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Nota Técnica nº 017/2019/CGM/AUDI  
 
 

São Paulo, 12 de dezembro de 2019. 
 
 

ASSUNTO: Análise do edital de consulta pública para a ata de registro de preços para prestação de 
Tapa-B , por tonelada aplicada, com 

aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica 
e controle digital. 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1. Em atendimento à Ordem de Serviço nº 156/2019/CGM-AUDI, esta Nota Técnica apresenta o 
resultado da análise da Minuta de Edital disponibilizada pela Secretaria Municipal das 
Subprefeituras na Consulta Pública nº 03/SMSUB/COGEL/2019, 
prestação de serviços de conservação de pavimentos viários  tapa buracos, por tonelada aplicada, 
com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba 

 
 
2. Este trabalho teve como objetivo verificar a adequação e regularidade das cláusulas da 
referida minuta de edital. 
 
3. Como resultado da análise, foram identificadas as seguintes fragilidades e oportunidades de 
melhoria no instrumento licitatório: 

 
a) Cláusula no edital com possível restrição a competitividade; 
b) Inclusão do manual de -

; 
c) Previsão de pagamento de produtividade com critérios questionáveis; 
d) Incompatibilidade do grau de compactação aceito pela Minuta com os critérios da Portaria 

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB nº 42/2019; 
e) Ausência de documentos relacionados à mão de obra e essenciais à fiscalização do 

contrato;  
f) Melhoria da fiscalização e controle com cláusula de obrigatoriedade do Livro de Ordem 

nos processos de medição de pagamentos; 
g) Inconsistência no número de fotos exigidas em diferentes cláusulas do edital; 
h) Melhoria na fiscalização e controle com a inclusão de um registro específico do tamanho 

do buraco e de informação adicional na foto inicial das etapas; 
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i) Melhoria da transparência e controle social com a disponibilização da Programação Diária 
dos Serviços de  a serem executados; 

j) Atualização da legislação mencionada no edital.  
 

4. Diante do exposto, foram apresentadas recomendações de melhorias para saneamento das 
vulnerabilidades encontradas, de maneira a evitar possíveis ocorrências de problemas futuros na 
contratação e execução do contrato, além do fortalecimento da fiscalização e controle dos serviços 
prestados. 
 
5. Tendo em vista que tais fragilidades podem dificultar a conferência das medições do contrato 
e da prestação de contas, além do risco de prejuízo ao erário, foram apresentadas recomendações de 
melhorias ao Edital para saneamento das vulnerabilidades apontadas. 
 
 
INFORMAÇÃO 

 
6. Primeiramente, enfatiza-se que estão em andamento auditorias (OS 43/2019/CGM-AUDI e 
OS 70/2019/CGM-AUDI) que versam sobre serviço de conservação de pavimentos  

 Nestes trabalhos já foram identificadas algumas fragilidades que ocorrem na execução 
deste tipo de serviço, assim, considerando essas experiências, na análise do processo de Consulta 
Pública do Edital de Tapa Buracos , são destacados pontos que visam evitar possíveis prejuízos à 
Administração. 
 
Restrição à Competitividade devido ao Aumento da Quantidade de Serviços a Ser 
Comprovada por Agrupamento. 
 
7. Analisando-se o item 3.4 da Minuta do Edital de Consulta Pública Tapa Buracos , 
juntamente com o item 12.5.3.2 (reproduzidos abaixo), observa-se provável restrição à competição, 
tendo em vista que houve redução do número de agrupamentos previstos, de dez para seis, com o 
aumento do número de subprefeituras por agrupamento, implicando na necessidade de aumento da 
capacidade operacional da contratada e consequentemente na quantidade a ser comprovada de 
serviços executados por agrupamento. 
 

3.4 Haverá uma Ata de Registro de Preços para cada agrupamento, que será firmada entre 
a Prefeitura e a licitante vencedora, podendo, ainda, ser firmada uma única Ata para mais 
de um agrupamento, caso vencidos pela mesma licitante.  

