e de
fornecimento de bens indispensáveis para a continuidade de ações públicas
inadiáveis. Desse modo, restou novamente suspensa a execução do Contrato nº
037/2012/SECOPA.
Em

9/2/2015,

por

intermédio

da

Portaria

Conjunta

nº

01/2015/SECID/CASA CIVIL/GPE28, a competência para a coordenação e
execução de todas as iniciativas destinadas à continuidade de políticas,
programas, atividades e ações que se encontravam atribuídas à Secretaria
Extraordinária da Copa do Mundo – SECOPA foi transferida do Gabinete de
Projetos Estratégicos para a Secretaria de Estado das Cidades – SECID, o que
abrangeu o Contrato nº 037/2012/SECOPA.
Em 7/4/2015, o contrato foi suspenso judicialmente pelo prazo de 75 dias,
conforme consta do termo de audiência de conciliação, realizada naquela data,
entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT Cuiabá – Várzea
Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 03668-53.2015.4.01.3600, proposta
pelo Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público Federal, e pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso em face do referido consórcio e das empresas

O Termo de Suspensão do Contrato nº 037/2012/SECOPA, de 18/12/2014, foi publicado no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 26444, de 29/12/2014, página 62.
25

26 O Decreto nº 1, de 2/1/2015, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 26447,
de 2/1/2015, página 1.

O Decreto nº 2, de 2/1/2015, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 26447,
de 2/1/2015, página 2.
27

A Portaria Conjunta nº 01/2015/SECID/CASA CIVIL/GPE, de 9/2/2015, foi publicada no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso 26473, de 9/2/2015, página 9.
28
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que o integram, em trâmite perante o Juízo da 1º Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado de Mato Grosso.
Em 6/7/2015, com a concordância dos autores, nova decisão proferida
nos autos da supramencionada Ação Civil Pública prorrogou o Contrato nº
037/2012/SECOPA, pelo prazo improrrogável de 30 dias, para que as partes
buscassem equacionar seus interesses por meio de qualquer solução
consensual.
Em 25/8/2015, nova decisão nos autos da Ação Civil Pública autorizou a
suspensão do Contrato nº 037/2012/SECOPA por mais 4 meses, para que o
Estado de Mato Grosso promovesse os atos necessários para garantir a
realização de novos estudos técnicos.
Em

1/9/2015,

foi

publicada

a

Portaria

Conjunta

nº

002/2015/SECID/GAE/CGE29, que dispôs sobre a criação de Comissão Especial
para realizar os atos necessários para a contratação de estudos técnicos de
verificação das estimativas de término da implantação do Veículo Leve sobre
Trilhos, elaboração dos estudos tarifários, modelo operacional ideal e de
viabilidade econômico-financeira e estruturação do projeto VLT. A referida
contratação se concretizou em 3/11/2015 por intermédio do Instrumento
Contratual nº 027/2015/00/00 – SECID30, oriundo da Dispensa de Licitação nº
001/2015/SECID, tendo sido selecionada a empresa KPMG Consultoria Ltda.
Em maio de 2016, a KPMG concluiu a entrega dos Produtos 1, 2 e 3
contratados31, tendo cumprido integralmente o Contrato nº 027/2015/00/00.

29 A Portaria Conjunta nº 002/2015/SECID/GAE/CGE, de 1/9/2015, foi publicada no Diário Oficial
do Estado de Mato Grosso 26610, de 1/9/2015, página 45.

O Extrato do Instrumento Contratual nº 027/2015/00/00 – SECID foi publicado no Diário Oficial
do Estado de Mato Grosso 26651, de 3/11/2015, página 75. O contrato teve por objeto a
“realização de serviços de verificação independente das estimativas de término da atual
implantação do Veículo Leve sobre Trilhos, bem como a elaboração dos estudos tarifários,
modelo operacional e de viabilidade econômico-financeira e estruturação do projeto VLT de
Cuiabá-Várzea Grande, com o objetivo de apoiar e subsidiar o Governo do Estado de Mato
Grosso, através da Secretaria de Estado das Cidades a definir as estratégias de Continuidade
do projeto de implantação do VLT nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande”.
30

O Produto 1 cuida de “Serviço profissional de verificação independente das estimativas de
término da atual implantação do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT”, enquanto o Produto 2 trata
de “Projeção de demanda e receita para os cenários simulados e avaliação econômica do VLT”
e o Produto 3 apresenta “Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do
VLT”.
31
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Em 11/5/2016, foi deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0366853.2015.4.01.3600 nova suspensão do Contrato nº 037/2012/SECOPA, pelo
prazo de vinte dias, para que fosse formalizado acordo entre o Governo do
Estado e o Consórcio VLT com vistas à retomada das obras para a conclusão
do empreendimento. Em 8/11/2016 e em 25/1/2017, o juízo deferiu novas
suspensões do contrato, respectivamente, por mais 30 dias úteis e 45 dias. Em
10/4/2017, o juízo deferiu mais uma suspensão do contrato, por 30 dias.
Em 9/8/2017, foi deflagrada pela Polícia Federal a “Operação
Descarrilho”, fruto de uma investigação sobre esquemas de cobrança de propina
nas obras do VLT. Em função dessa operação, o Governo do Estado encerrou o
processo de negociação junto ao Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande para
a retomada das obras.
Em 4/12/2017, o Governo do Estado emitiu o Termo de Rescisão
Contratual Unilateral do Contrato nº 037/2012/SECOPA 32, que passou, desde
então, a ser contestado pelo Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande na esfera
judicial. Importa ressaltar que a decisão administrativa pela rescisão do contrato
também determinou a retenção de créditos, caso houvesse, até o limite dos
valores acumulados das condenações impostas e dos danos ocasionados ao
Estado de Mato Grosso33.
Em 6/6/2019, já no atual governo estadual, o Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso denegou mandado de segurança impetrado pelo
Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande e manteve a rescisão unilateral do
Contrato nº 037/2012/SECOPA. Em 10/12/2019, o Superior Tribunal de Justiça
negou provimento a recurso interposto pelo Consórcio em face da mencionada

32 O Extrato do Termo de Rescisão Contratual Unilateral nº 037/2012/SECOPA foi publicado no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 27155, de 4/12/2017, página 54. Consta como objeto
do termo: “A presente rescisão tem como motivação a prática de ato inidôneo por parte da
contratada, no tocante à promessa e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos, além
de subcontratação irregular e cumprimento irregular das cláusulas contratuais, na forma dos itens
11.2.3, 11.2.4 e 11.2.14, todos do contrato, e art. 78, incisos I, II e VI, da Lei 8.666/93, conforme
motivação exposta no parecer da comissão do processo administrativo de rescisão contratual n.
535196/2017”.

Decisão Administrativa, de 4/12/2017, do Secretário de Estado das Cidades, nos autos do
Processo Administrativo n o 535196/2017. Vide arquivo eletrônico “Rescisão Administrativa do
Contrato VLT.pdf”, páginas 51 a 56.
33
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deliberação da Corte mato-grossense, e também manteve a rescisão unilateral
do contrato, sendo que referido acórdão transitou em julgado em 20/8/2020 34.
Em 11/7/2019, foi criado o GT Mobilidade Cuiabá, com o objetivo de
estudar e analisar alternativas para retomada do empreendimento.
Portanto, até o momento de elaboração deste relatório, as obras de
implantação do VLT, executadas por intermédio do Contrato nº 037/2012/
SECOPA, encontram-se incompletas e paralisadas desde 2015. Considerando
que recentemente (agosto de 2020) transitou em julgado a ação judicial que
questionava a rescisão unilateral do contrato firmado com o Consórcio VLT,
verifica-se não haver notícia de outras medidas judiciais ou administrativas que
impeçam a tomada de decisão quanto à retomada do empreendimento, seja no
escopo e modo de transporte originalmente concebidos, seja na hipótese de
adoção de solução tecnológica diversa, sem prejuízo de que eventual decisão,
qualquer que seja, possa ser questionada judicialmente 35.

2.2

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO36

Os recursos para implantação do VLT nas Cidades de Cuiabá e Várzea
Grande foram obtidos por meio de dois financiamentos com a Caixa Econômica
Federal37, além da aplicação de contrapartidas de desoneração fiscal e de
recursos próprios pelo Governo do Estado de Mato Grosso.
A primeira linha de crédito obtida teve valor aprovado de R$
423.700.000,00, tendo como fonte recursos do FGTS alocados ao Programa de
34 Recurso em Mandado de Segurança (RMS) 61.599/MT, relatado pelo Ministro Herman
Benjamin.
35 Nesse sentido, vide página 18 do arquivo eletrônico “RELATÓRIO JURÍDICO GTMOBILIDADE - VLT x BRT - Final.pdf”.
36 Todos os valores citados nesse item são históricos, ou seja, não há atualização à data de
elaboração do presente relatório. O valor global do Contrato nº 037/SECOPA/2012 refere-se à
data de sua assinatura, em 20/6/2012. Os valores dos financiamentos obtidos junto à Caixa
Econômica Federal foram fixados na data de assinatura dos respectivos contratos: 18/6/2012
para o contrato FGTS e 27/12/2012 para o contrato CPAC BNDES.

As informações sobre os contratos de financiamento firmados entre o Governo do Estado de
Mato Grosso e a Caixa Econômica Federal, bem como sobre as contrapartidas ajustadas,
constam do relatório elaborado por aquela instituição financeira no âmbito do GT Mobilidade
Cuiabá – vide item 3.1.3 infra.
37
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Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte38,
conforme Contrato de Financiamento FGTS nº 0364.021-34/2012, firmado com
a Caixa Econômica Federal.
Referido programa tem por objetivo “promover a melhoria da mobilidade
urbana, da acessibilidade universal, da qualidade de vida e do acesso aos
serviços básicos e equipamentos sociais nas cidades brasileiras, por meio de
investimentos em mobilidade urbana, compatíveis com as características locais
e regionais, priorizando os modos de transporte público coletivo e os não
motorizados, em alinhamento à Política Nacional de Mobilidade Urbana e à
Política Socioambiental do FGTS”. No âmbito desse programa, a Caixa atua
como

Agente

Operador

do

FGTS,

enquanto

o

Ministério

do

Desenvolvimento Regional desempenha o papel de Gestor da Aplicação.
Ressalta-se que o Manual do Programa colaciona diversos requisitos e
procedimentos a serem observados pelo tomador dos recursos para que se
procedam alterações contratuais39.
A segunda linha de crédito obtida teve valor aprovado de R$
727.920.000,00, tendo como fonte recursos do CPAC – Programa de
Financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento,
oriundos do BNDES, conforme Contrato de Financiamento CPAC BNDES nº
0364.186-21/2012, firmado com a Caixa Econômica Federal.
O valor global do Contrato nº 037/2012/SECOPA é de R$
1.477.617.277,15, de modo que a diferença, a ser coberta com desoneração
fiscal e recursos próprios do Governo do Estado, foi fixada no valor de R$
325.997.277,15, conforme demonstrado na tabela abaixo:

