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E. Controladoria
Agentes de Fiscalizagao,

Com nossos cordials cumprimentos, vimos a presenga de
Vossa Senhoria encaminhar as consideragoes abaixo em atengao as principals
constatagoes/recomendagoes formuladas pela equipe de auditoria, enviadas atraves
do SEI em epigrafe.
Quanto as demais constatagdes, reiteramos as consideragoes
anteriormente apresentadas, sem prejuizo da devida atengao e analise de todas as
recomendagdes recebidas.
Considerando que os fatos noticiados tern a possibilidade de
influenciar a esfera juridica de terceiro, cientificamos a Contratada a epoca, cuja
manifestagao encaminhamos anexa para conhecimento.
CONSTATAQAO 001: Utilizagao de percentual diverse do
preconizado na legislagao para BDI de Materials devido a
inclusao de ISS - Imposto sobre Servigos, resultando em
pagamentos indevidos de ao menos R$ 33.517.584,46
A equipe de auditoria mantem os seus apontamentos iniciais,
em que conclui, resumidamente, que houve eventual pagamento indevido no decorrer
do contrato devido a inclusao do Imposto Sobre Servigos (ISS) no BDI referente a
'W
aquisigao de materiais.
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Nesse sentido, reitera-se a manifestagao inicial que o Contrato
em tela tinha como objeto principal a prestagao de servigos tecnicos especializados
de iluminagao publica, de mode que os materiais e equipamentos eram insumos
necessarios a efetivagao do servigo e nao objeto principal do ajuste.
Desse modo, importante verificar que o contrato analisado
possui natureza eminentemente diferente daquele cujos valores foram definidos pelo
TCU, colacionados pela equipe de Auditoria na Imagem 03, uma vez que tais
parametros referem-se exclusivamente ao “mero fornecimento de materiais e
equipamentos”.
Ou seja, os parametros apresentados divergem do objeto
principal de prestagao de servigos, onde os materiais objetivavam apenas viabilizar a
sua execugao.
Tanto e verdade que seria inconcebivel imaginar a venda
isolada de referidos materiais sem a prestagao dos servigos a eles inerentes.
For essa razao, tratar o Contrato n° 66/SES/2011 como mero
fornecimento de materiais contraria totalmente a sua natureza, qual seja a prestagao
de servigos.
A respeito do posicionamento do TCU, colacionamos a
orientagao contida no Estudo de BDI e o real contexto da analise:
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2J.3.1.

1SS

170.
Em consonancia com o art. 156, inciso III, da Const it uiy3o Federal de competence dos
Municipios e do Distrito Federal, o ISS tem como fato gerador a presta^o de servigos defmidos na Lei
Complementar 116, de 31 de julho de 2003 (LC 116/2003), ainda que esses services n3o se constituam
como atividade preponderante do prestador. F.m contra taffies de obras publicas. algumas questoes
devem ser enfrentadas pela Administrayao Publica para o calculo da incidencia do ISS na prestaySo de
serviyos de engenharia. S§o ekts: (i) a definiyao do local onde o serviyo sera considerado prestado; e
(ii) a deliniyiSo da base de calculo e da aliquota a ser considerada no faturamento do serviyo prestado
171.
O primeiro ponto refere-se ao aspecto espacial do fato gerador do ISS, que assume especial
relevancia na definiyao do local de sua ocorrencia. De acordo com o art. 3° da LC 116 2003, como
regra geral, considera-se o serviyo prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador
ou, na falta de estabelecimento, no local do domieflto do prestador. exceto nas hipoteses previstas na
referida Lei Complementar, quando o imposto sera devido no local da prestaySo do serviyo.
172.
Como uma das exceyoes expressamente contidas no art. 3° da LC 1162003 (inciso Ill), o
ISS sera devido no local da execuyao da obra no caso dos serviyos descritos no subitem 7.02 e 7.19 da
lista anexa da Lei Complementar. Diante disso, o calculo da taxa de referenda do imposto a ser
considerada no BDI de obras publicas deve ser avaliado considerando a possibilidade de envolver mais
de um municipio, a exempb das obras de linhas de transmiss3o. rodovias. gasodutos, adutoras,
lerrovias, denlre outras. em atendimento ao art. 7°, §1°. da LC 116/2003, transcrito a seguir:
Art. T A base de calculo do imposto e o preyo do serviyo.
§ I- Quando os serviyos desentos polo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no territorio de
mats de um Municipio, a base de calculo sera proporoonal, confonne o caso. a extensao da
ferrovia. rodovia, dutos e condutos de qualqucr natureza, cabos de qualquer naiurcza, ou ao
numero de posies, existentes em cada Municipio. (grifos acresccntados)
173.
Esse dispositivo refere-se especificamente a serviyos prestados mediante locayao, cess3o
de direito de uso e congeneres. Contudo, no caso de obras que abrangem mais de um municipio,
considera-se que esse comando legal deve ser estendido aos casos descritos no subitem 7.02 do anexo
da LC 116/2003. Nesses casos, os custos tributaries do ISS para a composiy^o de BDI devem ser
calculados de forma proporcional a etapa prevista em cada bealidade. considerando a base de calculo
e a aliquota lixadas em legislay3o tributaria cada municipio abrangido, consoante entendimento ja
firmado por este Tribunal no Acordao 32/2008-TCU-Plenano.

