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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar as conclusões do trabalho de auditoria realizado em 

atendimento à Ordem de Serviço nº 039/2020/CGM-AUDI, cujo objeto foi a Contratação emergencial 

das obras de Contenção, Construção de Muro de Ala, Passeio e Drenagem na Av. Marechal Tito, na altura 

do número 5.545 X Córrego Itaim – Itaim Paulista, Contrato nº 005/SUB-IT/2019. 

 

Esta auditoria é decorrente de uma denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em uma 

contratação da Subprefeitura de Itaim realizada por dispensa de licitação por situação emergencial. A 

emergência foi apontada em notificação da defesa civil que determinou uma intervenção técnica em uma 

cratera aberta na Av. Marechal Tito, Itaim Paulista.  

 

A denúncia cita que a situação já era conhecida há muito tempo (desde 2015) e apresenta matéria sobre o 

problema do local (SEI 022691859), datada de junho de 2018, meses antes da ordem de início dos 

serviços (dezembro de 2018). Em pesquisa preliminar, a Divisão de Obras e Serviços de Engenharia da 

Coordenadoria de Auditoria da CGM desta Prefeitura verificou que em imagens extraídas do Google 

Street View era possível visualizar a cratera aberta nas imagens anteriores ao ano de 2018. Ainda de 

acordo com a denúncia, teriam ocorrido aditivos de valor, e as obras continuaram mesmo após o prazo 

final.  

 

A contratação emergencial trata-se do Termo de Contrato nº 005/SUB-IT/2019, SEI 019044173, 

processo 6040.2018/0000864-8, celebrado entre a Subprefeitura do Itaim Paulista e a empresa SC 

ENGENHARIA LTDA, objetivando a contenção, construção de muro de ala, passeio e drenagem na Av. 

Marechal Tito, altura do número 5.545. A obra apresentou valor final de R$ 2.299.949,45. 

 

Essa auditoria foi realizada no período de pandemia. Tendo em vista que as imagens do Google Street 

View foram suficientes para que essa equipe pudesse concluir os procedimentos de auditoria e emitir uma 

conclusão, não foi realizada vistoria in loco. 

 

Durante a execução dos trabalhos de auditoria, foram avaliados os seguintes aspectos: 

 

- Avaliou-se o critério usado para dispensa de licitação por emergência, frente às evidências previamente 

identificadas.  

 

- Averiguou-se a conformidade do ato de contratação por emergência em relação à legislação pertinente.  

 

- Verificou-se se as obras foram concluídas efetivamente no prazo improrrogável de 180 dias. 

 

- Averiguou-se a regularidade dos termos aditivos, e o replanilhamento ocorrido após o fim da obra. 

 

 

Ao final dos trabalhos, não foram identificados achados de auditoria de não-conformidade. 

 

Na sequência, estão detalhados os procedimentos realizados, as análises e as conclusões da equipe de 

auditoria. 

  



2. METODOLOGIA 
 

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria e o Manual Operacional de 

Auditoria desta Coordenadoria de Auditoria Geral (CGM/AUDI), abrangendo: 

  

 Planejamento dos trabalhos; 
 

 Análise documental; 

 

 Análises de imagens via Google Streeet View; 
 

 Procedimentos analíticos. 
 

  



3. INFORMAÇÃO 
 

- Sobre o critério utilizado para realização de contratação por dispensa: 

 

Em regra geral, a Constituição Federal de 1988 exige licitação para os contratos de obras, serviços, 

compras e alienações (art. 37, XXI), bem como para a concessão e a permissão de serviços públicos, cujo 

objetivo é criar condições para que diversos proponentes de um determinado serviço ou produto tenham 

igualdade de condições para competirem (princípio da igualdade), além de possibilitar à Administração a 

escolha da opção mais vantajosa. Mas esta regra comporta exceções em casos específicos, como por 

exemplo, para os casos nos quais a realização da licitação e o tempo necessário para sua execução 

poderiam causar prejuízo ao interesse público e a sociedade como um todo. 
 

Sobre a situação emergencial há uma definição jurídica do conceito de emergência para fins de dispensa 

de licitação, extraída do próprio artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, assim considerada a que demanda uma 

atitude imediata da administração pública, sob o risco, real e efetivo, de comprometimento da segurança 

de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e em virtude da qual, 

mercê da premência, resulta inviável aguardar o lapso temporal ordinário e necessário para a realização de 

um procedimento licitatório regular.  

