
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA TÉCNICA nº 014/2019/CGM-AUDI 
 
 
 
Ofício nº 124/PR-SM/GAB/AJ/2017 
 
Assunto: APURAÇÃO E ANALISE DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 021/PR-SM/2018 COM RELAÇÃO AOS 
SEGUINTES ASPECTOS: (i) JUSTIFICATIVA PARA OS PREÇOS E 
QUANTIDADES ESPECÍFICAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; (ii) 
ADERÊNCIA DOS PROJETOS DE ENGENHARIA AO MEMORIAL 
DESCRITIVO E À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; e (iii) 
CONSISTÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS 
E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. 

 
 
 

RICARDO FRANCISCO PEREIRA CIMINO, brasileiro, casado, 

funcionário público lotado na Prefeitura Regional de São Mateus, 

na função de Coordenador de Projetos e Obras, portador da Cédula 

de Identidade – RG nº 5.536.196-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 
699.355.138-15 residente e domiciliado à Rua Barão de Serro 

Largo, 497 – Vila Rejente Feijó – São Paulo/SP – CEP: 03335-000 
por seu advogado que a esta subscreve, vem à presença de Vossa 

Excelência em cumprimento ao r. ofício em epígrafe manifestar-se 

sobre os apontamentos listados pelos motivos de fato e de 

direito a seguir expostos. 

 

 

1. Histórico da Execução dos Serviços 

 

Primeiramente deve-se esclarecer que a demolição do muro em 

gabião de forma manual foi essencial para que não houvesse um 



 

 

acréscimo ainda maior na instabilidade das margens, pois como é 

de conhecimento de qualquer engenheiro civil, os muros de arrimo 

têm a função primordial de conter o solo na sua parte posterior 

(arrimar). No caso dos muros por gravidade, como é o caso do 

gabião, estes possuem geometria trapezoidal de forma a garantir 

peso próprio suficiente para resistir aos empuxos dos solos nas 

três condições de contenção: TOMBAMENTO, ARRASTE e RUPTURA 

GLOBAL. 

  

Evidentemente as condições de estabilidade ao tombamento e 

arraste já não existiam e caso o muro fosse demolido sem os 

devidos cuidados poderia ocorrer a ruptura global da cunha de 

deslizamento o que poderia ocasionar em colapso total das 

edificações lindeiras às margens do córrego, fechamento da seção 

do córrego e criando área de alagamento, uma vez que haveria 

obstrução do encaminhamento das águas. 

 

Ressalta-se ainda que os serviços foram executados no período de 

chuvas e que, as conhecidas chuvas de verão, acarretam em 

“trombas” d’água que poderiam a qualquer momento comprometer a 
integridade física moradores, munícipes, edificações além dos 

trabalhadores e equipamentos da Contratada. 

 

É dever do agente público zelar pela integridade física dos 

munícipes e das áreas públicas (vias, córregos etc.) e evitar 

que possam ocorrer catástrofes ou óbitos de terceiros por conta 

de demora na intervenção em áreas com risco iminente de colapso.  

No caso em tela, houve o colapso das contenções das margens do 

córrego paralelo à rua Gonçalves da Costa e verificou-se que a 

situação emergencial poderia gerar danos materiais às 

construções lindeiras e até óbitos dos moradores próximos. 

 



 

 

 

Figura 1- Afundamento da rua / Colápso da margem esquerda 

 

 

Figura 2- Formação de cunhas após a sinalização 

A escolha pela garantia de segurança e cuidados com os próximos 

era clara e óbvia à Administração. Zelar pela vida e segurança 

dos munícipes é obrigação e dever da Administração Pública. 

 

Que a extensão para a intervenção foi obtida através da 

avaliação de risco de ruptura das margens do córrego e de 

estabilidade global, para ser o mínimo necessário pra não haver 

excessos para o Erário público. 

 



 

 

 

Figura 3- Gabião existente colapsado com trincas na metade da rua 

 

 

As fotos elencadas na decretação da emergência mostram a 

existência do gabião comprometido e a necessidade imediata de 

intervenção. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Gabião colapsado 



 

 

 

Outrossim, esclarece-se que a utilização do item 17-50-20 – 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO foi a forma mais coerente a ser 

utilizada para a demolição do muro em gabião. 

 

Os serviços foram avaliados pela fiscalização desta 

Subprefeitura à época e foram verificados que para cada metro 

cúbico de gabião demolido, foram gastos três horas com quatro 

ajudantes o que computariam, aproximadamente doze horas de 

servente, o que resultaria em um custo de R$ 176,52 /m³ (R$ 

14,71 x 3 horas x 4 serventes). 

 

A composição de preços referentes à demolição manual de concreto 

utiliza onze horas de servente para demolição de um metro cúbico 

de concreto simples, portanto não houve lesão ao Erário nem má 

fé da Fiscalização, uma vez que os serviços foram efetivamente 

executados e aferidos por profissionais técnicos. 