O segundo aspecto da incidencia do ISS na preslaySo de serviyos relacionados a construyao
174.
civil diz respeito a questao de sua base de cabulo sobre a qual se aplica a aliquota do tribute. De
acordo com o art. 7° da LC 116/2003 c/c itens 7.1 e 7.2 da lista de serviyos contida no anexo dessa Lei
Complementar, a base de cabulo do imposto e o preyo total dos serviyos, sendo excluido somente o
fornecimento de materials produzidos pelo prestador fora dos locals da prestayHo dos serviyos.
Sendo assim, excetuando aqueles produzidos pelo proprio prestador, fora do local da
175.
prestayAo, os denials materials nao devem ser deduzidos da base de calculo do ISS. A deduyao da base
de cdlcub e uma exceySo, uma vezque a regra geral como se depreende do dispositivo. e a cobranya
sobre o preyo do serviyo, incluindo os materiais que seriio aplicados na obra. Essa, inclusive, e a
interprelay3o de diversos municipios acerca da base de cabulo do ISS.
A titulo de exempb, cita-se uma situayao em que uma determinada empresa produza
176.
blocos de concrete em uma filial e os utilize na execuyao de uma obra. Nesse cast), e pacifico que a
empresa estara sujeita ao ICMS na comercializayao e circulayao dos blocos e recolhera o ISS somente
sobre o serviyo agregado. Por outro lado, em vez de produzir tais blocos a empresa os adquirir de
terceiros e os empregar na obra, nSo sendo contribuinte do ICMS. estara obrigada a incluir o custo
desses materiais na base do ISS.
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For outro lado, cm vista do reconhecimento da repercuss^o geral dessa questao por parte
179.
do STF, o Superior Tribunal de Justiga (STJ), que ja havia pacificado o entendimento contrario a
dedu^o dos materiais na base de ealculo do ISS, admitindo-se o abatimento somenle do material
“produzido" pelo proprio prestador, fora do local da obra. tem revisto seu posicionamento para
reconhecer o direito a dedutibilidade da base de ealculo do imposto dos materials empregados na
constru;3o civil, mesmo nos casos ocorridos apds a vigencia da LC 1162003 (vide AgRg rx) AgRg no
RTsp 1228175/MG, AgRg no AgRg no Ag 1410608 RS e o AgRg no Ag 1422997/RJ).
No entanto, enquanto o STF n3o se manifestar sobre o ass unto com referencia expressa a
180.
LX' 116/2003, aiixla nao e possivel garantir que se trata de um “ponto final” dessa polemica, visto que,
atualmente, a legislav*3o iributaria de alguns municipios possibilita dedu/.ir da base de ealculo os
materiais adquiridos de terceiros e agregados a obra. enquanto que em outros, a legislayao permite que
o custo desses materials faya parte do preyo total do serviyo, ou seja, compoe a base de ealculo do ISS.

Conclui-se, assim. que a composiySo do BDI de obras publicas deve considerar a
183.
legislayao iributaria do(s) municipio(s) onde sento prestados os serviyos de construy2o civil, levando
em conta a forma de definiy3o da base de ealculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera
um percentual entre o limite maximo de 5% estabelecxlo no art. 8°, tnciso II. da LC 116/2003 e o
limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposiydes Constitucionais Transitorias.

Portanto, o BDI adotado pela Auditoria esta referenciado em
Obras Publicas e nao sao compatlveis com a Prestagao de Servigos de lluminagao
Publica.
Nesse sentido, vale ainda refutar a comparagao que a equipe
de auditoria faz entre este Contrato e aqueles firmados por SIURB, haja vista que os
objetos dos principais contratos firmados por aquela Secretaria referem-se a obras de
infraestrutura e nao servigo, o que significa dizer que os materiais envolvidos nessas
atividades sao adquiridos para emprego imediato na obra, ou seja, esses
equipamentos nao demandam maiores custos por seu gestor, com elementos de
logistica, como por exemplo o estoque, almoxarifados, transporte e garantias dos
materiais.
Ademais, na verdade nao se pode dizer que o ealculo do BDI
esta incorreto, pois o ISS incide mesmo com a aliquota de 5%.
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Ocorre que neste Municlpio incide somente sobre os servigos
prestados.
Em lugar nenhum do processado se afirma que incide sobre os
materiais aplicados na rede de IP. Esses nao possuem qualquer aliquota ja que sao
excluidos desse calculo nas notas fiscais, ou seja, equivaleria dizer que incide uma
aliquota de 0%.
A Secretaria da Fazenda nunca apontou qualquer
irregularidade quanto a nao incidencia de ISS sobre os materiais empregados na rede
de IP, inclusive relative aos contratos anteriores, onde o calculo foi elaborado da
mesma forma.
Desta feita, mostra-se que a formulagao do BDI referenda! esta
correta.
Alem disso, impende ressaltar que o calculo do percentual BDI
utilizada pela Administragao origina-se como composicao referencial, no qual o ISS
era apenas urn de cinco itens que o compunham.
Depois de formulado o orgamento, o processo licitatorio passa
por varias etapas, inclusive consulta publica, ate o Edital adquirir forga de ato juridico
perfeito e, portanto, inatacavel na esfera administrativa.
0 BDI e urn calculo afeto a dados intrinsecos e proprios de
cada empresa. Por exemplo, se uma das empresas fosse optante pelo regime do
Simples nacional, o calculo do BDI dessa empresa seria completamente diverse do
referencial.
Cada licitante tern a liberdade de apresentar o BDI. Nao e
possivel dizer que a aplicagao, consoante formulado pelo TCU, resultaria em
propostas mais vantajosas a Administragao, uma vez que o BDI e apenas uma fragao
do prego final.
Ou seja, a Comissao agiu nos estritos termos em que
preconizava o edital ao iulgar de acordo com o menor preco global da proposta. nao
havendo como precisar que foram efetuados pagamentos indevidos.
Na hipotese de se adotar os parametros defendidos pela
Auditoria, faz-se necessario demonstrar novo calculo com base na formula constante
no Edital da licitagao.