  ... 
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12.5.3.2. Capacidade técnico-operacional: nos termos do Artigo 30, Inciso II, da Lei 
8.666/93, comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado(s) ou 
certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 
comprovem, isoladamente ou somados no mesmo período de 90 (noventa) dias 
concomitantes, a execução dos serviços de CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, 
nos seguintes quantitativos:  
 

 
 
8. Ressalta-se que na última licitação de objeto similar, Edital nº12/SMSP/COGEL/2014, foi 
realizada a distribuição das subprefeituras entre dez agrupamentos, diluindo-se, assim, a quantidade 
necessária para comprovação de capacidade técnico-operacional, conforme pode ser observado nas 
tabelas do item 8.2.5, transcrito abaixo: 

 
Agrupamento I 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

1.960 980 04 

Agrupamento II 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

3.675 1.837 07 
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Agrupamento III 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

1.470 735 03 

Agrupamento IV 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

1.960 980 04 

Agrupamento V 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

3.675 1.837 07 

Agrupamento VI  

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

4.165 2.083 08 

Agrupamento VII  

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

3.920 1.960 08 
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Agrupamento VIII  SPUA/NEC  Marginal Tietê 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

2.695 1.347 05 

Agrupamento IX  SPUA/NEC  Marginal Pinheiros 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

2.695 1.347 05 

 
Agrupamento X  SPUA/NEC  Mini anel viário 

Toneladas/mês 

Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

2.695 1.347 05 

 
9. Sendo assim, entende-se que a mudança no número de agrupamentos pode tornar-se barreira 
impeditiva para participação de empresas de menor porte, o que diminui o número de concorrentes 
e pode afetar a seleção da proposta mais vantajosa, princípio basilar da Lei Federal de Licitações.  

 
10. Diante do exposto, com o objetivo de ampliar a concorrência da licitação, recomenda-se diluir 
a concentração de subprefeituras em um maior número de agrupamentos, reduzindo a quantidade de 
serviços a serem comprovados e permitindo a inclusão do maior número possível de concorrentes 
capacitados. 
 
Inclusão da Portaria Secretaria Municipal das Subprefeituras  SMSUB nº 42/2019 no Edital. 

 
11. A Portaria Secretaria Municipal das Subprefeituras  SMSUB nº 42 de 11 de novembro de 
2019 disciplina a implementação do Manual de Especificação Técnica para a Execução dos 
S - de São Paulo. 
 
12. Como a Consulta Pública nº 03/SMSUB/COGEL/2019 é anterior à publicação da Portaria, 
compreende-se a ausência de menção do Manual, porém, ressalta-se a importância de no novo edital 
fazer constar o manual, seja uma menção, seja como um anexo. 
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Previsão de Pagamento de Produtividade Com Base em Critérios Questionáveis. 

 
13. O termo de referência da Minuta do Edital prevê, em seu item 3 (reproduzidos abaixo), o 
pagamento de produtividade para as empresas, a equipe de auditoria identificou pontos relacionados 
à unidade de medida da produtividade que merecem ser repensados pela Secretaria. 
 

3. PRODUTIVIDADE 
3.1. Para a execução de produtividade mínima mensal de tapamento de 500 buracos 
utilizando 500 ton/mês, por frente de trabalho, será pago o valor de unitário da tonelada 
aplicada sem acréscimos. 
 3.1.1 Memória de Cálculo: Valor Unitário da Tonelada x 500. 
3.2. Para a execução de produtividade mensal de tapamento de 501 buracos a 600 buracos 
utilizando no máximo 600 ton/mês, por frente de trabalho, será acrescido 5% (cinco 
porcento), sobre valor unitário da tonelada aplicada, desde que comprovados o número de 
buracos tapados versus a quantidade de tonelada utilizada. 
 3.2.1. Memória de Cálculo: Valor Unitário da Tonelada + 5% x tonelada aplicada. 
3.3. Para a execução de produtividade mensal de tapamento de acima de 601 buracos 
utilizando no máximo 750 ton/mês, por frente de trabalho, será acrescido 10% (dez 
porcento), sobre valor unitário da tonelada aplicada, desde que comprovados o número de 
buracos tapados versus a quantidade de tonelada utilizada. 