 

 

O termo DEMOLIÇÃO do muro em gabião foi utilizado de forma a 

demonstrar que os materiais do gabião não seriam reutilizados, 

uma vez que não existia local próximo com condições para 

armazenamento das pedras rachão. As pedras rachão também não 

poderiam ser depositadas em nenhuma das margens, pois as mesmas 

estavam desmoronando e tal sobrecarga aumentaria o risco de 

ruptura global. 

 

De qualquer forma, a utilização de DEMOLIÇÃO ou DESMONTAGEM no 

caso em tela é análoga, uma vez que ambas elucidam a retirada do 

muro existe e seus materiais ao bota-fora licenciado. 

Da mesma forma, a remoção de entulhos e pedras rachão foi feita 

conjuntamente com as demolições, tanto dos muros de ala quanto 

do muro em gabião, pois os resíduos não poderiam ficar no leito 

do córrego, ou sobre suas margens, pois agravariam os riscos de 

colapso global. 

 



 

 

Por isso foram utilizadas caçambas metálicas, pois as mesmas 

foram cheias conforme os muros iam sendo demolidos/desmontadas, 

não acarretando em maiores riscos aos munícipes e transeuntes. 

Deve-se esclarecer que como as condições iniciais do local 

estavam em colapso e os cuidados com a segurança das pessoas e 

bens materiais no local eram prioridades para a execução dos 

serviços preliminares e que as necessidades do local deveriam, e 

foram observadas as sugestões da NBR 9.061 onde se diz: 

 

5.6.1 As condições de estabilidade das paredes de 

escavações devem ser garantidas em todas as fases 

de execução e durante a sua existência, devendo-se 

levar em consideração a perda parcial de coesão 

pela formação de fendas ou rachaduras por 

ressecamento de solos argilosos, influência de 

xistosidade, problemas de expansibilidade e 

colapsibilidade. 

5.6.5 Nas escavações em encostas, devem ser 

tomadas precauções especiais para evitar 

escorregamentos ou movimentos de grandes 

proporções no maciço adjacente, devendo merecer 

cuidados a remoção de blocos e pedras soltas. 

 

Todos os cuidados para que a estabilidade durante as escavações 

fossem garantidas foram tomados de forma que nenhuma complicação 

ocorresse. A condição primordial para a execução dos serviços, 

era que a estabilidade e segurança das margens fossem garantidas 

e mantidas. Que não houvesse riscos às pessoas e construções 

existentes. 

 

Também foram observadas as orientações das NBR’s 8.044, 6.122 e 
11.682 além do Manual Prático de Escavação - Editora PINI, para 

que os coeficientes de segurança fossem atendidos e a 

estabilidade das margens fossem garantidas. 

 



 

 

 

Figura 5 - Escavação Mecânica 

 

Ressalta-se ainda que as escavações foram refeitas diversas 

vezes, pois havia material depositado nas margens trazido da 

montante do córrego após cada chuva.  

 

 

Figura 6 - Remoção de Terra após Chuva 

 



 

 

 

Figura 7 - Escombros trazidos pelas chuvas 

 

Figura 8 - Escavação Manual - Inspeção de instalações 

 

Isto exposto, esclarece-se que as escavações foram feitas 

preferencialmente de forma mecanizada (aproximadamente 84%) o 

que demonstra a otimização dos serviços dentro das normativas 

atuais. Entretanto, as escavações com uso de retro escavadeiras, 

principalmente em condições adversas como o caso em tela, não 

tem a precisão necessária para os acertos de declividade e 

cotas. 

 



 

 

Para esses ajustes de cota e declividade foram utilizados 

escavações de forma manual, pois com os equipamentos de 

escavação não seriam possíveis, devido às condições do local e 

de mobilidade reduzida dos equipamentos. Além dos ajustes finos, 

as escavações manuais foram utilizados. Deve-se esclarecer que 

apenas 16% de toda escavação foi feita de forma manual que, além 

de serem mais cuidadosas e meticulosas, conseguem fazer os 

ajustes “finos” necessários para a correta implantação dos 
diversos serviços, tais como drenagem, acerto para fundação 

entre outras. 

A execução de escoramento metálico se tornou imprescindível para 

a segurança durante as escavações, de forma a garantir a 

estabilidade no maciço durante todo o processo de movimento de 

terra, execução das contenções e finalização das etapas 

construtivas. O posicionamento do escoramento possibilitou a 

escavação vertical e impossibilitou a formação de cunhas de 

deslizamento nas margens. 

 

 

Figura 9 - Escoramento limítrofe às construções 

A metodologia de escoramento adotada foi a de cravação de perfil 

metálico W310x52 e pranchões de madeira, espessura mínima de 6cm 

e com estroncas de madeira. 

 

Os escoramentos precisaram atingir a profundidade que 

ultrapassassem a cota final de escavação das fundações das 



 

 

contenções, além da necessidade de obtenção de ficha para que 

não houvesse tombamento das escoras. 