n
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Isso porque, a equipe de auditoria simplesmente subtrai 5% do
valor da proposta e nao da referenda. Considera que o proponente manteria a
redugao nos outros itens alem dos 5%.
BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
1

Escritorio Central

2,31%

1.0231

2

Administragao Local

5,00%

1.0500

3

Almoxarifado Local e Transporte

7,78%

1.0778

1.1509

4

Lucro Bruto

8,00%

1.0800

1 2430

r

IMPOSTOS

5

Cofins

3,00%

6

PIS

0,65%

7

ISS

0,00%
3.65%

8

BDI

0,9635 1 1.2901 1

29,01%

*Calculo considerado pela auditoria, subtraindo da proposta
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Mas, seguindo o equivocado calculo, sem nenhuma incidencia
de ISS, a planilha ficaria da seguinte maneira:
BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
1

Escritorio Central

2,30%

1,0230

2

Administra^ao Local

5,50%

1.0550

3

Almoxarifado Local e Transporte

8,70%

1.0870

1.1650

4

Lucro Bruto

8,00%

1.0800

1.2582

0.9635

1,3059

IMPOSTOS
5

Cofins

3,00%

6

PIS

0,65%

7

ISS

0,00%
3.65%

8

BDI

-

30,59%

*Calculo sem incidencia de ISS no BDI de referenda
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Quando, na verdade, considerando os parametros defendidos
pela Auditoria, o calculo mais coerente a ser apresentado e aquele que reduz o ISS
pela metade, excluindo-o do calculo sobre o material. Senao vejamos:
BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
1

Escritorio Central

2,30%

1.0230

2

Adminlstragao Local

5,50%

1.0550

3

Almoxarifado Local e Transporte

8,70%

1,0870

1,1650

4

Lucro Bruto

8,00%

1.0800

12582

IMPOSTOS
5

Cofins

3,00%

6

PIS

0,65%

7

ISS

2,50%
6.15%

8

BDI

0.9385~T 13406 1

34,06%

*ISS referente ao servico: 2,5%|

For fim, constata-se que o pagamento e feito de acordo com as
notas fiscals apresentadas, motive pelo qual houve o pagamento conforme o calculo
apresentado nas NFs emitidas.
Principal recomendacao e providencia: Entendemos nao haver
providencias a serem adotadas.

rz-r7
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CONSTATAQAO 002: Pratica de pregos acima dos
praticados no mercado devido a falha na aplicagao de
reajuste anual ao Contrato n° 66/SES/2011 no tocante as
Luminarias LED
Em sintese, alega a equipe de Auditoria que houve distorgao
nos valores pagos por luminarias LED ao aplicar o indice de reajuste no periodo
compreendido entre 2011 e 2014, uma vez que o seu prego ja estava atualizado, pois
apurado somente em 2014.
De fato, os valores das luminarias LED foram averiguados
apenas em 2014. No entanto, nao merece prosperar a alegagao que o reajuste
ensejou no pagamento de prego superior ao pesquisado.
Isso porque, conforme se observa na propria Imagem 07
acostada no relatorio de Auditoria, bem como na clausula segunda do 8° Termo
Aditivo (e todas as tabelas que compoe o seu Anexo X), os pregos das luminarias
LED foram retroagidos ao prego de origem (P0 - Janeiro de 2011). Ou seja, os
valores obtidos em 2014 foram “reduzidos” a 2011. Senao vejamos:
MEMO ILUMDQOUUR n° 08/2014

Onjamento de Referenda - Projeto
MATERIAL - RESUMO GERAL
VALQKE3 EM RS / Po - J»WBHO;;On

Over

Itftfi)

1

SOPOWTfc S*MPLES COM BUACO 0€ ? WETHOS Of PROJfC^O PARA • LLMtiW

2

SUPCHlt 3ir6(180*) COM BRACO Of ? METROS CC PROJECAO PARA 2 LUMiHARUVS

3

8UPORIE 2*0 CCU BRACO 06 2 METROS OE PROJE^AO PARA 7 l JANN>R.A5
SLPCRIE 2*2 (1»<nCCU BRACO C« 3 METROS C€ PROJt gAO PARA 4 LUU nAlfcAS