38 As informações apresentadas na sequência, referentes ao Programa Pró-Transporte, foram
extraídas do Manual de Fomento Pró-Transporte, versão 3.24, disponível em
https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manual-fomento-agenteoperador/MFOM_PRO_TRANSPORTE_VERSAO_3_24.pdf, consulta em 2/10/2020.
39 Vide item 7 do Capítulo VII do Manual de Fomento Pró-Transporte. No subitem 7.3, que trata
da possibilidade de alteração do contrato entre o tomador e o agente financeiro, consta que “a
alteração contratual deve ser caracterizada como decorrente de modificações julgadas
absolutamente imprescindíveis à conclusão e/ou complementação dos empreendimentos e
incide sobre o cronograma de desembolso e/ou prazo de carência, os valores dos itens de
investimento, as metas físicas, o objeto/objetivo contratual e o valor da contrapartida,
originalmente contratados”.
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Tabela 1: Valores totais autorizados por fonte de recurso para execução do Contrato nº
037/2012/SECOPA

Fonte
FGTS
CPAC
Desoneração
Contrapartida financeira
Total

Valores autorizados
R$ 423.700.000,00
R$ 727.920.000,00
R$ 257.377.410,45
R$ 68.619.866,70
R$ 1.477.617.277,15

No que tange à execução financeira do contrato, foi efetivamente pago
ao Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande o valor de R$ 1.066.132.266,34,
referente a 26 medições. A tabela abaixo discrimina os valores desembolsados
por fonte de recurso40:

Tabela 2: Valores efetivamente desembolsados por fonte de recurso para execução do
Contrato nº 037/2012/SECOPA

Fonte
FGTS
CPAC
Desoneração
Contrapartida financeira
Total

Valores desembolsados
R$ 297.335.005,96
R$ 660.880.604,12
R$ 106.457.336,76
R$ 1.459.319,50
R$ 1.066.132.266,34

Foram ainda realizadas três medições posteriores que restam pendentes
de pagamento. Segundo consta do Relatório “Levantamento e definição dos
itens contidos nos Boletins de Medição do Contrato nº 037/2012/SECOPA
aproveitáveis em outras tecnologias de sistema de transporte coletivo para a
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC”, desenvolvido pela
Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, as medições
27 e 28 foram analisadas e validadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso
e pela Caixa Econômica Federal, mas não foram convertidas em pagamento ao
consórcio, enquanto a medição 29 foi apresentada pelo Consórcio VLT, porém
não foi validada pela Administração Pública.

Dados extraídos do relatório de análise de cenários visando o estudo de possibilidades de
retomada do empreendimento, da Caixa Econômica Federal, no âmbito do GT Mobilidade
Cuiabá.
40
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Ainda de acordo com o citado relatório, os valores pendentes de
pagamento dessas três medições são: R$ 12.140.587,34 para a medição 27; R$
8.644.088,78 para a medição 28; e R$ 7.349.799,90 para a medição 29,
conforme aferido pela KPMG 41.
Verifica-se ainda que a Caixa Econômica Federal, em seu relatório de
análise de cenários visando o estudo de possibilidades de retomada do
empreendimento, produzido no âmbito do GT Mobilidade Cuiabá, corrobora a
informação de que o valor medido de execução contratual por aquela instituição
financeira alcançou o valor de R$ 1.086.753.779,59, considerando as medições
27 e 28 ainda não pagas e sem reconhecer a medição 29.
Por fim, o relatório “sobre a situação fático-jurídica das obras do Veículo
Leve sobre Trilhos (VLT) e eventuais cenários de risco”42, da Procuradoria Geral
do Estado de Mato Grosso, esclarece que o Consórcio VLT e suas empresas
integrantes propuseram ações judiciais de cobrança contra o Estado de Mato
Grosso e a Caixa Econômica Federal referentes ao pagamento das medições
27, 28 e 29, além de outros valores que entendem devidos, ainda pendentes de
julgamento no âmbito da Justiça Estadual. Recorda-se, ainda, que o Governo do
Estado de Mato Grosso, ao decidir pela rescisão unilateral do contrato,
determinou que fossem retidos créditos até o limite dos valores acumulados das
condenações impostas ao consórcio e dos danos ocasionados àquele ente
federado.
Portanto, considerando os valores efetivamente desembolsados até o
momento de elaboração do presente relatório, restam a desembolsar os
seguintes valores no âmbito do que fora compromissado para execução do
Contrato nº 037/2012/SECOPA43:

41 Vide página 7 do Relatório “Levantamento e definição dos itens contidos nos Boletins de
Medição do Contrato nº 037/2012/SECOPA aproveitáveis em outras tecnologias de sistema de
transporte coletivo para a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC”, desenvolvido
pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso.
42 Páginas 9 e 10 do arquivo eletrônico “RELATÓRIO JURÍDICO GT-MOBILIDADE - VLT x BRT
- Final.pdf”.

Dados extraídos do relatório de análise de cenários visando o estudo de possibilidades de
retomada do empreendimento, da Caixa Econômica Federal, no âmbito do GT Mobilidade
Cuiabá.
43
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Tabela 3: Saldo a desembolsar por fonte de recurso para execução do Contrato nº
037/2012/SECOPA

Fonte
FGTS
CPAC
Desoneração
Contrapartida financeira
Total

3

Saldo a desembolsar
R$ 126.364.994,04
R$ 67.039.395,88
R$ 150.920.073,69
R$ 67.160.547,20
R$ 411.485.010,81

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS NOS ESTUDOS
APRESENTADOS
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Descrição dos principais resultados
obtidos nos estudos apresentados

Passa-se a uma descrição resumida dos principais resultados obtidos nos
estudos elaborados no âmbito do GT Mobilidade Cuiabá e do Governo do Estado
de Mato Grosso, descritos no item 2 deste relatório, em que foram examinadas
alternativas para a retomada da implantação do sistema de mobilidade urbana
na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.
Enfatiza-se, uma vez mais, que o relato a que se passa não busca emitir
juízo de mérito sobre as soluções apreciadas, sem prejuízo de apresentar
comentários de caráter estritamente técnico que se revelarem pertinentes para
enriquecer o processo de tomada de decisão e apontar limitações identificadas
nos estudos.

3.1

GRUPO DE TRABALHO DA MOBILIDADE CUIABÁ (GT MOBILIDADE
CUIABÁ)
O Grupo de Trabalho sobre o sistema de mobilidade urbana da Região

Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – GT Mobilidade Cuiabá – foi instituído por
meio da Portaria nº 1.674, de 11/7/2019, da Secretaria Nacional de Mobilidade e
Serviços Urbanos44, com o objetivo de estudar a analisar alternativas de solução
à reestruturação daquele empreendimento.
O GT Mobilidade Cuiabá foi composto por membros da Secretaria
Nacional de Mobilidade Urbana, do Governo do Estado de Mato Grosso e da
Caixa Econômica Federal. O Grupo teve por atribuição a apresentação dos
seguintes documentos45:
a.

relatório de serviços, equipamentos e obras entregues;

b.

relatório com as alternativas técnicas ao empreendimento;

c.

relatório de gestão financeira da execução contratual e custos adicionais;

d.

relatório de perspectiva jurídica;

e.

relatório de gestão de risco.

44 A Portaria nº 1.674, de 11/7/2019, foi publicada no Diário Oficial da União n. 133, de
12/7/2019, Seção 2, página 13.
45

Vide art. 3º da Portaria nº 1.674, de 11/7/2019.
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Os quatro estudos inicialmente apresentados pelo GT Mobilidade Cuiabá
foram usados como referência para a preparação da Matriz de Riscos, em
que diferentes cenários foram identificados e avaliados por meio da metodologia
de Gestão de Riscos utilizada no Ministério do Desenvolvimento Regional –
MDR.
Os itens a seguir apresentam um resumo dos estudos preliminares e, em
seguida, o resultado da Matriz de Riscos produzida pelo GT Mobilidade Cuiabá.

3.1.1 APRESENTAÇÃO SOBRE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OBRAS
ENTREGUES46

Inicialmente, foram apresentados dados gerais do empreendimento, com
a discriminação dos valores contratuais e dos efetivamente medidos, até a 28ª
medição, por serviço contratado, conforme tabela abaixo, constante da
apresentação:

Tabela 4: Valores contratuais e valores efetivamente medidos, por serviço contratado, do
Contrato nº 037/2012/SECOPA, até a 28ª medição
Descrição

Valor Total

1.Projetos Básicos

R$ 8.353.501,09

R$ 8.181.107,50

R$ 22.646.908,32

R$ 13.396.882,91

R$ 497.999.873,30

R$ 488.957.331,04

R$ 255.511.057,18

R$ 175.010.870,34

5. Estudo de Impacto Ambiental

R$ 11.414.593,47

R$ 10.777.067,86

6. Execução da Obra
7. Mobilização e Desmob. Adm.
Local
TOTAL

R$ 606.709.654,00

R$ 337.075.792,21

R$ 74.981.689,79

R$ 53.354.727,63

R$ 1.477.617.277,15

R$ 1.086.753.779,49

2. Projetos Executivos
3. Fornecimento de Material
Rodante
4. Forn. e Instalação dos Sistemas

Valor medido

O estudo do GT Mobilidade Cuiabá reporta, ainda, que o percentual de
itens do contrato exclusivamente utilizáveis para emprego no sistema VLT

46

Páginas 10 a 36 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.
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alcança 71,4% sobre o valor total medido até a 28ª Medição, tal como
apresentado na tabela abaixo, extraída da apresentação47:

Tabela 5: Valores medidos de execução contratual, até a 28ª medição, por serviço
contratado, e respectivos valores de itens exclusivamente utilizáveis no sistema VLT em
cada serviço contratado
Descrição
1.Projetos Básicos

Valor medido

Valor sistema VLT

R$ 8.181.107,50

R$ 2.682.484,40

R$ 13.396.882,91

R$ 2.050.612,62

3. Fornecimento de Material Rodante

R$ 488.957.331,04

R$ 488.957.331,04

4. Forn. e Instalação dos Sistemas

R$ 175.010.870,34

R$ 147.309.234,22

R$ 10.777.067,86

R$ 0,0

R$ 337.075.792,21

R$ 135.198.367,54

R$ 53.354.727,63

R$ 0,00
R$ 776.198.029,81
(71,4% do total medido)

2. Projetos Executivos

5. Estudo de Impacto Ambiental
6. Execução da Obra
7. Mobilização e Desmob. Adm. Local
TOTAL

R$ 1.086.753.779,49

Das tabelas anteriores, destaca-se o elevado valor medido afeto ao

fornecimento de material rodante, de cerca de R$ 488 milhões,
correspondente a 98,2% do valor total desse item contratual.
Nesse estudo do GT Mobilidade Cuiabá, também foi apresentado o
cálculo atualizado da estimativa de investimentos necessários à conclusão do
empreendimento na modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos, no qual foram
considerados o impacto de reajustamentos nos valores de obras, de acordo com
a variação acumulada do INCC, a variação cambial acumulada e possíveis
acréscimos de custos decorrentes de necessidade de retrabalhos e correções
em serviços já executados.
O estudo concluiu que, mantido o escopo original do contrato, o valor
final de desembolso para a conclusão do empreendimento VLT seria de R$

47 Posteriormente, a SINFRA conduziu levantamento detalhado sobre os itens medidos e
aproveitáveis em caso de mudança da solução VLT para BRT, concluindo que seria aproveitável
para o modal rodoviário 18,93% do valor medido até a 29º medição. Vide Relatório
“Levantamento e definição dos itens contidos nos Boletins de Medição do Contrato nº
037/2012/SECOPA aproveitáveis em outras tecnologias de sistema de transporte coletivo para
a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC”, página 12.
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763.314.124,25. Nota-se, no entanto, não ter sido indicada de forma explícita a
data-base dessa estimativa.
Por fim, o estudo apontou possíveis ajustes ao projeto com o fim de
diminuir o valor de investimento para conclusão do VLT, por meio da redução do
escopo do empreendimento, à exemplo da redistribuição e redução da
quantidade de estações, o que levaria o valor final de desembolso a R$
616.814.783,10 bem como que havia necessidade de atualização de dados de
demanda e de arranjos institucionais para operação do sistema integrado.