 

Os escoramentos foram executados levando-se em consideração as 

sugestões da NBR 9.061 – Segurança de Escavação a Céu Aberto e 
NBR 12.266 – Projeto e Execução de Vala para Assentamento de 
Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana. 

 

O posicionamento dos escoramentos foram posicionados lindeiros 

às sarjetas de forma a proteger as edificações e permitir a 

manutenção das instalações das concessionárias. Além disso, 

permitia a movimentação dos equipamentos de terraplenagem o que 

agilizou o processo de escavação e transporte de terra. 

 

 

Figura 10 - Posicionamento do Escoramento 

 

O conjunto escoramento + tapume isolou a rua Gonçalves da Costa 

para veículos automotores, permitindo apenas o fluxo de 

transeuntes, como fica evidente na Figura 10. 

 

Todo material escavado foi encaminhado e destinado para bota-

fora, pois o local da obra não possuía área suficiente para 

estocar o material escavado, este material também não possuía 

elementos mínimos para servirem de material de reaterro. 

Portanto, todo material de aterro foi importado. 



 

 

Como o aterro foi feito de forma concomitante com a execução das 

contenções, de forma que o aterramento deveria estar completo 

para que se pudesse retirar o escoramento e continuar no próximo 

trecho de contenção. 

 

A compactação foi feita de forma manual, com uso de 

compactadores do tipo “sapo”, pois além do aterro ser feito em 
áreas que ainda possuíam instabilidade e a vibração poderia 

acarretar em danos nas construções lindeiras, a seção de 

aterramento não permitiria a compactação com rolo compactador, 

uma vez que o equipamento não caberia na vala entre o muro em 

gabião e o escoramento. 

 

Para a execução da fundação dos muros em gabião, foi utilizado o 

reforço de base com uso de rachão. Como a sondagem apresentou 

solo com capacidade de suporte mínima na cota -5,00m, foi 

necessário a utilização de uma camada de 2,00m de rachão para 

que o agulhamento fosse obtido. As camadas foram feitas com 

espessuras de 50cm cada, até que se obtivesse sustentação 

suficiente. 

 

 

Figura 11 - Sondagem 

Com a camada de rachão finalizada, iniciou-se a execução de 

fundação com gabião saco e em seguida a execução do gabião tipo 

caixa. A contenção em gabião foi feita em módulos de 10,00m, que 

é distância entre contra-fortes. 

 



 

 

Os ajustes das redes de água e esgoto foram feitos durante a 

execução dos aterros, de forma a minimizar os impactos de 

futuras intervenções das concessionarias. 

 

Após a execução completa das contenções, deu-se início a 

execução da pavimentação e drenagem superficial da rua Gonçalves 

da Costa.  

 

A drenagem superficial foi feita com guias e sarjetas de 

concreto, encaminhadas para bocas de lobo que lançavam as águas 

pluviais para o córrego. 

 

 

Figura 12 - Drenagem superficial 

 

A pavimentação tinha como seção típica: 



 

 

 

Figura 13 - Seção típica de pavimentação 

 

 50cm de rachão; 
 

 

Figura 14 - Compactação da fundação de rachão 

  12cm de bica corrida para selagem do rachão; 



 

 

 

Figura 15 - Selagem com bica corrida 

  4cm de binder e 4cm de revestimento asfáltico. 
 

 

Figura 16 - Imprimação 



 

 

 

Figura 17 - Acabamento do revestimento asfáltico 

 

Após os acabamentos, a contratada desmobilizou o canteiro de 

obras e liberou o tráfego para veículos e pedestres. 

 

Feito este breve relato sobre a obra emergencial, espera-se 

esclarecer e sanar quaisquer mal-entendido com relação aos 

apontamentos do Egrégio Tribunal de Contas, conforme descrito a 

seguir: 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

“A alegação de a demolição manual se adotada em decorrência da 

demolição de gabião é improcedente, pois não havia a presença de 

gabiões no trecho mais extenso a ser demolido, conforme fotos 

constantes às fls. 39/40, bem como projetos constantes das 

páginas 34/36 do SEI nº 010565145. 

 

Ademais, é incongruente afirmar que a demolição das margens do 

córrego foi feita manualmente, em virtude do risco decorrente da 

instabilidade dos mesmos. Além disso, não há sentido em se falar 

em demolição manual de gabião, visto que o mesmo é desmontado, e 

não demolido.” 