 
14. Existem recomendações técnicas para a execução de reparos em pavimentos que definem os 

- -se citar inclusive a Portaria 
Secretaria Municipal das Subprefeituras  SMSUB nº 42/2019. Assim, quando as diretrizes são 
cumpridas, existe uma quantidade ideal de massa a ser utilizada para garantir a qualidade do 
serviço, sendo que quando se utiliza menos massa que a ideal impacta-se diretamente na 
qualidade/durabilidade do reparo, e quando se utiliza mais material que o ideal, ocorre o seu 
desperdício. 
 
15. Ao vincular o pagamento de produtividade à quantidade de toneladas utilizadas para tapar 
determinado número de buracos, a Administração pode ter criado um conflito de interesse, uma vez 
que a empresa, visando ganhar a produtividade, pode utilizar uma quantidade menor que a ideal de 
massa asfáltica para tapar os buracos, impactando assim a qualidade do serviço, ou pode não 
executar os buracos de maiores dimensões necessários para evitar o consumo de massa em um 
único buraco. Assim, o critério da Minuta do Edital não parece adequado para avaliar o pagamento 
de produtividade às empresas prestadoras de serviço, uma vez que, seguindo-se as orientações 
técnicas, existe uma quantidade correta de massa a ser utilizada no serviço. 
 
16. Outro ponto que deve ser confirmado pela Secretaria é sobre como será realizado o controle 
da produção por equipes. Deve ser avaliado se o fiscal do contrato conseguirá identificar quais 
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buracos foram tapados por cada uma das equipes, e se conseguirá relacioná-los com o consumo da 
massa asfáltica. Sem o devido controle, a Administração pode estar incentivando uma prática 
identificada nas auditorias anteriores, a declaração de menos equipes de trabalho do que 
efetivamente é utilizada. Tal prática pode trazer consequências para a administração pública, uma 
vez que, a mesma responde solidariamente à contratada pelos encargos previdenciários. 
 
17. Por último, a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), em respostas aos 

da produção de tapamento de 500 (quinhentos) buracos foi prevista considerando a média histórica 
m relação a esta informação, ainda restam questões a serem 

avaliadas, antes de prosseguirem a licitação: 
 

a) Normalmente quando paga-se produtividade para a execução de um serviço, exige-se 
como contrapartida o aumento da produção. Na resposta da SMSUB não fica claro se o 
tapamento dos 500 buracos é a média do que é realizado hoje ou se já leva em 
consideração o aumento da produção.  

b) - -se o uso da 
mini fresadora no requadramento. Esse equipamento tem uma produção por hora maior 
que a metodologia utilizada atualmente. Não está claro se esse aumento de produção, 
exclusivamente pela troca da metodologia, foi levado em conta quando foi definido o 
tapamento mínimo de 500 buracos. Caso não tenha sido considerado o ganho da 
produtividade apenas pela alteração da forma de execução exigida, deve ser repensado o 
valor. 
 

Incompatibilidade do grau de compactação aceito pela Minuta do Edital com os critérios do 
Manual de especificação técnica para a execução -
de São Paulo. 

 
18. Na contratação anterior de serviços de tapa buracos, Edital de Pregão Eletrônico nº 
12/SMSP/COGEL/2014, mais especificamente no item 5.2 do Termo de Referência, estava previsto 
um redutor de pagamento que variava de acordo com o grau de compactação como parâmetro 
Marshall. Porém, na minuta do Edital da Consulta Pública em análise, não há previsão de redução 
de pagamento, a mesma apenas menciona que graus de compactação entre 100% e 90% serão pagos 
com 100% do valor da tonelada aplicada. 
 