3.1.2 APRESENTAÇÃO
SOBRE
EMPREENDIMENTO48

ALTERNATIVAS

TÉCNICAS

AO

A análise de sistemas de transportes coletivos alternativos ao Veículo
Leve sobre Trilhos foi realizada aplicando-se a metodologia apresentada no
“Guia TPC – Orientações para a seleção de tecnologias e implementação de
projetos de transporte público coletivo”49. Trata-se de um manual técnico
idealizado e elaborado em 2018 pela Secretaria Nacional de Mobilidade e
Serviços Urbanos do então Ministério das Cidades e atualmente ligada ao
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR.
Para a determinação das modalidades alternativas ao VLT foram
analisadas as seguintes premissas:
a) Compatibilidade entre os sistemas de transporte e o porte da cidade
(conforme população);
b) Eficiência Operacional dos sistemas de transporte considerando-se o
alcance territorial (se local, urbano ou metropolitano) e a densidade
Urbana (se baixa, média ou alta);

48

Páginas 37 a 61 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

O Guia TPC analisa sistemas por ônibus, englobando Faixa Exclusiva, Corredor Central e
BRT, e sistemas metroferroviários, englobando VLT, Monotrilho, Metrô e Trem Urbano.
Disponível
em:
https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/ArquivosPDF/guiatpc.pdf, acesso em
4/10/2020.
49
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c) Faixas de capacidade na seção crítica (passageiros/hora/sentido).
Entre as modalidades e tecnologias aplicáveis a sistemas de transporte
público coletivo, foram avaliadas como soluções alternativas viáveis ao
Veículo Leve sobre Trilhos para a Região Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá: a adoção de Corredor Central (faixa exclusiva à esquerda); e a
implementação de solução do tipo Bus Rapid Transit – BRT.
De acordo com o estudo, as duas soluções apresentam como vantagem
a compatibilidade com o padrão geométrico do VLT, o qual pode ser aproveitado
para

acomodar

estações

do

sistema

rodoviário,

incluindo

faixa

de

ultrapassagem, em plataformas unidirecionais com largura até 3 metros. Como
diferenças relevantes entre as duas soluções, o estudo aponta que, no caso do
Corredor Central, a cobrança de tarifa se realiza dentro do veículo, o que permite
a implantação de estações abertas, e a frequência pode atingir 100 ônibus por
hora por sentido, alcançando-se valores maiores caso haja faixa de
ultrapassagem. No caso do BRT, a cobrança de tarifa ocorre no acesso às
estações fechadas, e a frequência pode atingir 250 ônibus por hora por sentido
caso haja operação mista com biarticulados.
O custo estimado para implantação do BRT em substituição ao VLT
foi estimado em R$ 460.053.503,75, caso se mantenha o escopo do projeto
original, e em R$ 333.659.254,04, com redução do escopo50. Já o custo
estimado para implantação do Corredor Central em substituição ao VLT foi
estimado em R$ 437.193.212,45, caso se mantenha o escopo do projeto
original, e em R$ 315.648.115,44, com igual redução do escopo.
Ressalva-se que esse estudo foi realizado de modo que os valores
supramencionados representam uma ordem de grandeza que auxiliou as
avaliações procedidas pelo GT Mobilidade Cuiabá àquele momento. Os exames
realizados posteriormente, em especial os estudos operacionais e econômicos
e de Engenharia de Valor reportados adiante, fornecem estimativas de custos
para o sistema BRT fundadas, segundo esses estudos, em dados atualizados

Foram consideradas as seguintes supressões de obras e serviços em relação ao escopo
original: Trincheira Luiz Fellipe, Pontes Rio Coxipó, construção de sete estações e
melhoramentos em avenidas.
50
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de demanda e em projetos de engenharia elaborados especificamente para essa
solução tecnológica.

3.1.3 RELATÓRIO DE
CONTRATUAL51

GESTÃO

FINANCEIRA

E

DA

EXECUÇÃO

Considerando as propostas apresentadas pelo Governo do Estado de
Mato Grosso, a Caixa Econômica Federal produziu relatório 52 com a avaliação
dos cenários53 possíveis sob o ponto de vista contratual e operacional para
subsidiar a tomada de decisão, no que tange aos contratos de financiamento do
empreendimento junto àquela instituição financeira 54.
Como descrito no item 2.2 deste relatório, a partir de dados extraídos do
relatório da Caixa em apreço, observa-se que, das diversas fontes de recursos
mobilizadas no âmbito do Contrato nº 037/2012/SECOPA, foram desembolsados
R$ 1.066.132.266,34, referentes a pagamentos efetuados ao Consórcio VLT
Cuiabá – Várzea Grande até a 26ª medição, restando um saldo a desembolsar
de R$ 411.485.010,81. A Caixa reconhece ainda um valor a liberar ao Consórcio
de R$ 20.621.513,16, referente às medições 27 e 2855. Desse modo, alcança-se
um valor medido por aquela instituição financeira de R$ 1.086.753.779,50.
Os valores a desembolsar no âmbito da contratação original,
discriminados por fonte de recurso, conforme dados do relatório da Caixa, são
exibidos na tabela a seguir (idêntica à Tabela 3 do presente relatório):

51

Páginas 626 a 638 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

Os valores apresentados nesse relatório, excetuando-se os que tratam de valores históricos
contratados, têm como referência a data de 15/10/2019.
52

Foram considerados três cenários envolvendo a continuidade do empreendimento e,
consequentemente, dos contratos de financiamento: conclusão do VLT em seu escopo original,
redução do escopo do empreendimento, e soluções alternativas.
53

Contrato de Financiamento FGTS n. 0364.021-34/2012, no valor de R$ 423.700.000,00, do
qual já foram liberados R$ 297.335.005,96 (70,18%), com saldo devedor de R$ 285.958.167,84
em 14/10/2019, e Contrato de Financiamento CPAC BNDES n. 0364.186-21/2012, no valor de
R$ 727.920.000,00, do qual já foram liberados R$ 660.880.604,12 (90,79%), com saldo devedor
de R$ 241.086.004,59 em 16/10/2019.
54

Como já reportado no item 2.2 supra, o Governo do Estado de Mato Grosso determinou a
retenção de créditos até o limite dos valores acumulados das condenações impostas ao
consórcio e dos danos ocasionados àquele ente federado.
55
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Tabela 6: Saldo a desembolsar por fonte de recurso para execução do Contrato nº
037/2012/SECOPA

Fonte
FGTS
CPAC
Desoneração
Contrapartida financeira
Total

Saldo a desembolsar
R$ 126.364.994,04
R$ 67.039.395,88
R$ 150.920.073,69
R$ 67.160.547,20
R$ 411.485.010,81

Dos cenários analisados pela Caixa, o “Cenário 01 – Extinção/Distrato
Contratual” tratou da possibilidade de que aquela instituição financeira promova
a resilição, ou seja, extinção do contrato por simples manifestação da vontade
da Caixa, ou rescisão, ou seja, por inadimplemento, do contrato de financiamento
com fonte FGTS, e da possibilidade de vencimento antecipado do contrato de
financiamento com fonte CPAC, por ter ocorrido aplicação de recursos em obras
e serviços que não apresentem funcionalidade.
Nessa hipótese, para o contrato de financiamento com fonte FGTS, seria
devido, além da restituição do saldo devedor atualizado, o pagamento de tarifa
para a Caixa, no valor de 1% do saldo devedor, de taxa de administração, no
valor de até 2% do saldo devedor, e de taxa de risco de crédito, o que alcançaria
o valor total de R$ 296.538.620,00 à data-base de 15/10/2019. Já para o contrato
de financiamento CPAC, o vencimento antecipado implicaria na restituição do
saldo devedor atualizado e no pagamento de tarifa para a Caixa e de juros de
carência, totalizando R$ 253.275.008,00 à data-base de 15/10/2019.
Desse modo, o cenário de extinção contratual dos financiamentos
implicaria em vencimento antecipado de dívida a ser paga pelo Governo do
Estado do Mato Grosso à Caixa, no valor total de R$ 549.813.628,00 à database de 15/10/2019.
Nessa hipótese, em caso de inadimplemento, a Caixa poderá acionar as
garantias contratuais até a extinção da dívida realizando a retenção dos recursos
oriundos do Fundo de Participação dos Estados – FPE, no caso dos recursos
com fonte FGTS. Ademais, de acordo com a política de crédito vigente na Caixa,
pessoa física ou jurídica em inadimplemento com as obrigações contratuais
23

ficará impossibilitada de contratar novas operações de crédito junto à instituição
até que a situação seja regularizada.
Nota-se, entretanto, que a Caixa expressamente afasta a vantajosidade e
a adequabilidade desse cenário, devido às consequências de cunho financeiro
e orçamentário ao Governo do Estado, que incluem a impossibilidade de celebrar
novas operações de crédito, a retenção de recursos da garantia representada
pelo FPE e prejuízo ao desenvolvimento de políticas públicas e benefícios
sociais pelo Estado.
O “Cenário 02 – Liquidação Contratual” poderá ocorrer por iniciativa do
Tomador, a qualquer tempo, como modo de liquidar antecipadamente sua dívida
ou efetuar amortizações extraordinárias, de forma voluntária, mediante prévia
comunicação à Caixa.
Nessa hipótese, além de restituir o saldo devedor atualizado, o tomador
pagará taxas previstas nos contratos de financiamento, conforme exemplificado
na tabela abaixo, extraída do relatório da Caixa:

Tabela 7: valores a serem pagos à Caixa para liquidação dos contratos (data-base
15/10/2019)

FGTS
CPAC
Total

R$ 5.719.163,36
Tarifa CAIXA

Taxa de Risco de
Crédito
R$ 2.001.707,18
Juros de Carência

R$ 241.086.004,59
R$ 2.507.673,34
R$ 527.044.172,43
R$ 8.226.836,70
Valor total a ser pago à Caixa

R$ 9.681.330,07
R$ 11.683.037,25
R$ 546.954.046,38

Saldo Devedor
R$ 285.958.167,84
Saldo Devedor

Taxa de Administração

Desse modo, o cenário de liquidação de ambos os contratos de

financiamento, por iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso,
implicaria em pagamento antecipado daquele ente à Caixa do valor total de
R$ 546.954.046,38 à data-base de 15/10/2019.
O “Cenário 03 – Conclusão do VLT” considera a hipótese de retomada da
execução das obras para conclusão do empreendimento original, que
demandaria o dispêndio adicional de R$ 763.314.124,25 (vide item 3.1.1 supra).
Considerando que o saldo a desembolsar no empreendimento é de R$
411.485.010,81, a conclusão do VLT no escopo original demandaria do
24

Estado de Mato Grosso, além dos valores a serem desembolsados nos
contratos de financiamento já firmados com a Caixa, no montante de R$
218.080.620,89, um aporte adicional de R$ 351.829.113,44, a ser pago com
recursos próprios, conforme explicitado na Tabela 8.

