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Nota Técnica nº 014/2018/CGM/AUDI 
 
Assunto: A presente Nota Técnica tem como objetivo a avaliação da regularidade do Processo SEI 
nº 6056.2017/0000248-3, referente à compra de 8.000 sacos de Cimento comum Portland, realizada 
no dia 06/12/2017 pela Prefeitura Regional da Sé, por meio da Ata de Registro de Preços nº 
09/SMSP/COGEL/2016, com a empresa Cantareira Comércio De Materiais Para Construção LTDA 
– EPP. 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Objetivou-se, em atendimento à Ordem de Serviço nº 04/2018/CGM-AUDI, analisar a compra de 
8.000 sacos de Cimento Portland CPII-E-32, realizada no dia 06/12/2017 pela Prefeitura Regional da 
Sé, assim como a gestão do seu estoque, controles para saída, condições de armazenamento e 
documentos comprobatórios emitidos pela empresa e pela equipe da PR.  
 

INFORMAÇÃO 
 
Inicialmente, cumpre destacar que o objeto desta auditoria limitou-se a análise da aquisição de 
Cimento comum Portland por meio da Ata de Registro de Preços nº 09/SMSP/COGEL/2016. 
Contudo, as falhas aqui apresentadas puderam se repetir nas demais 32 localidades atendidas pelo 
Pregão Eletrônico n° 04/SMSP/COGEL/2016, uma vez que no Termo de Referência do certame 
constava como quantidade mensal estimada para compra de cimento a quantidade de 19.685 
sacos/mês e durabilidade da ARP foi de 24 meses. 
 
Ademais, abaixo são listadas as irregularidades verificadas no processo de compra de Cimento 
Portland: 

 
Incorreto ateste de entrega de material e solicitação de pagamento por parte da Contratada 

sem que houvesse a entrega dos materiais solicitados  
 
Em análise ao Processo Administrativo SEI nº 6056.2017/0000248-3, observou-se que, mediante 
Ordem de Fornecimento nº 085/2017, datada em 06/12/2017, a PR-SÉ solicitou 8.000 unidades de 
sacos de cimento para o seu almoxarifado.  
 
No mesmo dia, a empresa supra emitiu a nota fiscal de fornecimento dos materiais solicitados, 
conforme exposta abaixo: 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Av. Líbero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
      

2 
 

 

 
Imagem 01 – Nota fiscal emitida pela empresa que atesta fornecimento de 8.000 sacos de cimento 
 
Adicionalmente, no dia 28/12/2017, foi dado ateste à documentação da empresa, ensejando no 
entendimento de que os materiais constantes da Nota Fiscal emitida pela empresa Cantareira 
Comércio De Materiais Para Construção LTDA – EPP haviam sido entregues a contento. 
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Imagem 02 – Ateste de recebimento emitido por servidor da PMSP. 
 
Ocorre que, em visita feita pela equipe de auditoria ao Almoxarifado da PR, no dia 05/01/2018, foi 
encontrado um estoque de cerca de 230 sacos de cimento e foi informado, em entrevista com os 
servidores presentes, que, após a aquisição realizada no dia 06/12/2017, haviam sido entregues cerca 
de 900 sacos de cimento no Almoxarifado. 
 
No mesmo dia, observando a possível falta de entrega do material, a equipe de auditoria emitiu a 
Nota de Auditoria nº 01/O.S 004/2018 recomendando a suspensão dos pagamentos até que ocorresse 
a avaliação dos quantitativos efetivamente entregues. 
 
Assim, objetivando mensurar qual era a efetiva quantidade de sacos de cimento recebida, no dia 
08/01/2018 foram solicitadas todas as notas fiscais de recebimento de material no almoxarifado, 
controle de saída e entrada de materiais no local, pedidos de compra feitos a CAF, compras 
efetuadas e planilhas de controles de compra de materiais. 
 