6

CABO OE COBRt iBOIAQAO PVC W/1KV PP 3x2.Sra* (EFT)

6

IUW rARiA UO OE (46 34 VV) 90 'A/ IE»Cie7«U > 50

QmnticJ**

Gusto UnMrto
(RS)

■a .a* n

330 04

3P«44

833

376 M

378 707 33

3»

1 142.33

433 78667

PC

PC

Gusto Total
(R»>

you

163

26i fin

•CO 623

. MTroamCAO l JMWOfcA TIPO M MECfiO -CUT^Pr. COM TONMCA PACPAO AM3I C 136 41 OC 7 COMAT06

U.tswARAIf 006(67 BOVViSO.V EECCNCU > 60 MW •

Lr.idftd*

175

I JMtiOSA T*X3 ■ UsDlO CUTOP COM TOMACA PACRAO AMSi C 136 41 OE 7 COMATOS

•63.73

134 942 74

1 19675

11*966 03

• MO 42

345 9» 72

UMiNARlA IEO 06(119 143P0l20kV.EFlC<NCA>60i«W.n«STiaBU»CAOUJMtrt)SA:f*O6 MtOlO CUT Of r. CCM TOMAOA PACPAO AMS! C 136 4- OC7CCMATOS

PC

216

6

UIA MARIA ICO 08(144 173W)160VV. EflCtfiKClA •WnvW.PlS’RlftllCAOtJWNOSATi'OB UEWO CUT Off*. COM TOMAOA PACRAO 4*S'C 136 41 DC 7 CCMATOB

PC

947

764.41

• 862 0T422

10

t IU -4AR1A ICO DC (174-703 W) 200 W EFIC^RCiA * 80 •*A' • ClSTRemgAO l JM8.0SA IfO ■ UEWO t^T ©rr. CCM TOMAOA PACRAO ATS C 136 4' OC 7 CCNTAT08

PC

2 *23 81

703 989 >»

• 306 323 12
6 028 641 41

B

11

M.IATAR1A LED OC (710 - 752 W)243 W. £flC<€MC(A * SO fl/.V D STRBWCAC IUM8.0SA T8T31 UCOC XUTO»r CCM TOMAOA PACRAO ATS' C 136 4* OC 7 COTATC3

PC

5i8

2 378 54

12

L JUIHARIA l ED OC (253.304 WJ 290 W Cf CiCNCiA • 80 4lVW C STIN0U»CAC IUM 7.0SA !»PO 6 MEOW XUT Of r. CCM T06/AOA PACRAO ATSI C 136 4- DC 7 CCMTAT05

PC

2 4S3

2 624 87

13

L JMITARIA LED OC (335 • 366 W) 320 W • EFiC'feACiA * 80 'lAV 3:STRlBUlCAC CUMKOSA TIPO 0 k«WO CUTOfr-. COM TOMAOA PA0R/.0 ATSI C 136 4* OC’CCTTATOS

PC

147

3 929 45

PRD2CTOR LED C€ (81 A 67 W) 90 V7 • EF KiCNCA * W iV.V COM ’CUAOA PACRAO ANSI C 136 41 06 » CCNIATOS C SUPCRTt PARA f OAR EV PAREC&fACMACATETO

PC

827

1 340 >«

PROJETOR LED OE (SB A MBW) ICO W - EfiCtTClA * 90 r.V/ COM TOWO P40RA0 AM51C 136 41 £* / COTTATOSE SU®ORTE PARA fIXAR EM RARED5-fACHAOA/TE*C

PC

15

33

1 173 37
TotAl

736 27187
4 66} 4*

T>

12.896026.02

(H ^

V* •»/
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MEMO ILUMEJGD/JUR n° 08/2014

COTAQAO DE MATERIAIS
OBRAS DA MARGINAL PINHEIROS, AVENIDAS DOS BANDEIRANTES E DAS NAQdES UNIDAS, PONTE ESTIADA
Fornec*dorcs/Cot*coe» (RS)
U.iW*d«

DucrlQlo dos Witerlab

1

WWUBIA LCO oe 14S - M w sa W EFic £nci', ► 00 nvYr • csT« Bt.«;/.o .ovuraSA two
, v60O -arT-OFF- COUTOMAOA PAOWC ANSI C •30 4* CE 7 CCNTATOS

2

UJMNARIAIEO CC167 - 80 VV) 33 V/. EFIC CtJCUi > 00 mV. - o STS etlQAO LtVINOSA Tlf»0
i . V£0C ’CUT OFF-. COU TCUACA PAOFJO ANSI C T384I C£ 7 CCNTATOS

3

•.UUBIAftiAUDCe (ITS • 143 W) 120VV. EF Cl£N0o- > SO ll-AV CISTR'BUiJAO LJ«N0SA
T:K3 II. U£0O -CUT-OFF-, COS' TOUADi PAOS40 ANSI C 1364T 0= 7 CONTATOS