Tabela 8: Saldo a desembolsar por fonte de recurso para conclusão do VLT no escopo
original

Fonte
FGTS
CPAC
Desoneração (recurso próprio)
Contrapartida financeira (recurso próprio)
Aporte adicional (recurso próprio)
Total
Total de recursos próprios do MT a serem
aportados

Saldo a desembolsar
R$ 126.364.994,04
R$ 67.039.395,88
R$ 150.920.073,69
R$ 67.160.547,20
R$ 351.829.113,44
R$ 763.314.124,25
R$ 569.909.734,33

Entretanto, o relatório enfatiza que há vedação a que sejam feitos
desembolsos de recursos com fonte FGTS para despesas a título de
reajuste/realinhamento de preços de obras, serviços, estudos/projetos e
materiais/equipamentos, exceto quando se tratar de novo procedimento
licitatório, em conformidade com o que dispõe o Manual de Fomento PróTransporte. Ressalta ainda que não podem ser utilizados recursos advindos do
FGTS para recuperação de itens já executados, mas deteriorados. Tais
apontamentos indicam a possibilidade de que o aporte adicional pelo Governo
do Estado de Mato Grosso seja ainda maior do que o estimado.
Por fim, a retomada das obras dependerá de análise da reprogramação
financeira pela Caixa e de autorização do Ministério do Desenvolvimento
Regional, na condição de Gestor da Aplicação do Programa Pró-Transporte.
O “Cenário 04 – Redução do escopo do empreendimento” considera
proposta do Estado de Mato Grosso para a conclusão do VLT com redução
do escopo originalmente concebido56, o que demandaria o dispêndio

Segundo o relatório, a redução de escopo considera as seguintes supressões: não conclusão
da Trincheira Luiz Fellipe; alteração de rodoferroviária para ferroviária no Viaduto Beira Rio;
redistribuição das estações nos trechos em Cuiabá; atuação somente na infraestrutura para
56
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adicional de R$ 695.698.824,95 para sua conclusão. A Caixa esclarece que,
em caso de redução das metas previstas no escopo original, o valor do
empréstimo com fonte FGTS deve ser reduzido na mesma proporção, tal como
disciplinado no Manual de Fomento Pró-Transporte. No entanto, não há
estimativa ou qualquer outra referência a qual impacto se verificaria no
financiamento em apreço.
Considerando que o saldo a desembolsar no empreendimento é de R$
411.485.010,81, e abatendo-se os valores a desembolsar das medições 27 e 28,
de R$ 20.621.513,16 , a conclusão do VLT no escopo reduzido demandaria
do Estado de Mato Grosso, além dos valores a serem desembolsados nos
contratos de financiamento já firmados com a Caixa, no montante de R$
218.080.620,89, um aporte adicional de R$ 304.835.327,30, a ser pago com
recursos próprios, conforme explicitado na Tabela 9. Nesse ponto, ressalta-se
que não consta do relatório o motivo pelo qual, nesse cenário, abateu-se do
saldo a desembolsar os valores referentes às medições 27 e 28, ao passo que
tal subtração não foi realizada no cenário 03.
Tabela 9: Saldo a desembolsar por fonte de recurso para conclusão do VLT no escopo
reduzido

Fonte
FGTS
CPAC
Medições 27 e 28 (abatimento)
Desoneração (recurso próprio)
Contrapartida financeira (recurso próprio)
Aporte adicional (recurso próprio)
Total
Total de recursos próprios do MT a serem
aportados

Saldo a desembolsar
R$ 126.364.994,04
R$ 67.039.395,88
(R$ 20.621.513,16)
R$ 150.920.073,69
R$ 67.160.547,20
R$ 304.835.327,30
R$ 695.698.824,95
R$ 522.915.948,19

Demais disso, a reprogramação deverá ser submetida à Caixa para
posterior submissão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na condição de
Gestor da Aplicação do Programa Pró-Transporte, bem como deverão ser
apresentados

àquela

instituição

financeira

documentação,

projetos

e

atendimento ao sistema de transporte coletivo; remoção das cabines para venda manual; e
redução para uma área de travessia em cada estação.
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orçamentos para análise e manifestação quanto aos itens a serem suprimidos e
mantidos no empreendimento.
O “Cenário 05 – Soluções alternativas ao empreendimento” considera a
alteração de modal para BRT ou para Corredor Central, que foram apontados
pelo Estado de Mato Grosso como soluções que atenderiam a demanda atual,
conforme relatado no item 3.1.2 supra.
O relatório enfatiza que, a despeito de ser necessária análise da Caixa
para ratificação, o tomador apontou que 71,4% do valor desembolsado até o

momento no empreendimento é estritamente aplicável ao VLT (vide item
3.1.1 supra), trazendo ainda as estimativas do Estado de Mato Grosso para
dispêndio adicional com vistas à conclusão do empreendimento, nas hipóteses
analisadas, conforme tabela a seguir reproduzida:
Tabela 10: valores de investimento suplementares para alteração de modal para de VLT
para BRT ou Corredor Exclusivo

Empreendimento

Sem redução de escopo

Com redução de escopo

BRT

R$ 460.053.503,75

R$ 333.659.254,04

Corredor
Exclusivo

R$ 437.193.212,45

R$ 315.648.115,44

A Caixa aponta ser possível o remanejamento das fontes de recursos
empregadas, considerando o percentual de 28,6% do total de valores já
desembolsados e que poderão ser aproveitados na nova solução tecnológica
(mudança do modo de transporte). Com o remanejamento proposto, os recursos
oriundos do FGTS restariam alocados a desembolsos que terão aproveitamento
na mudança de modo de transporte, de modo a evitar que o tomador tenha
que ressarcir ao fundo recursos empregados em itens sem funcionalidade.
Esse remanejamento permitiria ainda que o saldo a desembolsar dos
contratos de financiamento, de R$ 411.485.010,81, esteja disponível para a
conclusão do BRT ou do Corredor Exclusivo. Ressalta-se, porém, que esse
remanejamento, de acordo com a Caixa, depende de apreciação do Ministério
do Desenvolvimento Regional, na condição de Gestor da Aplicação do Programa
Pró-Transporte.
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Caso efetivado o remanejamento proposto pela Caixa, os recursos
desembolsados ficariam alocados conforme exposto na tabela abaixo, extraída
do relatório em apreço:
Tabela 11: proposta de remanejamento dos recursos desembolsados por fonte a itens
com e sem funcionalidade na hipótese de alteração do modo de transporte de VLT para
BRT ou Corredor Exclusivo

Fonte
FGTS
CPAC
Desoneração
Contrapartida
financeira
Medições 27
e 28
Total

Valores
desembolsados
e/ou medidos
conforme alocação
atual
R$ 297.335.005,96
R$ 660.880.604,12
R$ 106.457.336,76

Proposta
28,6% funcional ao
BRT/Corredor

71,4% funcional
exclusivo ao VLT

R$ 297.335.005,96
R$ 13.476.574,98
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 647.404.029,14
R$ 106.457.336,76

R$ 1.459.319,50

R$ 0,00

R$ 1.459.319,50

R$ 20.621.513,16

R$ 0,00

R$ 20.621.513,16

R$ 1.086.753.779,50

R$ 310.811.580,94

R$ 775.942.198,56

A Caixa aponta ainda que, “conforme previsto contratualmente, o objetivo
do CT nº 0364.021-34/2012 é descrito como a implantação do corredor exclusivo
para Veículo Leve sobre Trilhos, voltado ao transporte coletivo e o cenário onde
são

apresentadas

alternativas

ao

empreendimento

pressupõe

salvo

entendimento contrário, alteração de objetivo contratual pactuado. Ainda, a
regulamentação da fonte de recurso, em específico a Resolução 288/1998 do
CCFGTS – Conselho Curador do FGTS57, prevê somente alterações em que se
mantenha preservado o objetivo contratual original58, além da funcionalidade do
empreendimento”.
57 A Resolução 288/1998 do CCFGTS autoriza o Gestor da Aplicação a ampliar o objetivo
contratual no âmbito de Programas de Aplicação do FGTS, bem como o Agente Operador a
alterar as metas físicas do contrato, desde que tais mudanças sejam plenamente caracterizadas
e justificadas, inclusive quanto aos custos envolvidos. Específica ainda que a ampliação de
objetivo contratual deverá contemplar operações enquadráveis nos programas vigentes, na
mesma área de aplicação do orçamento do FGTS, e será implementada através da utilização do
saldo contratual.