19. Segundo o Manual de especificação técnica para a execução dos serviços -

especificações técnicas rodoviárias vigentes em âmbito nacional para os serviços de tapa buraco. 
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-se que para os serviços de -Buracos
critérios de aceitação. A Tabela 06 da Portaria Secretaria Municipal das Subprefeituras  SMSUB 
nº 42/2019 (Figura 02), apresenta os novos valores mínimos de grau de compactação para a 
aceitação desse tipo de serviço, portanto, qualquer serviço que apresente grau de compactação 
abaixo desses valores deve ser recusado, o que inclui os casos que apresentarem grau de 
compactação de 90% previsto no edital. 
 

 
Figura 02: Tabela 06 da Portaria Secretaria Municipal das Subprefeituras  SMSUB nº 
42/2019 
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20. Considerando que o edital anterior previa redutores de pagamento mais rigorosos e que estes 
eram raramente aplicados, e visando incentivar a melhor qualidade dos serviços, sugere-se que 
sejam mantidos os redutores de pagamentos, necessitando apenas a adequação dos intervalos dos 
graus de compactação para cada faixa do redutor de pagamento ao Manual. 
 
Ausência de documentos relacionados à mão de obra e essenciais à fiscalização do contrato. 

 
21. Em auditorias realizadas pela Divisão de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia 

- , constatou-se que no preço ofertado pelo serviço 
está contemplado o pagamento de adicional de insalubridade para a equipe. Porém, devido ao 
atendimento de requisitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalhado do SIEMACO-SP e do 
SINDIVERDE, tal benefício é reduzido, passando de 40% para 20% em alguns casos, e sendo 
zerado na maioria das vezes. Nesses casos, a equipe de auditoria entendeu que houve pagamento a 
maior por parte da Administração, uma vez que despesa com o adicional de insalubridade não foi 
executada. 
 
22. Verificou-se que o principal fator que contribuiu para a ocorrência do pagamento a maior foi a 
falta de exigência de documentos essenciais à fiscalização da execução do contrato. Para evitar o 
dano ao erário público, sugere-se que incluam no rol de documentos que devem ser anexados nas 
medições os seguintes registros: 
 

a) Planilha de Composição de Custos entregue pela empresa; 
b) Planilha de Composição de Leis Sociais e Trabalhistas entregue pela empresa; 
c) Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho que a empresa participa; 
d) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais atualizado e; 
e) O laudo técnico atualizado. 

 
23. Tendo acesso a tais documentos, o fiscal possui ferramentas para efetuar a glosa da parcela 
referente ao adicional de insalubridade quando o mesmo não for pago aos funcionários devido à 
adesão à Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
Ausência de Obrigatoriedade do Registro do Livro de Ordem nos Processos de Medição de 
Pagamentos. 

 
24. A Resolução nº 1024 de 21/08/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia  CONFEA e, mais recentemente, o Ato Normativo nº 06, de 28 de maio de 2012, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  CREA-SP, dispõem 
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sobre a obrigatoriedade da adoção do Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia. 
 
25. O Livro de Ordem consiste na memória escrita de todas as atividades dos responsáveis 
técnicos relacionadas à obra ou serviço, servindo como instrumento fundamental da fiscalização, 
por permitir verificar a efetiva participação do profissional responsável na execução dos serviços 
contratados. 