Destaca-se que desde o princípio, a quantidade comprada em um único momento demonstrava-se 
superior a capacidade de estocagem do local, uma vez que a capacidade de armazenamento do 
almoxarifado não chegava a 1.000 sacos de cimento. 
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Em 16/01/2018 foi enviado pela PR-Sé toda a documentação referente à entrega e saída de cimento 
no almoxarife da Prefeitura Regional. Após análise da documentação enviada, constatou-se a 
ausência das Notas Fiscais de Transporte de Material. 
 
Dessa forma, em 23/01/2018 solicitou-se a disponibilização de todas as notas fiscais de transporte, 
devidamente assinadas pelo funcionário da PMSP responsável pelo recebimento do material.  
Cumpre destacar que tais notas são emitidas eletronicamente e são obrigatórias para realização do 
transporte.  
 
Ademais, na visita supracitada, os servidores haviam informado que o cimento é recebido em 
remessas de 300 sacos. Adicionalmente, uma vez que o escopo total do contrato era de 18.000 sacos, 
solicitou-se o envio das notas de transporte dos 10.000 sacos adquiridos anteriormente e já pagos 
pela PMSP. 
 
Contudo, tal pedido não foi atendimento pela Prefeitura Regional, mesmo após diversas reiterações 
(15/02, 12/03 e 15/03/2018).  
 
No dia 13/03/2018 a PR-Sé enviou um documento, datado em 06/12/2018, no qual a empresa 
Cantareira afirmava que seria fiel depositária do cimento e entregaria o material de acordo com a 
unidade requisitante, sem qualquer custo para a PMSP. 
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Imagem 03 – Documento em que a empresa afirma que será Fiel Depositária da PMSP 
 
Destaca-se que, apesar da assinatura de funcionário da PMSP, tal documento não possuía qualquer 
justificativa técnica, bem como não havia sido anexado ao respectivo processo SEI com a devida 
justificativa.  
 
Desta forma, restou-se clara a antecipação do pagamento sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Tal prática é diretamente vedada na Lei nº 
8.666/1993, lei que rege todas as licitações: 
 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
(...) 
II - por acordo das partes: 
(...) 
a)      quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;” 
 

Adicionalmente, tem-se o Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 589/201, corroborando com o 
exposto, dispondo que: 
  

“Abstenha de realizar pagamentos antecipados, sem que tal procedimento seja tecnicamente 
justificável e que esteja previsto no instrumento convocatório, por estar em dissonância com 
o previsto no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986 c/c os arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964 e 
art. 65, inc. II, “c”, da Lei nº 8.666/1993”. 
 

Por fim, em 09/04/2018, a PR-Sé respondeu à Nota de Auditoria nº 01/O.S 004/2018, afirmando que 
havia feito o cancelamento do pagamento da Nota Fiscal acima exposta e providenciado o 
cancelamento da entrada do material no sistema SUPRI, não configurando assim, o pagamento 
antecipado por materiais não entregues.  
 
Desta forma, não obstante a adequada reação da PR-Sé frente à atuação desta CGM/AUDI, restou 
configurado descontrole na compra de materiais pela Prefeitura Regional, uma vez que a entrega dos 
materiais e a nota fiscal para pagamento já haviam sido atestados por servidor sem que tivesse sido 
anexadas as notas de transporte, as quais devem ser devidamente assinadas pelo servidor responsável 
pelo recebimento dos materiais no Almoxarifado de forma a comprovar a efetiva entrega dos 
materiais. 
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Recomendação 001: Recomenda-se a PR-Sé adotar, para todas as suas próximas compras, Relatório 
Padrão de Entrega de Materiais, contendo fotos com data automática, notas fiscais, notas de 
transporte, justificativa técnica para o quantitativo (histórico, eventual necessidade, etc.) e 
identificação clara e assinaturas dos responsáveis pela solicitação e recebimento dos materiais.  
 