Nos termos do Manual do Programa Pró-Transporte, objeto/objetivo contratual é definido como
“a expressão jurídica do objetivo de cada contrato de empréstimo/financiamento a ser executado
com recursos do FGTS, caracterizado pela modalidade operacional, pela natureza do
empreendimento proposto e por sua localização”. O Manual define ainda modalidade operacional
como “a subdivisão, em linhas de financiamento, dos programas de aplicação do FGTS, com o
objetivo de organizar operacionalmente a sua implementação e, por conseguinte, melhor explicar
os objetivos pretendidos, otimizando a sua consecução”, bem como natureza do
58

28

Neste sentido, a Caixa informou que as soluções prevendo alteração
do modal originalmente contratado requerem autorização específica da
Fonte de Recursos (FGTS) para sua implementação, dado o impacto na
natureza do empreendimento, um dos itens que caracterizam o objetivo
contratual.
Por fim, o relatório esclarece que, para alteração do objetivo original do
contrato, os seguintes documentos deverão ser apresentados à Caixa, para
posterior submissão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na condição de
Gestor da Aplicação do Programa Pró-Transporte:
a) justificativa sobre as alterações propostas, em que deverão ser
abordados, obrigatoriamente, a preservação do objeto e dos demais
dispositivos contratuais, a adequação das obras/serviços já executados e
exequibilidade do cronograma proposto;
b) comparativo quanto aos desembolsos realizados e os ajustes pleiteados
levando em consideração a funcionalidade exigida na política de
aplicação de recursos do FGTS;
c) QCI - Quadro de Composição do Investimento proposto;
d) novo cronograma físico-financeiro, incluindo as parcelas já executadas e
a executar;
e) novo cronograma de desembolso, incluindo o valor acumulado das
parcelas já desembolsadas e a desembolsar; e
f) quadro comparativo de itens de investimento.
Como considerações finais, a Caixa ressalva que não foram apresentados
projetos ou orçamentos referentes aos cenários analisados, de modo que os
exames se basearam nas informações fornecidas pelo Governo do Estado de
Mato Grosso.
A instituição financeira ressalta ainda ser importante que o tomador
apresente estudos e cenários para a destinação do material rodante, por
representar 45% do valor total aportado (R$ 488 milhões), ainda que seja
autorizada a reprogramação sugerida, no cenário de alteração do modo de
empreendimento como “a especificação do tipo de empreendimento ou das ações a serem
executadas”, tendo como exemplo “Ampliação do Sistema de Transporte da localidade XXX,
município YYY, estado ZZZ”.
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transporte, e alerta para a elevação expressiva do valor a ser aportado de
contrapartida nos casos de alteração de objetivo e conclusão do VLT 59.

3.1.4 RELATÓRIO DE PERSPECTIVA JURÍDICA60

Nesse relatório, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
apresenta uma síntese das oito ações judiciais em curso a respeito do contrato
original do empreendimento, sejam aquelas ajuizadas pelo Consórcio VLT, ou
as propostas pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal e pelo Governo do
Estado de Mato Grosso.
Ressalta-se que, posteriormente, a Procuradoria Geral do Estado de Mato
Grosso elaborou novo relatório61 em que apontou riscos na esfera jurídica que
devam ser considerados na tomada de decisão quanto à retomada do
empreendimento, e que serão abordados à frente.

3.1.5 RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS62

Esse relatório examina cenários alternativos para subsidiar os processos
de decisão quanto à reestruturação do empreendimento, por meio da
identificação, avaliação, administração e controle de potenciais eventos de
riscos. Utilizou-se como referência a metodologia de Gestão de Riscos do
Ministério do Desenvolvimento Regional, aprovada/alterada pela Resolução
CIGov n° 3, 16/1/2020. Os quatro relatórios anteriormente elaborados no âmbito

Como relatado no item 3.4 infra, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso informou sobre a
existência de ações judiciais que visam o ressarcimento integral do dano suportado por aquele
ente federado em decorrência da contratação original, bem como sobre a possibilidade de
ajuizamento de nova ação postulando indenização por perdas e danos decorrente da rescisão
unilateral do Contrato nº 037/2012/SECOPA.
59

60

Páginas 179 a 195 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.

Trata-se do relatório “sobre a situação fático-jurídica das obras do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) e eventuais cenários de risco”, constante do arquivo eletrônico “RELATÓRIO JURÍDICO
GT-MOBILIDADE - VLT x BRT - Final.pdf”.
61

62

Páginas 646 a 669 do arquivo eletrônico “(GT Mobilidade) Relatório Final Consolidado.pdf”.
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do GT Mobilidade Cuiabá forneceram o referencial técnico que orientou a
identificação e a avaliação dos potenciais eventos de riscos para cada cenário.
Foram definidos seis cenários para a reestruturação do empreendimento:
a) Cenário 1: retomar o projeto no escopo original, por meio de obra pública,
via regime diferenciado de contratação, com a operação posterior a cargo
do Governo do Estado de Mato Grosso;
b) Cenário 2: retomar o projeto do VLT no escopo original, por meio de
Parceira Público-Privada, incluindo a obra e a operação do sistema;
c) Cenário 3: retomar o projeto do VLT com escopo reduzido (revisão de
metas do contrato original), por meio de obra pública, via regime
diferenciado de contratação, com a operação posterior a cargo do
Governo do Estado de Mato Grosso;
d) Cenário 4: retomar o projeto do VLT com escopo reduzido (revisão de
metas do contrato original), por meio de Parceria Público-Privada,
incluindo a obra e a operação do sistema;
e) Cenário 5: realizar a mudança do modo de transporte para Sistema BRT,
com ônibus elétrico, por meio de obra pública, via regime diferenciado de
contratação, com a operação posterior a cargo do Governo do Estado de
Mato Grosso; e
f) Cenário 6: realizar a mudança do modo de transporte para Corredor
Exclusivo, com ônibus a diesel, por meio de obra pública, via regime
diferenciado de contratação, com a operação posterior a cargo do
Governo do Estado de Mato Grosso.
Para os seis cenários acima descritos foram identificados e avaliados 19
potenciais eventos de risco:
a) aumento do subsídio estadual para manutenção do modal;
b) maior necessidade de crédito junto aos agentes financeiros;
c) baixa percepção de benefícios socioambientais;
d) depreciação imobiliária ao longo dos eixos troncos;
e) alto custo de operação e manutenção do sistema;
f) baixo impacto na requalificação do sistema de transporte local;
g) baixo detalhamento para projeto de implantação da solução escolhida;
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h) baixo aproveitamento dos recursos (financeiros e não financeiros) já
empregados;
i) insatisfação dos usuários com a adequação do serviço ofertado;
j) impacto da execução das obras na rotina dos municípios;
k) aumento do tempo necessário para revisão/conclusão dos projetos
técnicos;
l) aumento do tempo necessário para conclusão das obras;
m) baixa compatibilidade do modal com a demanda;
n) alto impacto na rede de transporte atual (concorrência entre modais);
o) alto conflito regulatório entre os municípios e o Estado;
p) aumento da tarifa para o usuário;
q) baixa viabilidade de expansão do sistema;
r) necessidade de autorização dos agentes gestores do FGTS;
s) aumento no impacto das desapropriações.
A avaliação e a ponderação da probabilidade e do impacto de cada um
desses potenciais eventos de risco resultou no gráfico abaixo, extraído do
relatório em apreço, sem prejuízo de ressaltar que os resultados absolutos da
matriz de riscos, obtidos pela média das notas atribuídas pelos integrantes do
GT Mobilidade Cuiabá, devem ser temperados com outras avaliações de
cenário, como será abordado adiante.

Gráfico 1: Probabilidade de impacto de eventos de risco por cenário considerado para
retomada do empreendimento
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No caso, destaca-se, para o Cenário 1 (VLT + RDC), os seguintes
eventos identificados como riscos críticos, além de outros 5 eventos de risco
alto:


aumento do subsídio estadual para manutenção do modal;



alto custo de operação e manutenção do sistema;



alto conflito regulatório entre os municípios e o Estado;



aumento da tarifa para o usuário.

Para o Cenário 2 (VLT + PPP), apresentam-se como riscos críticos,
além de outros 7 eventos de risco alto:


aumento do subsídio estadual para manutenção do modal;



alto conflito regulatório entre os municípios e o Estado.

Para o Cenário 3 (↓VLT + RDC), não foram identificados riscos críticos,
porém, foram apontados 9 eventos de riscos alto.
Para o Cenário 4 (↓VLT + PPP), apresentam-se como riscos críticos,
além de outros 6 eventos de risco alto:



aumento do subsídio estadual para manutenção do modal;



alto conflito regulatório entre os municípios e o Estado.

Para o Cenário 5 (BRT + RDC), apresentam-se como riscos críticos,
além de outros 11 eventos de risco alto:


baixo aproveitamento dos recursos (financeiros e não financeiros) já
empregados;



necessidade de autorização dos agentes gestores do FGTS.

Para o Cenário 6 (Corredor + RDC), apresentam-se como riscos

críticos, além de outros 8 eventos de risco alto:


baixo aproveitamento dos recursos (financeiros e não financeiros) já
empregados;



necessidade de autorização dos agentes gestores do FGTS.

A matriz de risco apresenta ainda sugestões de medidas e ações com o
fito de evitar a ocorrência ou mitigar os efeitos de todos os eventos de risco que,
em cada cenário, tenham sido classificados como críticos ou altos.
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3.1.5.1. Considerações técnicas da consultoria sobre o Relatório de Gestão
de Riscos
A despeito dos resultados acima reproduzidos, há que se realçar que os
eventos de risco relevantes para cada cenário têm impactos e naturezas
diversos, o que deve ser considerado na tomada de decisão, eis que as medidas
de mitigação e tratamento de riscos se mostram igualmente distintas.
O detalhamento dos eventos, em cada cenário, demonstra que, caso a
solução adotada seja manter o VLT, são riscos críticos ou altos comuns a
qualquer modelagem (VLT com RDC ou PPP e com escopo original ou reduzido)
o aumento de subsídio estadual e o alto conflito regulatório entre os municípios
e o Estado.
O aumento de subsídios ao operador do VLT ao longo do ciclo de vida do
projeto, de 20 anos, pode comprometer o orçamento do Estado em cenário de
restrição fiscal e limitação de teto de gastos. No entanto, não há informações
sobre qual seria a ordem de grandeza desse impacto, ou mesmo se tais
subsídios seriam mesmo necessários. Ademais, como será visto na sequência,
estudos posteriores apontam que tanto custos iniciais quanto custos totais no
ciclo de vida da solução VLT são superiores à alternativa do BRT, mesmo se
computando todos os gastos já despendidos na obra ora paralisada (vide item
3.2 infra).
Ressalta-se que, para tratar o evento do VLT – seja por meio de RDC ou
PPP com escopo original ou reduzido em ambas as modalidades – o Relatório
de Gestão de Riscos sugeriu as seguintes ações: pactuação para a revisão das
políticas de gratuidade pelos municípios (inclusive envolvendo outros atores);
aumentar a atratividade do sistema para incremento de demanda; e buscar
receitas alternativas durante a concessão.
No que tange ao alto conflito regulatório, de acordo com o relatório “sobre
a situação fático-jurídica das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e
eventuais cenários de risco”63, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso,
não há arranjo institucional vigente que discipline a integração entre os sistemas

