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Procedimento Correcional nº 191/2013  

Apuração de suposto cartel na área metro-ferroviária 

 

 

Resumo de Atividades de 7 a 21 de outubro de 2013 

 

- 4 oitivas de agentes públicos realizadas, 3 reagendadas, 2 não ocorreram em razão do 

estado de saúde dos agentes. Ao todo, 18 atuais e ex-agentes públicos já estiveram na 

CGA para prestar esclarecimentos, e estão previstas oitivas de outros 11; 

- 2 oitivas de representantes de empresas privadas. Até o presente momento, 13 

atuais e ex-empregados de empresas supostamente relacionadas ao cartel já 

estiveram na Corregedoria, e estão previstas oitivas de mais 2 empresas que 

solicitaram alteração de data; 

- Encaminhamento de ofício a uma das empresas envolvidas para solicitar o envio de 

relatório de diligência interna; 

- Agendamento de reunião com o Ministério Público Estadual; 

- Obtenção de dados junto ao Metrô e à CPTM para a consolidação e atualização de 

dados sobre os contratos mencionados no Histórico da Conduta do Inquérito 

Administrativo do CADE; 

- Realização de 2 reuniões com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, para 

consolidar os termos de colaboração técnica; 

- Encaminhamento de Ofício ao Metrô e à CPTM requerendo o encaminhamento da 

declaração de bens dos agentes mencionados nos Processos Licitatórios apurados no 

Procedimento CGA 191/2013, e mineração de dados nos sistemas públicos e internos 

da Corregedoria a fim de fazer a análise da evolução patrimonial; 
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- Encartaram-se nos autos cópias das decisões exaradas pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo nos Processos referentes a alguns dos contratos correcionados; 

- Realização de reuniões com empregados da CPTM para o encaminhamento das 

demandas do Grupo Externo de Acompanhamento; 

- Recebimento, em 15/10/2013, da complementação do Processo Licitatório para a 

Manutenção da Série 2100 e do Edital de Concorrência Pública 8488402011, 

documentação até então pendente; 

- Reunião da área jurídica da CGA com representantes dos setores jurídicos da CPTM e 

do Metrô, para atualização de informações sobre as providências em andamento. 

 

 

CGA, 21 de outubro de 2013 


