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TCE-SP julga irregular licitação da 1a fase do VLT

Os conselheiros do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP) negaram o recurso ordinário apresentado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e julgaram irregulares a concorrência, os termos aditivos e o contrato firmado pela estatal com o
Consórcio Expresso VLT Baixada Santista para a execução das obras da
primeira fase do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre Santos e São
Vicente. O grupo vencedor dessa concorrência pública iniciou os trabalhos em 29 de maio de 2013 e, originalmente, receberia o montante de
R$ 313,5 milhões, mas houve a necessidade de se firmar dois aditamentos no contrato inicial para ajustar valores: o primeiro deles foi de
R$ 69,7 milhões e o segundo, de R$ 75,7 milhões, o que representa
um aumento de 46,26% em relação ao que seria desembolsado inicialmente. Vale citar que a Lei de Licitações estabelece que essa correção
não pode superar o limite de 25% sobre o valor original do contrato.
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