 



 

 

Estranha-se a alegação deste Egrégio Tribunal de Contas em 

afirmar que, não havia presença de gabiões no trecho mais 

extenso” sendo que nas fotos e no projeto executivo (152-17-DE-

5-60-TO-001-4) apresentados demonstram claramente a existência 

de 15m de gabião em desaprumo e sem base na margem direita, 50m 

de gabião em colapso na margem direita além das alas da 

travessia em concreto (simples e armado) sem nenhuma base de 

suporte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E conforme explanado anteriormente: “O termo DEMOLIÇÃO do muro 
em gabião foi utilizado de forma a demonstrar que os materiais 

do gabião não seriam reutilizados, uma vez que não existia local 

próximo com condições para armazenamento das pedras rachão. As 

pedras rachão também não poderiam ser depositadas em nenhuma das 

margens, pois as mesmas estavam desmoronando e tal sobrecarga 

aumentaria o risco de ruptura global. 

 

De qualquer forma, a utilização de DEMOLIÇÃO ou DESMONTAGEM no 

caso em tela é análoga, uma vez que ambas elucidam a retirada do 

muro existe e seus materiais ao bota-fora licenciado.” 
 

Esta administração, conjuntamente com a fiscalização, entendeu 

que era necessário o uso de serviços manuais de demolição do 

gabião existente e carga manual dos materiais resultantes para 

que fossem mantidas as condições de segurança do local, os quais 

foram solicitados e autorizados pela fiscalização, conforme 

cópias anexas. 

 

Desta forma, os serviços preliminares à obra foram executados 

sem que houvesse qualquer riscos às edificações, moradores e 

transeuntes, demonstrando que a decisão fora correta para o caso 

em tela e que, embora os serviços manuais sejam mais onerosos 

aos cofres públicos, esta Administração entende não ser possível 



 

 

precificar vidas humanas e muito menos assumir riscos 

desnecessários quanto à vidas e bens físicos, públicos e 

particulares.  

 

Portanto, entende-se que não houve prejuízo ao Erário, uma vez 

que os serviços foram efetivamente executados sem que houvesse 

danos à terceiros ou irregularidade na escolha destes serviços. 

 

3. Dos Esclarecimentos aos Itens 

 

No item 04-01-00, não há justificativa para a escavação ser 

manual, ao invés da escavação mecanizada 

“A utilização de escavação manual com a alegação de se evitar 
comprometimento de instalações, localizar interferências etc., 

consistem em serviços pontuais. Ou seja, tecnicamente 

inconsistente com o quantitativo de 103m³. Ademais, conforme 

exposto no item anterior, a demolição manual é incompatível com 

áreas de instabilidade e com os gabiões.” 

No item 04-04-00, de Escavação Mecânica, há 260,00m³ 

injustificado no total de 1.398,00m³ 

Contudo, observa-se pelo documento SEI n.º 010565273 que o 

volume medido (1.333,70 m³) foi próximo ao estimado 

(1.398,00m³), indicando que foi medida uma largura de 6m de 

escavação. Ocorre que, conforme se observa à folha n.º 30, a 

distancia do escoramento à face externa dos gabiões é de cerca 

de 3,50m, tornando inadequada a previsão inicial de 6m, assim 

como a respectiva medição. 

“No item 04-07-00, há 123,00m³ de volume excedente 04-07-00, de 
Escavação Mecânica do leito do Córrego” 

“Mantém se o apontamento” 

“No item 04-31-00, o volume de aterro não está correto, por não 
subtrair o volume ocupado pelos gabiões” 

“O esclarecimento não é compreensível quanto ao apontado, já que 
não foi subtraído do volume total o volume dos gabiões” 

“No item 01 02 05, há incorreções no volume de aterro e na 
escolha do item de serviço, ocasionando superestimativa no valor 

da obra” 

“O esclarecimento não altera a incorreção de volume, já que não 
foi subtraído do volume total o volume dos gabiões. Ademais, não 

resta tecnicamente justificada a realização de apiloamento 

manual para o serviço em questão, podendo até mesmo ser 

considerado inadequado, visto que o pilão manual não é 

instrumento adequado para compactar aterros sob vias ou 

lindeiros à córregos. Nesse sentido, no documento SEI nº 



 

 

010565145, fl. 165, observa-se a utilização de compactador 

manual (pneumático – Siurb 01-04-80), cujo preço corresponde a 
cerca de 40% do preço inicial.” 

“No item 04-60-00, Remoção de Terra além do primeiro km, não 
foram justificados a distância de 29,00km até o bota-fora e o 

volume total de terra removida” 

“Quanto a ausência de informações que embasem a distância de 
29km, ressalte-se que é informação essencial do Processo 

Administrativo, levando-se em conta, por exemplo a previsão de 

quais aterros estão disponíveis no momento da elaboração do 

orçamento” 

“No item 07-03-03, Escoramento para galerias Moldadas, a altura 
de 7,00m utilizada para o escoramento não está justificada.” 

 

“A afirmação de que a NBR 12.266 preconiza a inclusão de mais 
1,60m de altura não procede, pois não há tal referência na 

norma. Além disso, o esclarecimento é tecnicamente inconsistente 

com a geometria local, como pode ser constatado no projeto, 

documento SEI nº 1975204 e fotos constantes do relatório 

fotográfico, SEI nº 010565145.” 