4

IUVINARA LEO CE (144-173 Vrt 16C W EF CltNOli' ' 00 IrrAV - CISTB‘8U(?AO LJMISOSS
T1P0II. MEOO -CUT-OFF-, COV TOUAOA I'AOSAO ANSI C 138 41 DS 7 CON TATOS

es

042

2208.13

6

LUV'INARiA LED DE (174 - 201 W) 203 W EFiClENCIA > SO IrrAV. DISTB BUlfAO UAMOSA
TlFO ll, MEOlO -CUT-OFF-. COV TOMAOA PAOSAO ANSI C 138 41 0= 7 CONTATOS

to

ce

2 591.7-1

6

LLVINARia I FO DC (210 - 2M V/I 243 W EFlCCNCIA > SO frAV . CISTS 8UI?AO LLPAINOSA
Tl SO 11, MEO O ’CUT-OFF-, COV TOMAOA PADRAO ANSI C 138.41 06 7 CONTATOS

PS

628

7

LUV'INARIA LEODE (2S3 - 304 V/) 283 V/ - Ef iClfe-NCIA > BO IrrAV - CISTS BUICAO LUSSNOSt
■ntoii. meoo -cuTorr-. cow tomaoa paorAo ansi c ios 41 ce 7 contatos

PS

2 453

8

LUVINARIA U-D CE (305 - 388 W) 320 V/ - EFlClEfACIA > SO IrrAV - CISTS BUI?l0 LUMINOSA
-to i mcoo -cuT-CFF-. cow tomaoa paorAo ansi c issai oe 7 cootatos

PS

147

9

PROJ6TOS LED Ofc i01 A 97 V/) 40 W - EFOENC'A > 50 «r.V/, COM TOMAOA PAORAO ANSI
C -V! 41 OE 7 CO-ITATOSS SUPSRTE PARA 'IXAR EJ/ I’AHEOE/FACl4ACA/T£TO

PS

227

10

PROJfeTOS -ED CE <S8 A 1'S VO 130 W - EFClSsClA ' 60 Hv-.V COM TOMAOA PADRAO
ANSI C 136 41 OE 7 COMWTOS £ SUPORTE PARA FKAR EM PAREOE/FACMADA/TETO

PS

4

11

SUPOSTE SIMPLES COM DRACO DE 2 METROS OE PROJECAO PARA 1 UAHNARiA

PS

183

12

SUPOBTE 2x18 (160’) COV BPACO CE 2 METROS DE PROJECAO PARA 2 LUVINARIAS

OS

399

Nawlux

PS

SUPORTE 2-0 COU FRACC 0= 2 METROS DE PROJECAO PARA 2 LUUinARIAS

PS

14

SUPORTE 2*2 (1609 COM BRACO DE 3 METROS OE PRO-ECAO PARA 4 LUNTtARIAS

PS

15

CABO DE CC8RS iSCLACAO PVC O.e-TIW PP JiiS-n-V (FFT)

Rcpumo

UnieotM

IKimaUc

175

Nr

1348.40

1 123.CO

36

NH

210

13

out'2014 (R$)

Jan'2011 (R$)

Quint

Him

3 580.24

Santfl

Consmiflos

SIURB

Manor
Custo

Custo Tola I

Manor
Custo

Custo Total

1.120 00

•wooo.ec

e»*s

1.416.70

i Jte.Tc

145003.20

I 1S8 75

154 552.75
I4F8S.0C

2 026.30

2 C28.30

43«ii2.eo

1C60 4J

M5C90.72

2 540,10

2 2 36.13

2 ICO 434.46

1754 41

1 M2 074.27

2 861,70

2 69174

258 407,04

2 123 01

203 695,30

3 989.50

2 834.24

2534 24

1 054 307,7?

2 078 54

1 005 323,12

4 523.00

NH

3'8024

6 787 328,7?

2 824 97

5 979 651,41

4 980.00

NH

4 380 00

732 050.C0

3029 45
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SCRVICOS

Termo de Aditamento n° 08 ao Termo de Contrato n° 66/SES/l 1
CLAUSULA PRIMEIRA
Da alteracSo da denominagao social
1. Fica aditado o Contrato para constar a altera^So da denomlnagao social da empresa
mtegrante do Consdrcio, de ALUSA ENGENHAR1A S/A para ALUMINI ENGENHARIA S/A.

CLAUSULA SEGUNDA
Da aprovagao dos Pregos Extra Contratuais
2. Ficam aprovados os Pregos Extra Contratuais ■ PECs de 15 (quinze) tipos de matenais e CM
(quatro) tipos de servigos complementares, nos valores totals de R$ 12.696.026,02 (doze
milhoes, seiscentos e noventa e seis mil, vinte e seis reals e dois centavos) e R$ 1.707.720,53
(hum milhao, setecentos e sets mil, setecentos e vinte reals e cinquenta e tres centavos),
respectivamente, na mesma data-base contratual (janeiro/2011), para a implementagao dos
projetos de remodelagao do Sistema de Iluminagao Publica espedficados nas planilhas de
orgamento de fls. 7233/7237 e 7242/7245 do processo administrative n° 2011-0.186.053-3.

CLAUSULA TERCE1RA
Da redugao de materiais e servigos contratuais
3. Fica pactuada a redugSo de materiais e servigos contratuais, nos valores de R$ 12.696.026,02
(doze milhoes, seiscentos e noventa e seis mil, vinte e seis reais e dois centavos) e R$
1.707.720,53 (hum milhao, setecentos e sete mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e tr£s
centavos), respectivamente, conforme planilhas de fls. 7247/7248 do processo administrative n°
2011-0.186.053-3.