Páginas 20 a 21 do arquivo eletrônico “RELATÓRIO JURÍDICO GT-MOBILIDADE - VLT x BRT
- Final.pdf”.
63
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de transporte público municipais de Cuiabá e Várzea Grande e o intermunicipal,
de modo a regular a operação de sistema com abrangência na região
metropolitana.
Desse modo, a integração do modal metro-ferroviário aos sistemas de
transporte público rodoviários já existentes demandará a celebração de novos
acordos operacionais entre os diversos operadores ou, o que se mostra
desejável, a pactuação de medidas regulatórias comuns entre os entes
federados envolvidos.
As ações sugeridas no Relatório de Gestão de Riscos para tratamento
desse evento são: formatar um modelo de rede integrada em que não há
competição/sobreposição dos serviços de transportes ofertados pelo Estado e
municípios envolvidos; revisão da política estadual de transporte vigente à luz do
modal escolhido; adoção de medidas tendentes à cooperação entre Estado e
municípios envolvidos por meio de TAC e/ou outros instrumentos jurídicos.
No que tange à criticidade do referido evento de risco na hipótese de
implantação do sistema BRT, o supramencionado parecer da Procuradoria Geral
de Mato Grosso entende ser baixa, vez que, na opinião daquele órgão de
assessoramento jurídico, “a frota de ônibus a ser adquirida pode ser integrada
aos concessionários de transporte coletivo municipal ou intermunicipal já em
operação, sem a necessidade de introdução de um novo operador exclusivo,
após regular processo licitatório”. Ainda assim, não se afasta a possibilidade
de entendimento diverso por órgãos de controle.
Caso a decisão seja por se alterar o modo de transporte, adotando-se
BRT ou Corredor Exclusivo, apresentam-se como riscos críticos nas duas
alternativas o baixo aproveitamento de recursos já empregados e a necessidade
de autorização dos agentes gestores do FGTS.
Nesse ponto, a despeito de as soluções que envolvam mudança de modo
de transporte trazerem, de forma inerente, o baixo aproveitamento de recursos
já empregados (vide item 3.1.1 supra), recorda-se que os novos recursos
próprios do Estado de Mato Grosso a serem mobilizados na conclusão do
empreendimento são inferiores aos necessários para implantar o VLT
originalmente concebido (vide item 3.1.3 supra).
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Ademais, conforme estudos a seguir relatados, observa-se que a adoção
do BRT, com otimizações analisadas, poderá, na verdade, levar a maior
eficiência com menores custos para conclusão, bem como menores custos em
todo o ciclo de vida do projeto, sem comprometimento relevante do orçamento
do Estado com subsídios a operador, o que levanta dúvidas mesmo quanto à
criticidade desse risco. No entanto, caso se decida por essa mudança de modal,
entende-se necessária a adoção de medidas viáveis jurídica e economicamente
para a destinação do material rodante, a fim de mitigar a concretização de
prejuízo com a aquisição desses equipamentos 64.
Ressalta-se que as ações sugeridas no Relatório de Gestão de Riscos
para tratamento desse evento são: aproveitar as obras físicas já executadas e
parte dos equipamentos já fornecidos (sistema de CFTV, comunicação, entre
outros); plano de monetização do passivo não utilizado no novo modal; e
avaliação do contrato CPAC sobre os riscos dos equipamentos e obras não
aproveitados.
Quanto ao evento de risco “necessidade de autorização dos agentes
gestores do FGTS”, faz-se mister apontar que a leitura conjunta dos relatórios
do GT Mobilidade Cuiabá transparece falta de clareza quanto a que entidade se
refere a expressão “agentes gestores do FGTS”, que deverão autorizar a
alteração do modal de transporte no âmbito do financiamento contratado com
recursos daquele fundo: se se trata do Gestor da Aplicação, no caso o Ministério
do Desenvolvimento Regional, ou se trata do Conselho Curador do FGTS.
Isso porque, como visto no item 3.1.3 supra, a Caixa Econômica Federal,
ao tratar da possibilidade de alteração do modal originalmente contratado,
afirmou que seria requerida autorização específica da “Fonte de Recursos
(FGTS)”, bem como que a alteração de objetivo original do contrato deveria ser
inicialmente submetida à Caixa, para posterior submissão ao Gestor da
Aplicação, função essa desempenhada pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional no âmbito do Programa Pró-Transporte. Além disso, a Caixa fez
Como relatado no item 3.4 infra, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso informou sobre a
existência de ações judiciais que visam o ressarcimento integral do dano suportado por aquele
ente federado em decorrência da contratação original, bem como sobre a possibilidade de
ajuizamento de nova ação postulando indenização por perdas e danos decorrente da rescisão
unilateral do Contrato nº 037/2012/SECOPA.
64
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referência à Resolução 288/1998 do CCFGTS – Conselho Curador do FGTS,
que explicitamente autorizou o Gestor da Aplicação a “ampliar o objetivo
contratual”. Nota-se ainda que a Caixa não fez nesse relatório qualquer
referência quanto a uma eventual submissão da questão ao próprio Conselho
Curador do FGTS.
Entretanto, o GT Mobilidade Cuiabá apontou como medidas para
tratamento do risco em apreço, no âmbito do Relatório de Gestão de Riscos:
“apresentar justificativa técnica para voto no conselho curador do FGTS
(mudança modo); e “levantamento de recursos aportados passíveis de
aproveitamento no novo projeto”. Considerando que havia representantes do
Ministério do Desenvolvimento Regional e da Caixa Econômica Federal no
Grupo de Trabalho, apresenta-se potencial conflito sobre a quem compete
efetivamente autorizar a referida alteração contratual, mesmo porque a
regulamentação não oferece clareza, vez que a mudança de modo de
transporte dificilmente se caracterizaria como “ampliação do objetivo
contratual” de forma a restar enquadrada na hipótese da Resolução
288/1998 do CCFGTS.
Portanto, afigura-se como necessária a imediata comunicação ao
Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Conselho Curador do FGTS,
caso venha a ser adotada como solução a implantação do sistema BRT,
para que essas entidades possam deliberar acerca da eventual mudança
do modo de transporte, de modo mitigar o risco de mora na autorização devido
ao aparente conflito de competência relatado acima.
Ressalva-se, ainda, a possibilidade de fiscalização do Tribunal de
Contas da União sobre a eventual autorização a ser dada pelos gestores do
FGTS, seja MDR ou Conselho Curador, para alteração do objetivo
contratual. Recorda-se que, a despeito de o empreendimento não haver
recebido recursos do Orçamento Geral da União, a Corte de Contas federal
promoveu auditoria na Caixa Econômica Federal quanto à regularidade dos
procedimentos para concessão do financiamento ao Governo de Estado de Mato
Grosso e ao atendimento de condicionantes para liberação de recursos, o que
incluiu a verificação de compatibilidade das ações da Caixa com o que prescreve
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o Manual do Programa Pró-Transporte e demais normativos internos65. Portanto,
não se descarta que eventual autorização para mudança de objetivo contratual
e de reprogramação de fontes de pagamento, conforme proposta pela Caixa em
seu relatório, venha a ser objeto de fiscalização pelo TCU, causando
insegurança jurídica devido à possibilidade de que eventual entendimento
daquele órgão de controle venha a ser contrário à alteração dos contratos de
financiamento.

3.2

ESTUDO DE ENGENHARIA DE VALOR66

Trata-se de estudo por meio do qual foi aplicada metodologia de
Engenharia de Valor ao Sistema de Transporte Público Metropolitano de Cuiabá,
com o objetivo de identificar e avaliar as funções requeridas a um Sistema de
Transporte Público, sugerindo medidas que contribuam para a redução de
custos concomitante ao aumento de sua funcionalidade, de forma a se obter
adequadas recomendações para a otimização da relação custo / benefício

para o projeto.
A otimização conduzida no âmbito desse estudo considerou os seguintes
critérios para a avaliação de desempenho67 das soluções analisadas:
a) Desempenho Total (D)68;
b) % Melhoria de Desempenho69;

65

Vide Acórdão 119/2019-TCU-Plenário, de 30/1/2019, relator Ministro Raimundo Carreiro.

66

Constante do arquivo eletrônico “Relatório_EV_BRT_Cuiabá - Houer.docx”, com 180 páginas.

O estudo define desempenho de um produto como “o conjunto de habilidades funcionais e
propriedades que o tornam adequável para uma finalidade específica”, bem como aduz que
“desempenho adequado requer do produto ou serviço, um nível predeterminado de qualidade,
confiabilidade, intercambialidade, aparência, mantenabilidade, e que se satisfaçam todos os
requisitos”.
67

Os valores de desempenho total de cada alternativa de otimização examinada foram estimados
a partir de avaliação subjetiva e ponderada dos seguintes critérios: atratividade, operação do
serviço, conforto/segurança, potencial urbano e econômico, sustentabilidade, regulação
institucional, e construção, manutenção e operação.
68

A melhoria de desempenho foi calculada subtraindo-se o desempenho total do projeto original
do desempenho total da alternativa de otimização examinada.
69
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c) Custos Iniciais70;
d) Custo Total (T)71;
e) Índice de Valor (D/C);
f) % Melhoria de Valor.
Enfatiza-se que o estudo levou em consideração os resultados
apresentados em relatórios da Oficina Consultores, que promoveram a
atualização dos dados de demanda e matriz origem destino do sistema, o
dimensionamento da oferta, a modelagem da rede e o estudo de viabilidade
econômico-financeira nas modalidades VLT e corredores de ônibus.
O resultado do Estudo de Engenharia de Valor indicou a adoção de planos
de ação que visaram a redução de custos por meio do aumento da qualidade,
redução de retrabalho, redução de tempo de locomoção e aumento da eficiência
de todo o sistema de transporte. O estudo examinou as seguintes opções de
decisão no que se refere à retomada, ou não, do empreendimento, sob a ótica
dos critérios supramencionados:
a) Não construir;
b) Implantar o projeto original (VLT);
c) Implantar o sistema BRT;
d) Implantar o sistema BRT adotando medidas de otimização que promovam
conjuntamente a melhoria do desempenho, a diminuição dos custos de
implantação, e a redução dos custos totais ao longo da vida útil (Grupo
1);
e) Implantar o sistema BRT adotando medidas de otimização que promovam
conjuntamente a melhoria do desempenho, o aumento dos custos de
implantação, e a redução dos custos totais ao longo da vida útil (Grupo
2);
f) Implantar o sistema BRT adotando medidas de otimização que promovam
conjuntamente a melhoria do desempenho, o aumento dos custos de

O estudo considerou como “custos iniciais” o custo estimado para implantação do
empreendimento, já incluídos os valores gastos nas obras do VLT.
70

O estudo considerou como “custo total” o valor presente dos custos anuais e periódicos do
empreendimento ao longo do ciclo de vida de 20 anos.
71
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implantação, e o aumento dos custos totais ao longo da vida útil (Grupo
3);
g) Implantar o sistema BRT adotando as medidas de otimização constantes
dos Grupos 1 e 2 (Grupo 4).
A tabela abaixo consolida os resultados obtidos no estudo:

Tabela 12: Resultados das alternativas examinadas no estudo de Engenharia de Valor

Ressalta-se que, nos valores referentes a custos iniciais, ou seja, custos
para implantação do VLT ou do BRT, já está incluído o que foi gasto até o
momento no empreendimento original, serviços que possam ser aproveitados, e
custos para conclusão de todo o sistema.
Nesse sentido, observa-se que a opção pelo BRT por si só, sem adoção
das otimizações analisadas no estudo, já representa uma economia de custos
iniciais da ordem de R$ 325 milhões quando comparada à retomada do projeto
original do VLT e, considerando custos totais ao longo do ciclo de vida do projeto,
de 20 anos, trazidos a valor presente, identificou-se economia de cerca de R$
611 milhões.
Não obstante, no estudo de Engenharia de Valor procurou-se desenvolver
alternativas para otimização das soluções, sendo que no Grupo 4 foi avaliado o
resultado do sistema com o agrupamento das alternativas dos Grupos 1 e 2, uma
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vez que foram os grupos que apresentaram resultados mais positivos. Tais
alternativas consolidadas envolveram basicamente soluções para:


