
Relato do Ethos da 5ª reunião do Grupo Externo de Acompanhamento das 
Apurações Administrativas 
 
Data: 30 de setembro de 2013 
Local: Sede da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo 
 
Pauta: 
 

1. Análise, retificação e assinatura das atas das Reuniões de 16 e 30 de agosto; 
2. Relato do andamento das apurações e das principais diligências realizadas 

entre 16 e 30 de setembro 
3. Apresentação das próximas providências planejadas 
4. Informações  complementares sobre composições de preços, encaminhadas 

pela CPTM 
5. Manifestações Públicas do Grupo Externo de Acompanhamento 
6. Outras questões a serem apresentadas 

 
Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Corregedoria-Geral da 
Administração (CGA), Gustavo Ungaro. Após a aprovação da ata da 4ª reunião, 
Ungaro relatou as ações desenvolvidas nos 15 dias anteriores. 
 
Nesse momento também foram disponibilizados documentos do Metrô e da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sobre os procedimentos dessas 
empresas para a formação dos preções para as licitações. Os documentos da CPTM 
complementam com novos detalhes as informações que a empresa havia enviado na 
reunião anterior e que foram considerados insuficientes pelo Grupo Externo. O 
documento do Metrô, em uma primeira análise, não esclarece o procedimento para a 
formação de preço, apenas dá exemplos de tomadas de preços para serviços que 
variam de compra equipamento de informática à instalação de sistemas de prevenção 
de incêndio. 
 
Os arquivos estão disponíveis aqui: 

 Documento CPTM sobre composição de Preços – PRQM II 

 Documento CPTM Composição de Preços – SISTREM 

 Documento Metrô sobre Composição de Preços – parte 1 

 Documento Metrô sobre Composição de Preços – parte 2 

 Documento Metrô sobre Composição de Preços – parte 3 
  
As entidades do Grupo Externo decidiram solicitar a presença de representantes 
dessas empresas nas próximas reuniões para esclarecer sobre os procedimentos de 
formação de preço. 
 
O grupo discutiu em seguida a matéria “Comissão cobra mais transparência do 
governo Alckmin no caso Siemens”, veiculada no jornal O Estado de S.Paulo, no dia 
23 de setembro de 2013. Os representantes das duas entidades citadas na matéria, 
Paulo Itacarambi, do Instituto Ethos, e Claudio Weber Abramo, da Transparência 
Brasil, deixaram claro que em nenhum momento falaram ao jornal como porta-vozes 
da comissão, apenas como membros da mesma. 
 
Itacarambi fez ainda outra correção ao texto do jornal, dizendo que uma de suas 
declarações acabou descontextualizada. A frase citada na matéria ("Em termos de 
resultado, o trabalho tem sido pouco efetivo") quando isolada parece ser uma crítica a 
todo o trabalho de apuração da CGA e do governo estadual, porém a crítica referia-se 
apenas ao trabalho de dar publicidade às investigações e documentos obtidos pelos 
órgãos públicos. 

http://www3.ethos.org.br/conteudo/documento-retirado-do-ar-a-pedido-da-cga/#.UlByrVNjakx
http://www3.ethos.org.br/conteudo/documento-retirado-do-ar-a-pedido-da-cga/#.UlByrVNjakx
http://www3.ethos.org.br/conteudo/documento-retirado-do-ar-a-pedido-da-cga/#.UlByrVNjakx
http://www3.ethos.org.br/conteudo/documento-retirado-do-ar-a-pedido-da-cga/#.UlByrVNjakx
http://www3.ethos.org.br/conteudo/documento-retirado-do-ar-a-pedido-da-cga/#.UlByrVNjakx
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,comissao-cobra-mais-transparencia-do-governo-alckmin-no-caso-siemens,1077813,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,comissao-cobra-mais-transparencia-do-governo-alckmin-no-caso-siemens,1077813,0.htm


 
Por último o grupo finalizou o texto de pronunciamento público da comissão em que 
explica seu caráter e faz uma série de perguntas ao governo estadual, ao governo 
federal, ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre 
procedimentos administrativos tanto para a investigação do suposto cartel como para 
prevenir ações semelhantes. 
 
O texto pode ser lido aqui 
 
 

http://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2013/09/GEA_manifesta%C3%A7%C3%A3o_30-09-2013.pdf