 
26. Além disso, o Livro de Ordem pode dirimir dúvidas sobre ocorrências relevantes que 
impactam no andamento dos serviços, segue como exemplo alguns dos dispositivos contidos no 
supracitado ato normativo: 

 
Art. 3° 0 Livro de Ordem deverá conter o registro, o cargo do responsável técnico e demais 
profissionais intervenientes na obra ou serviço, de todas as ocorrências relevantes do 
empreendimento. 
§ 1° Serão, obrigatoriamente, registrados no Livro de Ordem: 
VIII - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro 
ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas a ingerência do 
responsável técnico; 
X - a visita da fiscalização, consignando, se houver toda e qualquer ocorrência em 
desacordo com o projeto e/ou serviços aprovados; 
§ 2° Todos os relatos de visitas serão datados e assinados pelo responsável técnico pela 
obra ou serviço. O destinatário da orientação de execução transmitida pelo responsável 
técnico deverá apor sua assinatura ao Livro de Ordem, dando assim a sua ciência. 
§ 3° A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa da 
ART por conclusão do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabível. (grifos 
nosso) 

 
27. Dessa maneira, de forma assertiva foi previsto no Termo de Referência, cláusulas 8.1.16 e 
8.1.17, que a Detentora da ata será obrigada adotar o Livro de Ordem para as obras e serviços de 
engenharia: 
 

8.1.16. A Detentora se compromete a adotar o LIVRO DE ORDEM para as obras e serviços 
de engenharia, em conformidade com a resolução nº 1.024  CONFEA, devendo observar o 
disposto no Ato Normativo 06/2012 do CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015, 
publicado no Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015.  

8.1.16.1. O LIVRO DE ORDEM deve retratar com exatidão todas as ocorrências, 
interferências e readequações, por vezes necessárias, que podem servir, inclusive, 
de justificativa para eventuais aditamentos contratuais.   

8.1.17. A Contratada deverá registrar as ocorrências de lançamento irregular de esgoto no 
Livro de Ordem e na Ficha diária de produção, bem como reportar as irregularidades 
constatadas à fiscalização para as providências cabíveis conforme determina a Lei 
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13.369/2002, em conformidade com o Memorando GAB-DD 425/2015, publicado no Diário 
Oficial da Cidade de 02/12/2015.  

 
28. No entanto, a equipe de auditoria entende ser de suma importância para fiscalização e 
controle, a exigência no termo de referência, mais especificamente no item 6  DAS MEDIÇÕES E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, da obrigatoriedade de juntar aos autos do Processo de Medição, 
cópia do Livro de Ordem da Contratada, referente ao período de pagamento.  
 
29.  Dessa forma, torna-se possível confrontar as informações da Contratada com o relatório 
diário do engenheiro fiscal, previsto no item 7.2 do supracitado edital, no caso de justificativas que 
se mostrem inconsistentes. 
 

7.2 Não havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a 
contratada não contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais 
que possam comprometer a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos 
serviços serão consignados pelo engenheiro fiscal no RELATÓRIO DIÁRIO que será 
parte integrante do pagamento.(grifos nosso) 

 

Inconsistência entre o item 7.2 do Anexo IV (Minuta da Ata de Registro de Preços) e o item 
4.18 do Anexo IA (Termo de Referência). 

 
30. -se uma inconsistência 
entre o número de fotos exigidas das etapas de execução dos serviços contidas em cláusulas 
previstas nos anexos IA e IV, conforme pode se observar abaixo: 
 

Anexo I-A - TERMO DE REFERÊNCIA 
4.18. Deverão ser apresentadas, no mínimo, três fotos do mesmo buraco, durante as 
seguintes fases do serviço:  

2.14.1.1 1ª: inicial;  

2.14.1.2 2ª: após a preparação do local, com o requadramento e limpeza, contendo 
régua, ou outro equipamento que valha, demonstrando em escala 1:100 o tamanho e 
a profundidade do buraco (que deverá ser aferida no ponto mais profundo do 
buraco) e;  

2.14.1.3 3ª: final; devem ser capturadas e devidamente enviadas on-line para um 
Sistema de Gestão.  
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

7.2. Para o recebimento do objeto, deverão ser apresentadas, no mínimo, 2 (duas) 
fotos da realização de cada serviço demonstrando a evolução dos mesmos, sendo 
necessário evidenciar: 1° antes da realização dos serviços e 2° após a realização 
dos serviços.(grifos nosso)  

 
31. Diante do exposto, recomenda-se a modificação do item 7.2 do Anexo IV, para que seja 
prevista na minuta da ata o registro de todas as etapas da execução do serviço, ou seja, três fotos, 
sendo elas: uma antes da execução; uma durante a execução, mais especificamente após a 
preparação do local e; por último, uma foto depois da execução total do serviço. 
 