 

O movimento de terra ou terraplenagem foi um dos itens mais 

complexos de se executar durante a obra, pois abrangia toda a 

extensão da via e a proximidade das construções existentes com a 

margem do córrego dificultava a execução tradicional de 

escavação, que seria com a execução de taludes. 

Para sanar a dificuldade de pouca largura útil para as 

escavações, optou-se pelo escoramento metálico, com uso de 

perfis metálicos W310x52 e pranchões de madeira. 

Para atendimento da NBR 12.266 - Projeto e execução de valas 

para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem 

urbana, de 1.992 foi utilizado perfis metálicos com comprimento 

de 8m cada, arredondado para facilitar o corte dos perfis (3,50m 

+ 0,50m + 2,00 + 1,60m para gabião caixa, gabião saco, 

agulhamento com rachão e ficha de engaste, respectivamente, 

7,60m – arredondado para 8,00m). 
Com isso criou-se elementos de segurança, tanto para a execução 

das escavações como para as construções lindeiras. Os 

escoramentos foram elementos decisivos para a manutenção da 

segurança dos moradores e trabalhadores, além possibilitar que a 

execução de todo o serviço fosse finalizado dentro do prazo 

legal para emergências. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deve-se esclarecer também que não há inconsistência no volume de 

escavação manual, uma vez que a obra em tela está localizada 

próxima a diversas interferências e construções, o que confirma 



 

 

a escolha de serviços manuais para que nenhum dano ocorresse às 

instalações e edificações, além de garantir a integridade física 

das construções e munícipes. 

 

Além disso, a Contratada seguiu as orientações das Diretrizes 

Executivas de SIURB para a execução dos serviços, tal como: 

 

 ES-T02 – DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS PARA ESCAVAÇÕES 
“ 

(...) 

A escavação será precedida, conforme o local, da 

execução dos serviços de desmatamento, destocamento 

e limpeza, com equipamentos adequados, 

complementados com emprego de serviços manuais e, 

eventualmente, de explosivos. 

(...) 

Quando as escavações forem feitas próximas de obras 

existentes, deverão ser tomados cuidados especiais 

para evitar danos à sua estabilidade. 

(...) 

Com relação à escavação de valas, a Empreiteira 

deverá providenciar a pesquisa de interferências, 

para que não sejam danificados quaisquer tubos, 

caixas, cabos, postes ou outros elementos e 

estruturas existentes que estejam na área atingida 

pela escavação ou próximos a esta. 

(...) 

“ 

 

Outrossim, esclarece-se que 84% de todo volume escavado foi 

feita de forma mecânica, o que demonstra que apenas as 

prospecções para as instalações e pequenos acertos foram feitos 

manualmente, o que tecnicamente está condizente com os serviços 

executados. 

 

Quanto ao fato dos volumes estimados e medidos estarem próximos, 

não indica que foi feita de forma inadequada, conforme alegado 

por esse Egrégio Tribunal de Contas, pois da forma apresentada 



 

 

por essa Corte de Contas, indica que, caso a obra seja feita 

conforme projeto, existiriam indícios de os serviços / projeto 

triam sido feitos de forma inadequada, ou seja, ambos são 

incompetentes ou incapazes de executar os serviços contratados. 

  

Tal entendimento é improcedente e será demonstrado, a seguir, 

que tanto os projetos / execução das obras foram realizados a 

contento, como a atuação da Fiscalização foi correta e 

imparcial. 

 

Os projetos básicos foram inicialmente elaborados com a 

prerrogativa de se executar as obras de contenção de margens do 

Córrego Caguaçu, minimizando os custos e sem ocasionar riscos às 

construções e instalações existentes. 

 

Entretanto, durante a fase de prospecção para localização das 

redes existentes, houve a necessidade de se alterar o 

posicionamento dos escoramentos para não comprometer as redes de 

água fria e esgoto, pois não estavam na posição informada pelas 

concessionárias. Se o escoramento ficasse mais próximo da margem 

do córrego, a seção de gabião não poderia ser executada na sua 

totalidade. Portanto optou-se pelo alinhamento mais próximo às 

construções, com poucos metros do alinhamento predial, deixando 

livre, apenas para acesso a pedestres. 

 

 



 

 

 

Figura 18 - Escoramento limítrofe às construções 

 

Quanto às quantidades previstas, foram feitas 04 revisões de 

projetos e orçamentos para as adequações durante a execução das 

obras, ressaltando que os projetos foram elaborados 

concomitantemente com as obras, conforme Art. 7º, § 1º da Lei 

Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 

 

“(...) 

A execução de cada etapa será obrigatoriamente 

precedida da conclusão e aprovação, pela 

autoridade competente, dos trabalhos relativos às 

etapas anteriores, à exceção do projeto 

executivo, o qual poderá ser desenvolvido 

concomitantemente com a execução das obras e 

serviços... 

(...)” 