 

Nesse sentido, a doutrina especializada orienta que: 

 

“A dispensa de licitação está, portanto, condicionada à caracterização da situação emergencial 

ou de calamidade pública. (...) Cabe ao agente público demonstrar, de forma contundente, que a 

situação fática a ser atendida demanda uma ação imediata do Estado, sob pena de prejuízos 

irreparáveis à coletividade. Não basta a afirmação de que prejuízos poderão ocorrer, estes devem 

ser indicados no procedimento de dispensa de licitação
1
.” 

 

No caso concreto, o parecer jurídico que subsidiou a dispensa de licitação (documento SEI nº 013171426 

do processo 6040.2018/0000864-8) caracterizou a urgência – pressuposto da emergência - com os 

seguintes fundamentos: 

 

 “a urgência relatada pela Defensoria Civil, bem como a justificativa e relatório da 

Coordenadoria de projetos e Obras desta Subprefeitura de que há riscos iminentes de mais 

solapamento com consequente interdição total da Av. Marechal Tito altura do n°5545 x Córrego 

Itaim, o que ocasionaria graves problemas aos moradores da região, assim como àqueles que 

dependem desta via de acesso para diversas vizinhas (Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, etc.).”  

 

O parecer jurídico (documento SEI nº 013171426) menciona a ordem de serviço externa (SEI nº 

033028893) elaborada pela defesa civil do município de São Paulo, que indica a urgência de realização de 

uma intervenção técnica frente o agravamento da situação do local nos últimos 30 dias, à época da 

emissão do documento (05/12/2018), ressaltando que poderia ocorrer a interdição total da via caso a 

intervenção não fosse realizada com a devida urgência. Parte do documento é apresentada na Figura 01. 

                                                 
1 MONTEIRO, Egle dos Santos. Dispensa de Licitação: art. 24, incisos I a XII, da Lei 8.666/93. In PEREIRA JÚNIOR, Jesse Torres. 

Comentários ao Sistema Legal Brasileiro de Licitações e Contratos Administrativos. 1ª ed. São Paulo: NDJ, 2016  

 



Figura 1 - Ordem de serviço da defesa civil. 

 

Fonte: Processo SEI nº 6067.2020/0008482-5, documento 033028893. 

 

Observe que houve uma avaliação da situação por equipe técnica competente, e a mesma concluiu pela 

necessidade de intervenção urgente para solução definitiva do problema: “A vista do que foi relatado, 

reiteramos a urgência em se haver uma intervenção técnica que solucione em definitivo o problema 

local, pois o referido problema vem se agravando substancialmente nos últimos 30dias (...)”. 

 

Diante do exposto, a equipe entende que houve urgência na contratação da obra e, portanto, o caso 

encaixa-se na exceção da regra geral, tendo em vista a situação emergencial agravada pela ação das 

chuvas intensas, conforme é relatado na Ordem de Serviço.  

 

Concluindo, a contratação por dispensa de licitação foi realizada conforme a legislação pertinente e 

atendeu ao interesse público, visto que através desta evitou-se o agravamento da situação e possível 

colapso da estrutura da ponte, que caso viesse a ocorrer colocaria a população local em risco, além de 

causar bloqueio nesta importante avenida, provocando graves prejuízos. 

 

- Sobre a possibilidade de emergência fabricada pela inércia da administração: 

 

Após a análise documental do processo SEI 040.2018/0000864-8, esta equipe enviou a Solicitação de 

Auditoria (SA) nº01, nº SEI 030329753, no qual o item 2 requeria: “Documento que comprove a ciência 

por essa Subprefeitura, por meios internos ou externos (ouvidoria), acerca da necessidade de obra para 

contenção da margem direita do Córrego Itaim x Avenida Marechal Tito altura do nº 5545, Itaim 

Paulista.”  

 

Em resposta à SA, a SUB-IT enviou uma ordem de serviço externa, SEI n°033028893, apresentada na 

Figura 01. Deste documento destacam-se os seguintes trechos:  

 

“Em vistoria de rotina nas áreas de risco, constatamos que, a ponte sobre o Córrego Itaim, no 

local ocorreu um grande solapamento na margem da referida Avenida, (...)”. (grifos nossos) 
 

“Cabe informar também que, o sinistro provocou a abertura de uma grande cratera levando para 

dentro do leito do córrego o passeio público e também o muro de contenção da ponte, fato este 

que, vem colocando em risco iminente o tráfego local que é intenso, bem como os pedestres (...)”. 