Necessidade de Melhoria nos Registros de Informações no intuito de Aprimorar a 
Fiscalização. 

 
32. A Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM) recomenda que as fotos das 
diferentes etapas da execução sejam tiradas do mesmo local e ângulo, para que assim possam ser 
comparadas e possibilitem a verificação da compatibilidade dos registros de todas as etapas do 
serviço de tapa buraco . 
 
33. Para que o registro seja feito de forma clara, conforme solicita a CGM, a foto deve ser tirada 
de uma distância razoável que permita a visualização de toda extensão do buraco, no entanto, esse 
distanciamento pode impossibilitar a importante exigência do dimensionamento do buraco, no qual 
a foto após a preparação do local deve conter régua ou outro equipamento que permita a 
demonstração em escala do tamanho e profundidade do buraco, conforme previsto no item 4.18 do 
Termo de Referencia da Minuta do edital. 

 
34. Cabe mencionar que se considera importante a previsão do registro do dimensionamento dos 
buracos, pois o pagamento, que é feito por tonelada aplicada, atualmente só é comprovado com o 
ticket da balança na saída das usinas. No entanto, com os dados do tamanho e profundidade do 
buraco, que, conforme a Minuta, passam a ser exigidos, será possível, por meio de cálculos 
envolvendo a área e massa específica, chegar ao total de volume efetivamente aplicado de massa 
asfáltica. 
 
35. Sendo assim, a equipe de auditoria recomenda que além da adequação do item 7.2, do Anexo 
IV, mencionada anteriormente, seja previsto um quarto registro, especificamente para demonstrar o 
tamanho e profundidade do buraco, atendendo, assim, de forma mais efetiva a necessidade do 
registro de seu dimensionamento. 
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36. Além disso, considera-se necessário, como instrumento de melhoria da fiscalização, que a 
foto inicial constante no subitem 2.14.1.1, contenha demarcação da área a ser requadrada, pois 
dessa forma o fiscal engenheiro poderá verificar se o requadramento realizado foi condizente com a 
real necessidade. 

 
37.  Destaca-se que por vezes foi observado em auditorias anteriores, que a Contratada realiza um 
requadramento com dimensões bem maiores que as necessárias, para minimizar o tempo de trabalho 
e maximizar o volume de massa aplicada, o que gera potenciais prejuízos a Administração. 

 
38. Segue abaixo sugestão de alteração do texto do termo de referência, para se adequar às 
melhores práticas de controle e fiscalização, e um exemplo de foto inicial com demarcação da área 
a ser requadrada. 

 
4.18. Deverão ser apresentadas, no mínimo, três fotos do mesmo buraco, durante as 
seguintes fases do serviço:  

2.14.1.1 1ª: inicial (com a demarcação da área a ser requadrada); 

(grifo é a sugestão da equipe de auditoria). 

 

 
Figura 01: Exemplo de foto inicial com demarcação da área a ser requadrada. 

 

39. Diante do exposto, verifica-se que com a implementação das recomendações citadas, tais 
quais: foto específica com referência de escala do tamanho e profundidade do buraco e foto inicial 
com demarcação da área a ser requadrada, a Administração poderá por meio de cálculos ter maior 
confiabilidade de que o volume pago foi aquele efetivamente aplicado e, também, que o serviço 
necessário era realmente aquele com as dimensões realizadas. 
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Ausência de Previsão no Edital de Publicação da Programação Diária dos 
 