 

E como foi uma obra de emergência, não havia nenhum estudo para 

a área em questão, daí também as alterações durante a obra, pois 

muitas interferências só foram detectadas durante a execução dos 

serviços. 

 



 

 

Mas mesmos com as modificações de projetos e orçamentos, os 

serviços foram executados em conformidade com os projetos e sem 

prejuízo ao Erário nem à população. 

 

Todas as alterações foram verificadas pela Fiscalização desta 

Subprefeitura, assim como as medições e demais alterações 

realizadas. 

 

 

Figura 19 - Medição 

As distâncias estipuladas em projeto foram estimadas com a média 

dos principais bota-foras e jazidas dos locais. Entretanto, as 

distâncias estimadas em projeto não foram utilizadas e as 

distâncias corretas foram discriminadas na medição dos serviços 

e seguem anexas a esta defesa. 

Ressalta-se que todo movimento de terra foi acompanhado e 

autorizado pela fiscalização, tanto que na medição única, que 

consta no sistema SEI, estão demonstrados todos os locais e 

dimensões escavados, assim como a subtração dos elementos 

construtivos (gabiões, tubulações etc.), deixando esclarecido 

que, além de comprovado as dimensões da escavação, 

diferentemente do afirmado pelo Egrégio Tribunal de Contas, 

também demonstra a subtração dos elementos construtivos 



 

 

existentes, o que confirma que houve equívoco na afirmação dos 

técnicos dessa Corte de Contas. 

 

Portanto, demonstra-se que os serviços foram executados sem que 

houvesse prejuízo ao Erário. 

 

4.CONTENÇÃO 

 

“No item 05-20-00, a espessura da camada de fundação de rachão 
não está tecnicamente justificada.” 
 

“Os argumentos não esclarecem a espessura de 2,00m utilizada no 

orçamento. Nesse sentido, ainda que haja previsão de agulhamento 

para estabilização da camada de suporte, o projeto foi calculado 

com a consideração de 0,50cm de rachão (fls 75/77).” 

 

Primeiramente deve-se esclarecer que o agulhamento (reforço do 

subleito) com uso de pedra rachão foi uma etapa essencial para 

que se conseguisse a estabilização do conjunto, uma vez que sem 

a devida estabilização do fundo do córrego, não estaria 

garantido os Fatores de Segurança do muro em gabião. 

 

Para que seja garantido o agulhamento, é necessário o 

preenchimento com pedra rachão da área a ser estabilizada, 

compactando-se até que não haja afundamento dos materiais 

granulares. No caso em tela, a camada a ser preenchida era de 

2,00m, conforme boletim de sondagem (figura 11 – Sondagem). 
 

Outrossim, deve-se informar que o projeto fora calculado 

levando-se em consideração a camada de suporte, já estabilizada 

e que, no relatório técnico apresentado pela Projetista (152-17-

RT-5-60-EC-001-R1) elenca que a camada de execução de fundação 

de rachão deverá ser, NO MÍNIMO de 50cm. Além disso, na seção de 

gabião (152-17-DE-5-60-EC-006-4) apresenta graficamente a camada 

de fundação de rachão, sem fazer menção à espessura da camada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Portanto, além de ser tecnicamente justificada a camada de 

agulhamento em rachão, tal reforço foi essencial para que a 

estabilização das margens fosse atingida e mantida até os dias 

de hoje. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

 

“Nos itens de pavimentação, a espessura de 0,85m de camada de 
pavimento não está tecnicamente justificada.” 
 

“Não houve esclarecimento matemático nem técnico concernente à 

geometria do local, de modo a elucidar a espessura de 0,85m.” 

 

Deve-se esclarecer que a via em tela foi classificada como Via 

de Tráfego Médio, pois recebe fluxo de uma média de 35 ônibus / 

caminhões por dia (IP-02/2004 – SIURB) e que deverá ser de 5cm 
de CAUQ, 4cm de binder, 10cm de BGS e 15cm de subleito 

compactado com CBR>19% (para o tráfego de 100 ônibus ou 

caminhões por dia). 



 

 

 

Para adequação dos valores para as características de solo e 

solicitações da via em tela, diminuiu-se a camada de CAUQ 

(concreto asfáltico) e aumentou-se a camada de base, pois a 

qualidade do solo existente na faixa fora do aterro é precária 

(SPT<5) e com isso, para que se pudesse obter-se camada de 

suporte necessária aos esforços solicitantes, utilizou-se camada 

de rachão de 50cm (152-17-DE-5-60-EC-007-4). 

 

Conforme demonstrado anteriormente, a camada de pavimentação é 

de 0,50m de fundação de rachão, camada de bloqueio de 0,12m de 

bica corrida, imprimação impermeabilizante, imprimação ligante, 

0,04m de binder e 0,04m de concreto asfáltico. 