 

“Em vista do que foi relatado, reiteramos a urgência em se haver uma intervenção técnica que 

solucione em definitivo o problema no local, pois o referido problema vem se agravando 

substancialmente nos últimos 30 dias (...)”. (Grifos nossos) 

 



Os destaques retirados da Ordem de Serviço Externo da Diretoria da Defesa Civil - Itaim Paulista da 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana indicam a urgência da intervenção, devido ao agravamento da 

situação.  

 

Neste sentido há amparo legal em diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União acerca da 

contratação por dispensa de licitação em situações emergenciais: 

 

“A dispensa de licitação, em casos de emergência ou calamidade pública (art. 24, inciso IV, da 

Lei 8.666/1993), apenas é cabível se o objeto da contratação direta for o meio adequado, eficiente 

e efetivo de afastar o risco iminente detectado” (Acórdão 1987/2015-Plenário / Relator: 

BENJAMIN ZYMLER) 

 
“O dano reverso decorrente da falta de produto ou serviço que possa colocar em risco a saúde de 

pessoas se mostra muito mais gravoso do que o potencial dano ao erário decorrente da aquisição 

direta para remediar a situação, não podendo ser cobrada do gestor a prática de conduta 

diversa” (Acórdão 3126/2013-Segunda Câmara / Relator: ANA ARRAES)  
 
“Se a situação fática exigir a dispensa por situação emergencial, mesmo considerando a 

ocorrência de falta de planejamento, não pode o gestor deixar de adotá-la, pois se assim proceder 

responderá não apenas pela falta de planejamento, mas também pelos possíveis danos que sua 

inércia possa causar”. (Acórdão 1022/2013-Plenário Relator: ANA ARRAES)  
 

A jurisprudência sobre o assunto é clara no sentido de que o agravamento da situação, tornando-a 

emergencial, autoriza a utilização da dispensa de licitação baseada na aplicação, do Art. 24, IV da Lei 

Federal 8666/93. 

 

Importante salientar que o fato de existir uma cratera, por si só, não torna a necessidade do seu reparo 

urgente. É necessário que uma equipe técnica avalie a situação e a classifique como tal. No caso concreto, 

entende-se que havia monitoramento por parte da Defesa Civil do local, de acordo com os seguintes 

trechos da ordem de serviço externo: “Em vistoria de rotina nas áreas de risco, (...)” e “o referido 

problema vem se agravando substancialmente nos últimos 30 dias por conta das fortes chuvas, (...)”, e 

que após o agravamento da cratera, seu reparo foi classificado como urgente. 

 

A situação caracterizada pela Defesa Civil demonstrou a necessidade de ação urgente por parte da 

administração. Sendo assim, a gravidade verificada justifica o uso da dispensa de licitação com fulcro no 

Art. 24, IV, Lei 8666/93. Esse também foi o entendimento do Tribunal de Contas do Município através do 

Acórdão TC nº 1.106/2012, cujo trecho é redigido abaixo: 

 
“Preliminarmente, na esteira das manifestações dos órgãos técnicos desta Corte, verifico que 

restou demonstrado nos autos a situação de emergência justificadora da dispensa de licitação, 

nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. 

Em relação às falhas apontadas pela Auditoria, entendo que os esclarecimentos prestados pela 

Origem permitem concluir que as impropriedades verificadas não são suficientes para macular o 

procedimento em exame. Isso porque a gravidade da situação fática exigia a pronta ação da 

Prefeitura, em razão do risco iminente de desabamento de prédios, decorrente de incêndio de 

grandes proporções ocorrido em um galpão abandonado, que atingiu centenas de moradias da 

denominada Favela do Moinho.” 

 

O que a corte de contas municipal chamou de “gravidade da situação fática”, que seria uma situação 

grave que impele ao administrador público uma ação para evitar um problema mais grave, pode-se aplicar 

no caso analisado nesta auditoria. Sendo assim, a Subprefeitura de Itaim Paulista foi impelida à 

contratação emergencial. E assim o fez, prontamente, deu início ao processo de resolução do problema. 