 
40. Ao encontro do princípio da Transparência, para que o munícipe possa acompanhar e 
monitorar o atendimento a demandas de interesse pessoal ou coletivo faz-se necessária a publicação 
diária da programação dos serviços a serem executados. Porém, a Minuta do Edital não prevê a 
publicação da programação diária dos serviços de tapa buracos, 
 
41. Com a implementação do Sistema de Gerenciamento dos Serviços de Zeladoria (SGZ), em 
que, aparentemente, há a possibilidade de fornecimento tempestivo de dados de acompanhamento 
online dos serviços, já que os mesmos são monitorados pelas unidades, neste caso pelas 
subprefeituras, entende-se possível a disponibilização da programação diária dos serviços a serem 
executados. 
 
42. Ressalta-se que a Transparência da programação dos serviços é uma ferramenta essencial para 
possibilitar o efetivo fortalecimento do controle social e indiretamente a melhoria da qualidade do 
serviço prestado. 
 
Necessidade de exclusão do Edital decreto revogado após a Consulta Pública. 

 
43. Apenas a título de informação, o Decreto nº 44.755/2004, mencionado no item 8.1.2 da 
Minuta da Ata de Registro de Preços foi revogado pelo Decreto nº 58.108 de 26 de novembro de 
2019, e portanto deve ser feita atualização quando da emissão do edital. 
 

 CONCLUSÃO 
 
44. Diante do exposto, para observância dos princípios da Administração Pública da eficiência, 
economicidade, transparência e accountability, assim como normativos técnicos específicos ao 
objeto em análise, propõem-se as seguintes recomendações ao edital para saneamento das 
fragilidades identificadas:  
 

Recomendação 1. Recomenda-se diluir a concentração de subprefeituras em uma maior 
quantidade de agrupamentos, permitindo a inclusão do maior número possível de 
concorrentes capacitados; 
 
Recomendação 2. Recomenda-se a inclusão da Portaria Secretaria Municipal das 
Subprefeituras  SMSUB nº 42/2019 no edital; 
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Recomendação 3. Recomenda-se, caso legal e adequado o pagamento por produtividade, 
reavaliar o critério de medição, levando-se em consideração a alteração na metodologia do 
serviço, bem como a qualidade do serviço e o interesse público. 
 
Recomendação 4. Recomenda-se a manutenção do redutor de pagamento, adequando o 
intervalo de grau de compactação das faixas de redução ao Manual de especificação técnica 
para a execução dos serviços - ; 
 
Recomendação 5. Recomenda-se a exigência no termo de referência, mais 
especificamente no item 6  DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, da 
obrigatoriedade de juntar aos autos do Processo de Medição, cópia do Livro de Ordem da 
Contratada, referente ao período de pagamento, além dos documentos essenciais à 
fiscalização listados no apontamento referente à Prevenção de Dano ao Erário Público; 

 
Recomendação 6. Recomenda-se a adequação do item 7.2 do Anexo IV, para que seja 
prevista na minuta da ata o registro de todas as etapas da execução do serviço, ou seja, no 
mínimo três fotos; 
 
Recomendação 7. Recomenda-se que além da adequação do item 7.2, do Anexo IV, 
mencionada anteriormente, seja previsto um quarto registro, especificamente para 
demonstrar o tamanho e profundidade do buraco; 
 
Recomendação 8. Recomenda-se alteração do texto do subitem 2.14.1.1 do termo de 
referência, co com a demarcação da área a ser requadrada  
 
Recomendação 9. Recomenda-se a disponibilização da programação diária dos serviços 
de tapa buracos a serem executados; 
 
Recomendação 10. Recomenda-se se atentar à revogação do Decreto nº44.755/2004 na 
publicação do novo edital. 

 
45. Sugere-se o encaminhamento desta nota técnica para a Secretaria Municipal das 
Subprefeituras para adoção das recomendações propostas, assim como para o Gabinete da 
Controladoria Geral do Município de São Paulo, visando avaliação quanto aos procedimentos 
cabíveis. 
 