Aumento da ATRATIVIDADE do sistema de transportes por meio de
alternativas que melhoram capilaridade, frequência, flexibilidade, tempo
de viagem e integração multimodal;



Melhoria do atendimento ao usuário com alternativas que melhoram o
CONFORTO e SEGURANÇA na utilização dos serviços de transporte;



Garantia da SUSTENTABILIDADE do sistema de transportes através de
alternativas com conceito ESG, considerando a eficiência energética,
redução de emissões, transparência e governança;



Alternativas de intervenção para DESENVOLVIMENTO URBANO e
ECONÔMICO orientado ao transporte sustentável (DOTS);



Otimização da CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO da
infraestrutura (vias, estações e equipamentos) 72.
As seguintes alternativas foram consideradas nos Grupos 1 e 2, e que

constituem conjuntamente o Grupo 4:


Grupo 1: CS-03 (Operadores do TC com responsabilidade efetiva com o
usuário em caso de acidentes ou incidentes); SU-01 (Prover governança
ética e transparente em todo o sistema, inclusive na bilhetagem eletrônica
(SBE), garantido o direito a mobilidade urbana em toda a região e
economia circular); SU-03 (Garantir a sustentabilidade social através do
acesso

equitativo

a

pessoas

vulneráveis

e

universalizando

o

atendimento); RI-01 (Definir, detalhar, estruturar e implantar arcabouço
regulatório e institucional para o transporte metropolitano); CMO-01 (PPP
para Construção, Operação e Manutenção da Infraestrutura); CMO-02
(BRT com Pavimento Rígido);


Grupo 2: AT-01 (Aumentar Capilaridade, conectividade e frequência); AT02 (Integração Multimodal); AT-03 (Tratamento da Infraestrutura
complementar); AT-05 (Ampliar o uso da rede com adoção de medidas
operacionais de linhas e/ou serviços); OS-01 (Priorizar a circulação do

72

Páginas 169 e 170 do arquivo eletrônico “Relatório_EV_BRT_Cuiabá - Houer.docx”
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TC e diminuir o tempo de deslocamento dos usuários); OS-02 (Agilizar
processo de aquisição de bilhetes e orientação do usuário no sistema
(TI), com redução de custo fixo); RI-02 (Definir, detalhar, estruturar e
implantar sistema de transporte metropolitano integrado e articulado com
os munícipios).
O relatório do estudo de Engenharia de Valor aponta que a opção
pelo BRT com as otimizações incluídas no Grupo 4 – BRT OTIMIZADO –
leva a uma melhoria de desempenho de 19,2%, sem alteração significativa

dos custos iniciais em comparação com o BRT não otimizado, bem como
à maior economia total dentre todas as alternativas analisadas, com
redução de custos iniciais de R$ 321,6 milhões e de custos ao longo do
ciclo de vida do projeto de cerca de R$ 1,48 bilhão, quando comparados
aos do VLT, apresentando a melhor relação custo/benefício.

3.2.1. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O ESTUDO DE ENGENHARIA
DE VALOR

O estudo de Engenharia de Valor agrega informações relevantes para o
tomador de decisão, vez que aponta para a possibilidade de diversas
otimizações caso venha a ser implantado o BRT como solução para o sistema
de mobilidade urbana da região metropolitana de Cuiabá, trazendo redução de
custos de implantação e de ciclo de vida do projeto, com melhoria na prestação
do serviço.
Desse modo, caso haja decisão pela implantação do BRT como solução
para o sistema de transporte público coletivo da Região Metropolitana de Cuiabá,
mostra-se recomendável a adoção das otimizações propostas pelo estudo de
Engenharia de Valor, de modo a assegurar que seja extraído o máximo de
eficiência e de qualidade na prestação do serviço, promovendo-se ainda
modicidade tarifária em decorrência dos menores custos trazidos pela solução
BRT OTIMIZADO.
Soma-se a isso que a adoção do BRT OTIMIZADO possibilitará ampliação
da área coberta pelo serviço, quando comparada à solução VLT originalmente
42

concebida, graças à maior flexibilidade oferecida por essa solução tecnológica,
o que fora detalhado nos estudos da Oficina Consultores e considerado no
estudo de Engenharia de Valor. As figuras 1 e 2 abaixo retratam o traçado do
VLT original e o traçado do BRT OTIMIZADO:

Figura 1: Traçado do VLT73

Reproduzido do relatório “Estudo de Demanda e de Oferta: Atualização da matriz de
Origem e Destino, dimensionamento da oferta e desenho da rede integrada”, de Oficina
Consultores, página 63.
73
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Figura 2: Traçado do BRT OTIMIZADO 74

Por fim, os menores valores de tarifa e de custos da solução BRT
OTIMIZADO, especialmente em cenário que considera a aquisição da frota de
ônibus pelo Estado de Mato Grosso, foram explorados no relatório da Oficina
Consultores, detalhado na próxima seção deste relatório.

3.3

RELATÓRIO DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO
SISTEMA ESTRUTURAL E DOS SISTEMA INTEGRADOS75

O relatório se trata do último produto afeto ao estudo denominado
“Atualização dos dados de demanda e da Matriz Origem E Destino dos usuários
Reproduzido do relatório “Estudo de Demanda e de Oferta: Atualização da matriz de
Origem e Destino, dimensionamento da oferta e desenho da rede integrada”, de Oficina
Consultores, página 66.
74

Constante do arquivo eletrônico “(OFICINA) Estudos Eixo Estrutural Cuiabá - Várzea Grande
- Produto C - Rev. 2.pdf”, com 127 páginas.
75
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do Sistema de Transporte Coletivo, dimensionamento da Oferta, modelagem da
Rede Integrada de Transporte da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá,
Estudo De Viabilidade Econômico Financeira para a rede nas modalidades
Rodoferroviária (VLT) E Rodoviária do tipo Corredores de Ônibus”, tendo sido
precedido por relatórios de atualização de matriz de origem e destino, de
dimensionamento da oferta e de desenho da rede integrada.
Esse produto final se volta ao estudo econômico das alternativas VLT e
BRT, contendo os custos operacionais de cada uma das soluções, os custos
operacionais do sistema de ônibus integrado e os resultados finais quanto aos
custos por passageiro e subsídios necessários.
No que tange ao sistema VLT, considerou-se as duas linhas previstas no
projeto original (Linha 1: Terminal Várzea Grande – CPA; Linha 2: Terminal
Coxipó – Terminal Porto). Para o sistema BRT, a partir dos resultados da
atualização da matriz origem/destino, da premissa de implantação nas mesmas
vias do VLT, e considerando a maior flexibilidade da tecnologia de ônibus
comparada a de trens, foram consideradas cinco linhas distribuídas entre
expressas e paradoras (Coxipó – Porto, paradora; Coxipó – Goiabeiras, semiexpressa; CPA – Várzea Grande, paradora; CPA – Goiabeiras, semi-expressa;
Várzea Grande – Centro, semi-expressa)76. Ressalta-se que os referidos
traçados levaram a uma projeção de 155 mil embarques para um dia útil na
solução BRT, enquanto a solução VLT teve estimativa de 118 mil embarques/dia
útil77.
Projetou-se ainda uma rede integrada e unificada de transporte coletivo
para a região metropolitana, comum às soluções VLT e BRT, considerando os

Vide páginas 64 a 66 do relatório “Atualização da matriz de Origem e Destino,
dimensionamento da oferta e desenho da rede integrada”, constante do arquivo eletrônico
“(OFICINA) Estudos Eixo Estrutural Cuiabá - Várzea Grande - Produto B - Rev. 3.pdf”
76

Vide página 110 do relatório “Atualização da matriz de Origem e Destino, dimensionamento da
oferta e desenho da rede integrada”, constante do arquivo eletrônico “(OFICINA) Estudos Eixo
Estrutural Cuiabá - Várzea Grande - Produto B - Rev. 3.pdf”
77
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três terminais do VLT originalmente concebidos (Várzea Grande, CPA e Coxipó),
contando com 124 linhas, divididas entre alimentadoras, troncais e radiais78.
O relatório estimou o custo de operação do VLT em R$ 5.361.966,92 por
mês79 e, para o BRT, calculou o custo operacional em R$ 4.884.401,15 por
mês80. Ademais, calculou o custo mensal da rede alimentadora por ônibus
(municipal de Cuiabá, municipal de Várzea Grande e intermunicipal) em R$
16.506.546,0081. Em complemento, considerando cenário em que o Estado de
Mato Grosso adquira a totalidade frota de ônibus para o BRT, calculou-se o custo
operacional em R$ 3.666.531,91, valor 24,93% menor do que o custo com
aquisição pelo operador privado.
Foi estimado ainda o custo por passageiro em cada modalidade, por meio
do resultado da soma do custo operacional aplicado na operação dos corredores
estruturais e do custo operacional da rede alimentadora por ônibus dos sistemas
municipais e intermunicipal, dividido pela demanda de passageiros equivalentes
para cada rede integrada.
Obteve-se, assim, custo por passageiro do Eixo Estrutural com o sistema
VLT de R$ 5,28 e custo médio dos sistemas de ônibus alimentadores de R$ 4,59.
No conjunto, o valor médio de todos os serviços de transporte coletivo (Eixo
Estrutura + Sistema Alimentador) é de R$ 4,74 82. Para o sistema BRT, obtevese custo por passageiro do Eixo Estrutural de R$ 4,04 e custo médio dos
sistemas de ônibus alimentadores de R$ 4,85. No conjunto, o valor médio de
todos os serviços de transporte coletivo (Eixo Estrutura + Sistema Alimentador)
é de R$ 4,6483.

Vide páginas 62, 66 e 67 do relatório “Atualização da matriz de Origem e Destino,
dimensionamento da oferta e desenho da rede integrada”, constante do arquivo eletrônico
“(OFICINA) Estudos Eixo Estrutural Cuiabá - Várzea Grande - Produto B - Rev. 3.pdf”
78

Página 62 do relatório “Cálculo dos custos operacionais do sistema estrutural e dos sistemas
integrados”.
79

Página 107 do relatório “Cálculo dos custos operacionais do sistema estrutural e dos sistemas
integrados”.
80

81 Página 93 do relatório “Cálculo dos custos operacionais do sistema estrutural e dos sistemas
integrados”.
82 Página 110 do relatório “Cálculo dos custos operacionais do sistema estrutural e dos sistemas
integrados”.
83

Página 4 do relatório “Avaliação econômica considerando o BRT com frota pública”.
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Considerando o cenário BRT com frota pública, calculou-se o custo por
passageiro do Eixo Estrutural em R$ 3,04, de modo que o valor médio de todos
os serviços de transporte coletivo (Eixo Estrutura + Sistema Alimentador)
alcançou o valor de R$ 4,38.
Consta ainda do relatório que, para a solução VLT, considerando uma
tarifa usuário de R$ 4,30, o déficit mensal global, decorrente da diferença entre
custos e receitas para o conjunto dos sistemas de transportes, alcançaria R$
5.068.718,00 mensais. Já a solução BRT, com a mesma tarifa, apresenta déficit
mensal global estimado de R$ 4.644.391,0084. No cenário BRT com frota pública,
reduz-se o subsídio necessário para R$ 3.426.521,65 mensais, o que representa
uma redução de 26% quando comparado com o BRT com frota privada 85.