CLAUSULA OUARTA
Das despesas
4. Em consequenda, permanecem inalterados o valor contratual atual e as demais condigoes
contratuais, sendo que as despesas correrao por conta dos saldos das Notas de Empenho
emibdas no presente exerdcio.

Como se ve, a mecanica de retroa^ao de pregos foi aplicada.
Frise-se que tal mecanica versa a respeito de matematica financeira, da mesma
forma que existe a mecanica de trazer a “valor presente" e levar a “valor futuro”.
A metodologia empregada permite que se calcule urn prego
para o passado, ainda que nao exista aquele item, material ou equipamento no
periodo referenda!.
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Assim, diante da constatagao de que se procedeu a retroagao
dos valores de 2014 para 2011, resta demonstrado que nao foram pages reajustes
sobre pregos de mercado nas medigoes do Consorcio SP-Luz.
Principal recomendacao e providencia: Entendemos nao haver
providencias a serem adotadas pela inexistencia da impropriedade apontada.

CONSTATAQAO 004: Fuga do objeto do Contrato n°
66/SES/11 ao se incluir, aos servigos contratados,
mediants Termo de Aditamento n° 06, a instalagao de
Projetor Cenico.
A equipe de Auditoria entende que a instalagao de projetores
cenicos incluida no 6° Termo de Aditamento adicionou item estranho ao objeto
original.
Reforgamos, neste ponto, que a previsao de instalagao de
projetor cenico estava expressa no item 2 do Termo de Referenda, na definicao de
unidades especiais. Senao vejamos:
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TERMO DE CONTRATO n.° 66/SES/11
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2011-0.186.053-3
LICITACAO: Concorrfencia n° 06/SES/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIQOS
CONTRATADA: CONSORCIO SP-LUZ
VALOR: RS 433.794.099.16 (quatrocentos e trinta e tr6s milhoes. setecentos e
noventa e quatro mil, novcnta e nove roais e dezesscis centavos).
OBJETO: Presta^ao de Servigos Tecnicos Especializados de Manutengao o
Ampiiagao, considerados os Servigos de Eficientizagao o
Romodolagao. com fornecimento de material, para o Sistema de
lluminagao Publica do Municipio de Sao Paulo.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mos de setembro do ano dois mil e onze. nesta Capital,
na sede desta SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS situada na Rua Libero
Badaro. 425 - 34‘‘ andar - Centro - Sao Pauio - SP, noste ato representada pelo
Secretario Municipal de Servigos. Doutor DRAUSIO BARRETO, doravante
designada simplesmente CONTRATANTE e do outro o CONSbRCIO SP-LUZ.
formado pelas empresas ALUSA ENGENHARIA S/A. inscrita no CNPJ n.°
58.580 465/0001-49. com sede na Av. Dr Cardoso de Melo n ° 1 855 Bloco 1. 4°
andar. Vila Olimpia, cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, e FM RODRIGUES
& CIA LTDA.. inscrita no CNPJ n.° 48.893.226/0001-95. com sede na Av. Nove de
Julho. n.° 1.200, cidade de Poa, estado de Sao Paulo, pelo seu representante legal.
Senhor Cesar Luiz de Godoy Pereira, portador do R.G n.° 8.067.616 SSP/SP c
inscrito no CPF sob o n.° 007.376 648-86. doravante simplesmente designada
CONTRATADA resolvem ajustar o presente Contrato. que se regera pelas
disposigoes da Lei Municipal n.° 13.278 de 07 de Janeiro de 2002, do Decreto
Municipal n ° 44 .279 do 24 do dezembro de 2003. da Lei Federal n.° 8.666/93. com
as alteragoes introduzidas pela Lei Federal n.° 8.883 94 e 9.648/98, das demais
normas apliCeiveis a especie e pelas seguintes clausuias e condigoes especificas:
CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL
1.1.

Constitui objeto deste Contrato a Prestagao de Servigos Tecnicos
Especializados de Manutengao e Ampiiagao, considerados os Servigos de
Eficientizagao e Romodolagao, com fornecimento de material, para o Sistema
de lluminagao Publica do Municipio de Sao Paulo, conforme Termo de
Referenda contido no Anexo I do Edital
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• Circuito em Tiineis e Passagens Subterraneas: configuracao semelhante ao Circuito
Subterraneo de lluminacao Publica. com condutores mstalados em eletrodutos. leitos
ou eletrocalhas. com acionamento por Comando em Gmpo e/ou por rele foto eletnco.
quando alimentado por cabine pnmaria de 13.8 kV ou cabme com autotransformador
de 208/230 V. exclusiva para lluminacao Publica
• Unidades de llumina9ao Publica: caracteriza-se como o conjunto complete formado
por uma ou mais luminarias e seus respectivos acessonos indispensaveis ao seu
funcionamento e sustentacao, podendo tambem ser identificada como ponto de
iluminagao, mdependentemente do numero de lampadas e lummanas nela mstalada
• Unidade Aerea: Unidade normalmente instalada em postes de concrete da
Concessionaria de energia eletrica, alimentada por circuito aereo
• Unidade Subterranea: Unidade instalada em estrutura de suporte da PMSP.
normalmente poste de aco. com alimentacao por circuito subterraneo
• Unidade Ornamental: Tipo de Unidade Subterranea caractenzada por elementos de
concepcao historica ou decorativa. destacando a “Sao Paulo Antigo" presente na regiao
Central e a “Oriental" no bainro da Liberdade.
• Unidade para Tiineis e Passagens Subterraneas: Unidade instalada nas estmturas
dos Tiineis ou Passagens Subterraneas. alimentadas por circuitos secundarios
derivados de Cabine Primaria ou Estacao Transformadora. exclusiva de lluminacao
Publica. da PMSP.
• Unidades Especiais: Unidades de concepcao e instalacao diferenciadas. via de regra
por motives urbanisticos, estando tambem neste gmpo as unidades destmadas a
lluminagao de Equipamentos Urt>anos. quais sejam. lluminacao de destaque de
monumentos. faebadas de edificios, Obras de Arte Especiais e outras de valor
bistorico, cultural ou ambiental.