 

A camada de bica corrida não fica contabilizada no somatório, 

pois é uma camada de selagem, isolamento ou bloqueio, ou seja, 

preenchimento de vazios da camada de sub-base ou base granular, 

com agregados graúdos, ou seja, a fundação de rachão, conforme 

preconiza as especificações técnicas de SIURB no que se refere à 

camadas de sub-base ou base granulares (ET-DE-P00/011, ET-DE-

P00/014) e bibliografias específicas de pavimentação, como o 

MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO do Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes (DNIT). 

 

Portanto, além da camada resultante ser de 0,58m e não de 0,85m, 

os serviços foram executados conforme instruções técnicas de 

SIURB de forma a atender as necessidades do local sem ocasionar 

prejuízo ao Erário. 

 

6. PROJETO 

 

“O valor do projeto não foi obtido pela planilha orçamentária, 
que com adição do BDI, apresenta ganho de 29% em relação ao 

método apresentado, acarretando superestimativa do valor da 

obra.” 
 

“Os esclarecimentos apresentados não alteram o fato de que o 

preço cobrado pela subcontratada foi de R$ 80.042,07, conforme 



 

 

apontado à fl. 92/92v. De igual forma, caso fosse contratado 

pela PMSP, o preço final já incluiria o BDI. 

 

Ademias, conforme concluído no item 4.6 do Relatório de Análise, 

a planilha orçamentária contem previsão de quantidades que não 

foram tecnicamente justificadas, consideradas em duplicidade e 

que não se coadunam com as necessidades do local na intervenção, 

acarretando superestimativa do valor do projeto e da obra.” 

 

Primeiramente deve-se esclarecer que, caso o projeto fosse 

licitado pela PMSP, o valor do projeto seria maior do que o 

cobrado pela Contratada uma vez que, ao se utilizar os valores 

unitários da planilha de custos unitários de SIURB e em 

atendimento à LEI 8666/93 e, para suposição de quantidades de 

pranchas técnicas, utilizar as mesmas quantidades fornecidas 

pela Projetistas, oneraria o Erário em R$ 156.215,78 (sem 

considerar os as-builts) desconsiderando-se a etapa de estudo de 

viabilidade ou de ante projeto, conforme planilha abaixo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(jul/16) 

TOTAL 

PROJETO EXECUTIVO E AS-BUILT 

02-02-02 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN 1,00 388,74 388,74 

02-02-07 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO 
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M 

UN 6,00 58,45 350,70 

02-02-10 
PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO 
OU DE LAVAGEM POR TEMPO 

M 86,17 93,82 8.084,46 

03-53-05 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - 
ESTRUTURAL E ARQUITETURA 

UN 1,00 8.856,00 8.856,00 

03-53-06 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - 
HIDRÁULICA 

UN 1,00 10.584,00 10.584,00 

03-53-07 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - 
GEOTÉCNICA 

UN 1,00 9.877,86 9.877,86 

03-53-08 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - 
PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO 

UN 1,00 8.962,04 8.962,04 

03-53-09 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO 
EXECUTIVO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA 

UN 4,00 7.399,50 29.598,00 

03-53-10 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO 
EXECUTIVO - HIDRÁULICA 

UN 1,00 8.752,87 8.752,87 



 

 

03-53-11 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO 
EXECUTIVO - GEOTÉCNICA 

UN 1,00 8.752,87 8.752,87 

03-53-12 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM 
DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO 
EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO 

UN 1,00 5.470,90 5.470,90 

20 01 13 
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 
10.000M2 

GL 1,00 4.561,90 4.561,90 

20 01 21 
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO 
ACIDENTADO 

% 4.561,90 20,00 912,38 

20 01 22 
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO 
COBERTO PARA VEGETAÇÃO 

% 4.561,90 50,00 2.280,95 

20 01 23 
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO 
PANTANOSO 

% 4.561,90 100,00 4.561,90 

20 01 24 
ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO 
COM CADASTRO 

% 4.561,90 30,00 1.368,57 

            

  Sub-Total em R$       113.364,14 

  BDI sob o valor do sub-total   
37,80% 42.851,64 

  Total em R$       156.215,78 

 

Além disso, conforme demonstrado no anexo IV do Relatório 

Técnico apresentado pela Contratada (152-17-RT-5-60-EC-001-R1) 

as metodologias de quantificação de horas técnicas seguiram 

rigorosamente as sistemáticas de Siurb - Modalidades e Formas de 

Avaliação de Estudos e Projetos (Vol1). Parte B – Sistemática de 
Avaliação de Custo de Estudos e Projetos, sendo estes parâmetros 

suficientes para a demonstração dos valores utilizados. Além 

disso, conforme já demonstrado, o valor de projeto executivo e 

como construído foi negociado junto com a Contratada de modo a 

diminuir os preços de projeto da obra em tela (aproximadamente 

5% do valor da obra, estando dentro da média de mercado e dos 

percentuais utilizados em obras públicas que varia de 3 a 10% do 

valor da obra). 