3.4

RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DAS OBRAS DO
VLT E EVENTUAIS CENÁRIOS DE RISCO86

Nesse relatório, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso trouxe
informações atualizadas a respeito de ações judiciais afetas ao contrato
originalmente firmado em 2012 para implantação do VLT, bem como examinou
os riscos jurídicos associados às diferentes alternativas para retomada do
empreendimento cogitadas até o momento.
Conforme o relato em apreço, foram ajuizadas as seguintes ações:
a) Ação Civil Pública nº 11413-89.2012.4.01.3600, pelo MPF e MP/MT em face
da União, do Estado de Mato Grosso e do Consórcio VLT, postulando nulidade
do Contrato nº 037/2012/SECOPA, extinta sem resolução do mérito e transitada
em julgado;

84 Páginas 115 e 116 do relatório “Cálculo dos custos operacionais do sistema estrutural e dos
sistemas integrados”.
85

Página 5 do relatório “Avaliação econômica considerando o BRT com frota pública”.

Constante do arquivo eletrônico “RELATÓRIO JURÍDICO GT-MOBILIDADE - VLT x BRT Final.pdf”, com 21 páginas.
86
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b) Ação Civil Pública nº 18861-45.2014.4.01.3600, pelo MPF e MP/MT em face
do Consórcio VLT, de suas empresas integrantes, de Silval da Cunha Barbosa
e de Maurício Souza Guimarães, postulando indenização por dano moral coletivo
e multa punitiva devido a atos ilícitos cometidos por ocasião da escolha do modal
VLT, pendente de exame de mérito;
c) Ação Civil Pública nº 3668-53.2015.4.01.3600, pelo MPF, MP/MT e Governo
do Estado do Mato Grosso em face do Consórcio VLT e de suas empresas
integrantes, postulando a suspensão do Contrato nº 037/2012/SECOPA e dos
pagamentos devidos pelo Estado, apresentação dos projetos executivos e de
desapropriação das obras de implantação do VLT, correção de falhas ou faltas
nas conexões dos carros, adoção de todas as medidas que resguardem a
integridade do material rodante, renovação integral das garantias contratuais e
dos seguros exigidos, o bloqueio de ativos financeiros das requeridas até o
importe de R$ 497 milhões, valor equivalente aos vagões, ante a ilegalidade do
pagamento antecipado do material rodante, pendente de exame de mérito;
d) Ação de Improbidade Administrativa nº 17193-68.2016.4.01.3600, pelo
MP/MT e Governo do Estado do Mato Grosso em face do Consórcio VLT, de
suas empresas integrantes e outros responsáveis, postulando cautelar de
indisponibilidade de bens e, no mérito, a nulidade do Contrato

nº

037/2012/SECOPA e a condenação dos réus ao ressarcimento de danos
materiais, estimados em R$ 1.072.604.829,31, e morais coletivos, de duas vezes
o valor do dano, aguardando o recebimento da ação;
e) Mandado de Segurança nº 1014103-22.2017.8.11.0000, pelo Consórcio VLT
e suas empresas integrantes, contra a decisão do Governo do Estado de Mato
Grosso de rescindir unilateralmente o Contrato nº 037/2012/SECOPA, denegado
pelo TJMT e com recurso dos autores desprovido pelo STJ;
f)

Ações

ordinárias

nº

1054131-35.2019.8.11.0041

e

1018564-

40.2019.8.11.0041, pelo Consórcio VLT e suas empresas integrantes em face
do Estado de Mato Grosso e da Caixa Econômica Federal, para cobrança de
valores referentes às medições 27, 28 e 29 das obras de implantação do VLT e
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outros valores que os autores entendiam devidos, pendentes de exame de
mérito.
Ao examinar o cenário de retomada da implantação do VLT, seja com
escopo original ou reduzido, o relatório expõe que o aproveitamento total do
material rodante, sistemas adquiridos e obras já realizadas levaria à perda
parcial dos pedidos formulados na

Ação Civil Pública nº 3668-

53.2015.4.01.3600, em especial no que se refere ao bloqueio de ativos
financeiros até o importe de R$ 497 milhões atinente ao material rodante, e na
Ação de Improbidade Administrativa nº 17193-68.2016.4.01.3600, no que
tange ao ressarcimento integral do dano, no montante dos valores já
desembolsados ao Consórcio VLT, de R$ 1.072.604.829,31.
É ressaltado ainda no relatório que, nesse cenário, o Estado de Mato
Grosso estaria impossibilitado de contratar a manutenção dos sistemas e do
material rodante junto à empresa CAF Brasil Indústria e Comércio S/A, integrante
do Consórcio VLT e fornecedora exclusiva desses itens, em virtude da
declaração de inidoneidade realizada ao tempo da rescisão unilateral do
Contrato nº 037/2012/SECOPA, o que, no entendimento da Procuradoria Geral
do Estado de Mato Grosso, pode dificultar ou inviabilizar a manutenção desses
equipamentos.
Quanto ao cenário de retomada das obras com alteração do modo de
transporte para BRT ou Corredor Exclusivo, o relatório enfatiza que não haveria
prejuízo a quaisquer das ações judiciais já propostas e que permitem a
recomposição dos danos provocados pelo Consórcio VLT, bem como aponta
para a possibilidade que interposição de nova ação postulando indenização das
perdas e

danos decorrentes

da

rescisão

unilateral

do

Contrato

nº

037/2012/SECOPA por culpa exclusiva do contratado, buscando-se a
indenização dos itens utilizáveis exclusivamente no sistema VLT.
O relatório trata ainda da necessidade de autorização do gestor do FGTS
para a alteração de modo de transporte, no que ressalta que, em caso de
indeferimento, poderá ser proposta ação judicial com vistas a obter acesso ao
saldo residual do contrato de financiamento e proibição do acionamento das
49

garantias contratuais por vencimento antecipado do empréstimo, mormente a
retenção do FPE e a inscrição em cadastros de inadimplentes do Governo
Federal.
Por fim, é ressalvado no relatório que não se pode descartar a
possibilidade de que uma medida judicial desfavorável possa prejudicar a
retomada das obras de implantação do projeto de transporte escolhido,
independentemente de qual a solução adotada, o que não pode conduzir à
inação haja vista que ambas as soluções cogitadas apresentam riscos sob o
ponto de vista jurídico.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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FINAIS

Os estudos realizados com o fito de subsidiar a tomada de decisão para
a retomada da implantação do sistema de mobilidade urbana da região
metropolitana de Cuiabá concentraram-se no exame das seguintes alternativas:
a) não implantar, com o consequente vencimento antecipado dos contratos
de financiamento firmados no âmbito do projeto original;
b) implantar a solução originalmente concebida, por meio de Veículo
Leve sobre Trilhos, devendo-se recuperar estruturas eventualmente
degradadas pela ação do tempo desde a paralisação;
c) implantar solução por meio de Veículo Leve sobre Trilhos, porém
com redução de escopo em relação ao projeto original, de modo a
diminuir custos para a retomada;
d) implantar solução por meio de BRT, com escopo similar ao
originalmente concebido ou diverso, com custo de implantação menor que
as soluções por VLT;
e) implantar solução por meio de Corredor Exclusivo, com escopo
similar ao originalmente concebido ou diverso, com custo de implantação
menor que as soluções por VLT;
f) Implantar solução por meio de BRT OTIMIZADO, com escopo
ampliado em relação ao originalmente concebido e implementando
otimizações propostas no estudo de Engenharia de Valor.
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O presente relatório técnico, após relacionar os documentos objeto de
análise para consolidação neste trabalho (item 1); resumir a situação das obras
e do contrato nº 037/2012/SECOPA, firmado em 20/6/2012 entre o Governo do
Estado do Mato Grosso, por intermédio da extinta Secretaria Extraordinária da
Copa do Mundo FIFA 2014 – SECOPA, e o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea
Grande (item 2.1); retratar a situação financeira do empreendimento (item 2.2);
descreveu os principais resultados obtidos nos estudos encaminhados para
consolidação (item 3).
Assim, no item 3.1 foi resumido os resultados do Grupo de Trabalho da
Mobilidade Cuiabá (GT Mobilidade Cuiabá), composto por membros da
Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Governo do Estado de Mato
Grosso e da Caixa Econômica Federal, que teve a missão de apresentar relatório
de serviços, equipamentos e obras entregues; relatório com as alternativas
técnicas ao empreendimento; relatório de gestão financeira da execução
contratual e custos adicionais; relatório de perspectiva jurídica; e relatório de
gestão de risco. No item 3.1.5.1, constam as considerações técnicas sobre o
Relatório de Gestão de Riscos.
Já no item 3.2, resumiu-se o “Estudo de Engenharia de Valor”, que
examinou cenários comparando desempenho e custos de implantação e de ciclo
de vida entre VLT e diversas possibilidades de otimização para a solução por
BRT, de modo a obter melhor desempenho com redução de custos totais. No
item 3.2.1, constam as considerações técnicas sobre o Estudo de Engenharia de
Valor.
Caso seja adotada a opção por BRT OTIMIZADO, a aplicação das
medidas de otimização analisadas, segundo esse estudo, leva a uma melhoria
de desempenho de 19,2%, sem alteração significativa dos custos iniciais em
comparação com o BRT não otimizado; redução de custos iniciais de R$ 321,6
milhões e de custos ao longo do ciclo de vida do projeto de cerca de R$ 1,48
bilhão, quando comparados aos do VLT; e uma melhoria do valor potencial do
empreendimento de 38,62%.
No item 3.3 resumiu-se o Relatório de Cálculo dos Custos Operacionais
do Sistema Estrutural e dos Sistemas Integrados.
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Por sua vez, no item 3.4 abordou-se o Relatório sobre a Situação FáticoJurídica das Obras do VLT e Eventuais Cenários de Risco.
Por fim, cabe enfatizar ainda que, caso a decisão venha a ser a de
implantar o empreendimento com mudança no modo de transporte, afigura-se
como

necessária

a

imediata

comunicação

ao

Ministério

do

Desenvolvimento Regional e ao Conselho Curador do FGTS, para que
essas entidades possam deliberar acerca do assunto, de modo mitigar o
risco de mora na autorização devido ao aparente conflito de competência
relatado no item 3.1.5.1 supra.

Brasília, em 27 de novembro de 2020.

Adalberto Santos de Vasconcelos
Consultor
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