Recomendação 002: Adicionalmente, observando que o objeto desta contratação é comum para as 
demais 31 Prefeituras Regionais e para a Superintendência de Usina de Asfalto - SPUA, recomenda-
se à SMPR que promova a adoção das boas práticas elencadas na Recomendação acima junto às 
demais detentoras de ARP para materiais.  
 

Capacidade de armazenamento não condizente com os quantitativos de cimento comprados 
anteriormente e incorreto armazenamento do material, prejudicando sua durabilidade e 

consumo 
________________________________________________________________________________ 
 
Outro ponto observado pela CGM/AUDI, na visita realizada no dia 05/01/2018 ao Almoxarifado da 
PR-Sé, foi a limitação na capacidade de armazenamento do local e o incorreto armazenamento do 
estoque. 
 
Com relação à capacidade, observou-se a possibilidade de armazenamento de cerca de 16 fileiras de 
cimento de comprimento, com 06 fileiras de largura, com altura de 10 sacos cada, resultando, 
portanto, na capacidade de armazenagem de 960 sacos de cimento. 
 
Adicionalmente, restou claro não ser compatível com à capacidade máxima do Alfoxarifado a 
compra de 8.000 sacos de cimento em um único dia, uma vez que o local não possui tal capacidade, 
bem como não se demonstrava razoável o uso de 8.000 sacos de cimento pela PR-SÉ em 90 dias 
após a fabricação do material, pois como consumo mensal informado é de cerca de 900 sacos/mês, 
em três meses (90 dias), utilizar-se-ia cerca de 2700 sacos. 
 
Ademais, outra falha encontrada, exposta na imagem abaixo, foi o incorreto armazenamento dos 
sacos de cimentos em pilhas de 15 sacos, em desacordo com a ABNT NBR nº 5732/91: 
 

“4.4 Armazenamento em sacos  
 
Os sacos de cimento devem ser armazenados em locais bem secos e bem protegidos para 
preservação da qualidade, e de forma que permita fácil acesso à inspeção e à identificação 
de cada lote. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem conter mais 
de dez sacos de altura.”. 
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Imagem 04 - Armazenamento dos Sacos de Cimento no Almoxarifado da PR-SÉ 

 
O pilhamento indevido faz com que os grãos do cimento sejam comprimidos e fiquem endurecidos, 
sendo necessário “afofá-lo” de novo, antes do uso, o que pode levar ao rompimento do saco e a 
consequente perda de material. 
 
Por fim, foi observado que a distância entre os sacos de cimento e o solo e entre eles e as paredes, no 
local, era insuficiente. Na visita realizada, observou-se que os materiais estavam pouco distantes do 
solo, cerca de 10 cm, e muito próximos das paredes (separados apenas por placas de compensado).  
 
Destaca-se que a citada Norma define como fundamental o estabelecimento de uma distância 
razoável (em geral utiliza-se 30 cm) para que o material não tenha contato com a umidade do solo e 
das paredes e para que não ocorra a hidratação do cimento durante a armazenagem, pois esta 
hidratação faz com que o cimento endureça e não esteja mais apto para uso. 
 
Recomendação 03: Recomenda-se que a Prefeitura Regional busque realizar suas solicitações de 
material de acordo com a capacidade de armazenamento existente e com o consumo necessário para 
os próximos 03 meses após o pedido, evitando-se, assim, a perda de material por validade ou por 
mau armazenamento, bem como eventuais solicitações para que a contratada mantenha o cimento 
sob sua guarda após o pagamento já ter sido efetuado pela PMSP. 
 
Recomendação 04: Recomenda-se à PR-Sé que promova o acondicionamento do material conforme 
preconizado na ABNT NBR nº 5732/91, objetivando a manutenção das características do material e 
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perdas por pilhamento ou hidratação.  
 