 

Além do exposto, os valores apresentados como horas técnicas são 

para a elaboração de projeto executivo, não havendo sobreposição 

com as horas para a elaboração do projeto como construído, 

conforme Anexo IV do Relatório Técnico apresentado pela 

Contratada (152-17-RT-5-60-EC-001-R1). 



 

 

 

 

Portanto, estão justificadas as metodologias utilizadas para a 

obtenção de preços de projetos, onde está demonstrado que não 

houve superestimativa de valores nem prejuízo ao Erário. 

 

7. TRÂMITES PROCESSUAIS 

 

“O despacho de ratificação, até a data de conclusão desse 
relatório, não havia sido exarado pelo Secretário Municipal de 

Prefeituras Regionais, infringindo o LF art 26 da LF 8.666/93 e 

o § 7º do art. 18 do DM nº 44.279.” 
 

“A publicação ocorreu em 01.06.2017 (conforme documento SEI nº 

3553676) em desacordo com o art. 26 da LF 8.666/93. 

Apesar de a SUB-SM ter encaminhado solicitação de anuência à 

SMSUB em 19/12/2016, SEI nº 1770051, ATOS/SMSUB sugere que o 

processo não havia sido instruído com todos os elementos 

necessários (documentos SEI nº 1965941, 2003524, 2132833), o 

processo foi reencaminhado por SUB-SM com todos os elementos 



 

 

necessários apenas em 23.03.2017 (documentos sei nº 2420989 e 

2488777).” 

 

Ressalta-se que, mesmo que tenha ocorrido uma demora no 

andamento processual para a ratificação do processo, o mesmo se 

deu para que fossem sanadas todas as dúvidas e questionamentos 

da Assessoria Técnica de Obras e Serviços da SMSUB, conforme 

documentos elencados pelo Egrégio Tribunal de Contas e 

documentos subsequentes juntados ao processo SEI (ATAS de 

reunião, informações e encaminhamentos). 

 

Portanto, a morosidade elencada por esta Corte de Contas é 

justificada, mas não trouxe prejuízos ao Erário nem ao andamento 

da obra, a qual foi finalizada dentro do prazo previsto. 

 

“Ausência de termo contratual, infringindo o art. 62 da LF nº 
8.666/93.” 
 

“A ratificação mencionada refere-se ao Despacho publicado no DOC 

de 01.06.2017, documento SEI nº 3253676. 

Quanto ao instrumento contratual, verifica-se que foi lavrado 

apenas em 15.08.2017, SEI nº 3253676.” 

 

“Ausência de Empenho, afrontando o art. 60 da LF nº 4.320/64.” 
 

“Verifica-se que o Empenho ocorreu apenas em 06.08.2018, 

conforme SEI nº 10125858. 

 

Desta forma, reitera-se integralmente a conclusão anterior, em 

virtude do prazo decorrido para realização do empenho.” 

 

8. Da Conclusão 

 

Diante do exposto, esclarece que os procedimentos 

administrativos para que se possa celebrar a assinatura do 

contrato entre a PMSP e a Contratada. 

 



 

 

Para que se possa elaborar o documento contratual, é necessário 

que haja, para o caso de obras emergenciais: Nota de Empenho com 

discriminação da Dotação a ser utilizada; Recurso Descongelado 

na Dotação; Ratificação do Secretário de SMSUB. 

 

Acontece que todas estas etapas estão interligadas, uma vez que 

não é possível o descongelamento de recursos financeiros na 

dotação sem que haja a Ratificação do Secretário; também não é 

possível a emissão de nota de empenho sem que exista o recurso 

na dotação e não é possível a celebração do Contrato sem Nota de 

Empenho. 

 

Entretanto, durante todo o período entre a decretação da 

emergência e o descongelamento dos recursos, a equipe técnica, 

jurídica e contábil da SUB-SM e SMSUB trabalharam arduamente 

para que se pudesse enquadrar a Obra em tela, nos Fundos e 

Programas (FUNSAI, FUNDURB etc.) da PMSP de modo a viabilizar 

recursos financeiros para a obra, pois não havia disponibilidade 

de recursos suficientes na dotação 1193 (áreas de risco). 

 

Todos os esforços conjuntos de SMSUB e SUB-SM não foram 

suficientes para que se pudesse agilizar a liberação dos 

recursos necessários para a obra, que só ocorreu em 06.08.2018, 

conforme já mencionado por essa Corte de Contas. 

 

Assim, apresentados os esclarecimentos, requer o arquivamento do 

presente procedimento de análise de contratação uma vez que a 

Subprefeitura de São Mateus cumpriu os requisitos legais para 

contratação e a obra fora entregue dentro dos padrões 

contratados. 

 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
 
São Paulo, 09 de março de 2020. 
 
 
RICARDO FRANCISCO PEREIRA CIMINO 
Coordenador de Projetos e Obras - CPO 
PR-SM 
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