3-'51

For essa razao, resta claro que a realizagao de tais servigos
estava contida no escopo do Contrato em analise. Logo, a abertura de nova licitagao
para itens ja contratados configuraria sobreposigao de objeto.
Ademais, em sua principal recomendagao, a equipe sugere que
Hume efetue pesquisas de prego para justifica-los perante aqueles praticados no
ambito municipal.
No entanto, sem prejuizo de dispensarmos maior atengao ao
assunto, cumpre destacar que a iluminagao cenica nao se trata de urn simples item
de prateleira e sofre diversas variagdes de formate e potencia, a depender do projeto
e local a ser instalada. Ou seja, o prego desse servigo e realizado atraves de uma
composigao de diversos itens a serem avaliados e analisados com base na demanda
concreta, dado o projeto especial realizado a epoca para cada monumento ou predio
historico, muitos tombados pelo setor de preservagao do patrimonio bistorico e
cultural dos orgaos Publicos.
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Principal recomendacao e providencia: Hume ira aperfeigoar o
procedimento para que novas composigoes de pregos extra contratuais (PEC’s) ou
pregos extra tabela (PET’s) sejam feitas por meio de SEI de modo a possibilitar a
demonstragao da composigao e a consulta pelos orgaos controladores.

CONSTATAQAO 006: Pratica de “jogo de planilhas”, o que
resultou em aumento contratual nos valores referentes a
manutengao corretiva na ordem de R$15.518.679,74 e
valores executados em servigo de manutengao R$
22.957.082,88 acima do previsto em contrato.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, muito embora o
apontamento esteja sub judice na Eminente Corte de Contas - TCMSP, Processo TC
n° 72.001.523.17-77, os servigos foram previamente defmidos, com escopo bastante
delimitado, autorizando a realizagao de servigos de manutengao, ampliagao e
remodelagao, cabendo reiterar que a vencedora detinha o menor prego global e a
variagao entre os pregos unitarios propostos pelas licitantes para cada servigo
decorreu da estrutura de cada empresa.
Mas sob esse enfoque, eventuais diferengas entre os pregos
dos servigos de manutengao dos demais podem ser justificados, primeiramente, pela
economia de escala existente nos servigos de remodelagao e ampliagao, pois tratamse de atividades passiveis de planejamento, diferentemente do que ocorre na
manutengao corretiva, cuja demanda vem diretamente da populagao e em razao de
fatores imprevisiveis.
Ou seja, os servigos de manutengao, embora ocorram com
maior periodicidade, sao adquiridos em menor quantidade. Por outro lado, os servigos
de ampliagao e remodelagao sao realizados sob demandas pontuais, em grande
quantidade e imediatamente empregados em uma regiao. Assim, resta evidente que
a gestao do servigo e do material e muito mais custosa quando se trata de
manutengao, uma vez que envolve maiores custos de armazenamento (manutengao
de seis almoxarifados, maior quantidade de pessoal, veiculos, transporte, descarte e
garantia dos equipamentos, etc).
Alem disso, nao podemos concordar que o quantitative para os
servigos de manutengao foram subavaliados, pois se tratava de urn numero estimado,
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de referenda. Nunca sera um numero exato, mas sempre atendera dados historicos,
inclusive para atendimento do TC n° 72.000.369.08-52.
Ressalte-se que quase toda a demanda do ILUME advem do
municipe (atraves de chamadas telefonicas ao 0800 e 156 e pragas de atendimento)
e de fatores de imprevisibilidade, como fortes chuvas, furtos de fios, abalroamento de
postes, atos de vandalismo, bem como demandas recebidas de vereadores, Tribunais
de Contas, Ministerio Publico, Procon e dos proprios municipes.
Concernente a alegagao que a troca de tecnologia de vapor de
mercurio para vapor de sodio se enquadraria em servigo de remodelagao e nao
manutengao, esclarecemos que revisitamos a informagao tecnica fornecida a epoca
(fls. 6396) e identificamos que o Contrato (item 7.7 do Termo de Referencia) exigia
que nas MANUTENCOES das unidades de vapor mercurio, as lampadas fossem
substituidas por vapor de sodio, por questdes ambientais e de eficiencia energetica.
Assim, nao se pode tratar como remodelagao a substituigao de lampada, ainda que
por de outra tecnologia, em casos isolados. A remodelagao e efetuada em regides
inteiras, com alteragao da configuragao de rede, bragos, luminarias, etc.
Como se ve, tal atividade foi realizada em estrita consonancia
com a previsao contratual.
Ademais, ILUME verificou que o aumento do gasto de
manutengao corretiva, deu-se proporcionalmente ao aumento do Parque de
lluminagao Publica, que cresce vegetativamente na media de 1,5% ao ano.
Nao obstante, lembramos que a politica publica de iluminar foi
direcionada para atender aos anseios de mais seguranga da populagao. Nesse
sentido os programas de ampliagao foram 90% realizados na periferia da cidade de
Sao Paulo, areas essas mais afetadas por furtos e danos em luminarias (inclusive por
perfuragao de tiros).
Assim, verifica-se que o modelo de contratagao analisado esta
compativel com a execugao da prestagao de servigo ja que os servigos de
manutengao corretiva aumentaram na medida em que houve aumento do numero de
pontos pelos programas de ampliagao da rede de IP na cidade. Lembramos que a
contratagao previu 505 mil pontos em 2011 e, em 2014, o levantamento cadastral
para a PPP concluiu haver mais de 552 mil pontos.
Ampliagao essa que ocorreu em bairros perifericos de Sao
Paulo, locals onde a populagao era prejudicada pela ausencia do servigo. Todavia,
nao se pode negar que nessas regioes demandaram extrapolagao dos numeros de
manutengao corretiva, principalmente em virtude de atos criminosos.
(T^ Of0
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Principal recomendacao e providencia: Hume entende que nao
ha irregularidade a ser sanada