Controle precário pelo Sistema SUPRI e solicitações de material em capacidade superior a de 
armazenagem 

________________________________________________________________________________ 
 
Com relação aos controles existentes, mesmo com a utilização do Sistema SUPRI para gestão dos 
materiais, conclui-se que este não possibilitou a construção de um histórico mensal de uso do 
material, ou ainda, que a informação existente não era subdividida de acordo com as diferentes 
atividades de zeladoria desempenhadas pela Sé, como, por exemplo, conservação de logradouros e 
limpeza de galerias, de modo que, para realização de novas compras e solicitações de retirada por 
terceirizadas, não era possível estabelecer uma base técnica para aferir se o solicitado estava 
compatível com o necessário. 
 
De maneira adicional, verificou-se, por meio de consulta ao Sistema SUPRI da PR-Sé, emitida em 
09/01/2018, que as retiradas e entradas de material não eram uniformes, não condiziam com o 
informado pela Prefeitura e, também, que as informações inseridas no programa não eram 
fidedignas, conforme abaixo elencada: 
 

 
Imagem 05 – Controle de cimentos pelo sistema SUPRI da PR-Sé 
 
Conforme acima exposto e notas fiscais abaixo elencadas, observa-se a prática de compra de 
material em quantidades acima da capacidade de estoque, configurando pagamento antecipado à 
contratada, nos meses de Maio e Agosto de 2017.  
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Imagens 06 e 07 – Compra de cimento em quantidade superior ao de armazenamento do local. 
 
Adicionalmente, observou-se que as retiradas de material não eram uniformes, o que demonstra a 
fragilidade dos controles aplicados: 
 

• em Janeiro, Fevereiro, Abril, Junho, Julho e Dezembro de 2017 não constou nenhuma saída 
de sacos de Cimento; 

• em Março constou a saída de 1.100 sacos; 
• em Maio constou a saída de 3.562 sacos; 
• em Agosto constou a saída de 2.371 sacos; 
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• em Setembro constou a saída de 481 sacos; 
• em Outubro constou a saída de 174 sacos; e 
• em Novembro constou a saída de 1.380 sacos. 

 
Por fim, foi constatado que, em dezembro de 2017, a entrada dos 8.000 sacos já havia sido feita no 
SUPRI, apesar de, conforme Constatação 01 deste Trabalho e documentos apresentados pela PR-Sé, 
ter restado confirmado que o material não foi entregue.  
 
Ainda, percebeu-se que, mesmo desconsiderando-se do cálculo os 8.000 sacos de cimento não 
entregues, a PR-Sé ainda deveria possuir no estoque, em 09/01/2018, 5.594 (13.594 – 8000) sacos de 
cimento. Contudo, em visita realizada no dia 05/01/2018, só foram observados 225 sacos em 
estoque, o que fragiliza ainda mais os controles realizados pela Regional. 
 
Recomendação 05: Recomenda-se à PR-Sé a atualização das informações inerentes a entradas, 
saídas e estoque no Sistema SUPRI de modo a refletir integralmente às práticas do Almoxarifado 
para que as informações contidas no Sistema possam ser utilizadas em favor de planejamento e 
logística mais eficazes para compra/distribuição de materiais.  
 
Recomendação 06: Adicionalmente, sugere-se à Prefeitura Regional que as decisões de compra e 
retirada sejam realizadas em conjunto pelos setores de Almoxarifado, Obras e Suprimentos, de modo 
que as futuras compras sejam realizadas em quantidades condizentes com a possibilidade de entrega, 
armazenamento e utilização do material. 
 
Recomendação 07: Recomenda-se também à PR-Sé proceder à devida conferência, prévia aos 
pagamentos, entre o volume solicitado e aquilo que foi entregue, não permitindo que pagamentos 
sejam realizados antes da entrega de todo o quantitativo. 
 
Recomendação 08: Recomenda-se ainda que PR-Sé proceda à apuração para determinar qual foi o 
destino dos 10.000 sacos de cimentos comprados entre maio e agosto de 2017, pois, considerando-se 
um consumo mensal de 900 sacos de cimento (conforme informado pela PR-Sé), o Almoxarifado 
deveria ter, em janeiro de 2018, ao menos, 2.800 sacos de cimento no seu estoque.  
 
  