CONSTATAQAO 013: Diferengas injustificadas entre os
pregos cobrados polos mesmos materials com base
apenas nos tipos de servigos, sugerindo sobreprego
(comparagao entre os pregos pagos e os praticados).
Apesar da materia tambem pender de analise do Controle
Externo,ILUME
reafirma que as diferengas encontradas entre os pregos da
manutengao e os demais se justificam em razao da possibilidade de o Contratado
poder se valer da economia de escala na remodelagao, eficientizagao e ampliagao
haja vista decorrer de atividade de planejamento, o que nao acontece com relagao a
manutengao corretiva, cuja demanda, repita-se, vem diretamente da populagao em
razao de fatores imprevisiveis como, por exemplo, atos criminosos.
A replica da auditoria e desprovida de fundamentos ao
descartar as diferengas advindas da economia de escala, alegando que os servigos
de manutengao eram os que tinham maior volume de uso e periodicidade.
Isso porque, em oposigao aos materials empregados nos
servigos de remodelagao e ampliagao, os equipamentos de manutengao sao
comprados em menores quantidades, mas de forma constante. Ja, quando
empregados na ampliagao e remodelagao, os materiais sao comprados em
quantidades muito maiores, mas sob demandas pontuais.
Assim, a distingao na periodicidade de compra remete a outra
diferenga significativa entre os servigos: a logistica necessaria para atividades mais
rotineiras implica em uma gestao de material muito mais cara ao Contratado, pois
esses materiais exigiam maiores custos de armazenamento, como a manutengao de
seis almoxarifados, maior quantidade de pessoal, veiculos, transporte, alem do
correto descarte dos equipamentos, etc.
Principal recomendacao e providencia: Entendemos nao haver
providencias a serem adotadas pela inexistencia da impropriedade apontada.

fij?
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CONSTATAQAO 017: Inexistencia de redugao dos custos
dos servigos de manutengao e corretivos apos a instalagao
das lampadas LED.
A equipe de Auditoria reitera, em resume, que o Consorcio
contratado recebeu valores per servigos que nao foram executados devido a redugao
dos custos de manutengao para sistemas com iluminagao LED.
Neste prisma, cumpre informar que, sem prejuizo do quanto ja
informado na resposta inicial e embora tenhamos identificado uma redugao na
manutengao do LED a partir da 68a medigao (alem da exclusao da cobranga de tais
servigos durante urn periodo de seis meses), nao ignoramos os indicios trazidos pela
equipe de auditoria com indicatives de que os pregos cobrados pelo servigo poderiam
ter sofrido alguma redugao.
Importante mencionar que para o Contrato n° 066/SES/2011
ainda nao houve o recebimento definitive. Assim, ha tempo habil para apuragao de
corregoes ou distorgbes. 0 trabaiho esta suspense e, portanto, em aberto, inclusive
quanto a posigao de haveres nao pages aos Contratados. Tudo para evitar prejuizo
ao erario.
For essa razao, Hume acata a recomendagao e informa que ja
iniciou a devida apuragao da composigao dos custos para abertura do respective
processo administrative a fim de que eventuais prejuizos constatados sejam
reparados.
Certos de termos prestados os esclarecimentos necessaries
colocamo-nos a disposigao para aqueles que ainda se fizerem necessaries.

At^nciosamente.
Manila Masiero Buccini Biscuola
Assessora Tecnica
SMSUB/ILUME ____
De acordo.

SMSMUB/ILUME

Diretor tie Divisao Tecnica
SMSUB/ILUME