 

Além disso, conforme relatado na notícia que instrui a denúncia recebida pela ouvidoria (SEI 

022691859): “... as obras na ponte sobre o Córrego Itaim são de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Serviços e Obras” e “A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em 

parceria com a prefeitura regional do Itaim Paulista, informa que a licitação para as obras de 



recomposição do talude que cedeu na Avenida Marechal Tito será lançada e aguarda apenas a 

conclusão do projeto básico”.  

 

Ainda nesse interim, de acordo com as Competências elencadas no próprio sítio eletrônico da Secretaria, 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) tem por finalidade executar obras de 

recuperação estrutural e construção de pontes e viadutos. 

 

Portanto, essa equipe entende que não houve desídia por parte da Subprefeitura de Itaim Paulista, tão 

pouco houve uma situação emergencial “fabricada” por parte da mesma, já que antes da caracterização de 

situação emergencial as obras seriam de responsabilidade da SIURB e, além disso, quando a Defesa Civil 

alertou sobre a urgência de realização da obra, a Subprefeitura agiu para evitar o agravamento da 

ocorrência. 

 

Importante ressaltar que não foram realizadas análises sobre a atuação ou omissão da SIURB no caso em 

comento, pois extrapolaria o escopo desta auditoria que foi a Contratação emergencial das obras de 

Contenção, Construção de Muro de Ala, Passeio e Drenagem na Av. Marechal Tito, na altura do número 

5.545 X Córrego Itaim – Itaim Paulista, Contrato nº 005/SUB-IT/2019. 

 

Concluindo, a contratação por dispensa de licitação foi realizada conforme a legislação pertinente e 

atendeu ao interesse público visto que através da obra contratada evitou-se o agravamento da situação e 

possível colapso da estrutura da ponte, que caso viesse a ocorrer colocaria a população local em risco, 

além de causar bloqueio nesta importante avenida, provocando graves prejuízos. 

 

- Sobre a conformidade da contratação por emergência em relação à legislação pertinente: 

 

A Lei Federal nº 8.666/98 indica como o processo de contratação por dispensa deve ser instruído: 
 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o
 e 4

o
 do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 

situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 

previsto no final do parágrafo único do art. 8
o
 desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 

5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança 

pública que justifique a dispensa, quando for o caso;                

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.” 

 

Em relação ao inciso I (caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco 

à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso), para a comprovação da situação 

emergencial, no processo de contratação 6040.2018/0000864-8 foram anexados o Documento 

Justificativa Técnica, SEI nº 013169695, o Relatório Fotográfico SEI nº 013170285 e o Memorando 048 
SEI nº 013170764 (Documentos 1, 2 e 3 do Anexo I). 

 

Já em relação ao inciso II e III (razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço), 

foram anexados ao processo o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela SIURB em 

06/08/2018, documento SEI nº 013171125 (Documento 4 do Anexo I), a informação encaminhada pela 

SUB-IT para a empresa convidando para a contratação e a respectiva resposta para a empresa, nos 

documentos SEI nº013171206 e nº 013171326 (Documentos 5 e 6 do Anexo I). Cabe ressaltar que com a 

emissão do CRC a empresa se encontra habilitada a contratar com a PMSP, conforme Portaria 

047/SMSO-G/2017. A Lei de Licitações permite a realização dos registros cadastrais para efeito de 

habilitação, conforme segue abaixo: 
 



“Art. 34.  Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem 

freqüentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma 

regulamentar, válidos por, no máximo, um ano.         
§ 1

o
  O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente 

aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo 

anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a 

atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 
§ 2

o
  É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros 

órgãos ou entidades da Administração Pública. 

Art. 35.  Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado 

fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 desta Lei. 
Art. 36.  Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, 

subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos 

constantes da documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei. 
§ 1

o
  Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro. 

§ 2
o
  A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo 

registro cadastral. 
Art. 37.  A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que 

deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificação 

cadastral.” (Grifo nosso) 

 

Na análise da resposta encaminhada pela SUB-IT e na análise do processo de contratação não foram 

encontradas informações acerca do convite a outras empresas interessadas na contratação direta. Apesar 

de não haver exigência legal, a consulta a outras empresas, para que o princípio da isonomia seja 

respeitado e também o caráter competitivo da contratação seja mantido, é considerada uma boa prática da 

Administração Pública. Apesar disso, observa-se que a contratação foi realizada legalmente e com os 

preços baseados na Tabela de custos unitários de SIURB/EDIF – data base: julho de 2018, com BDI de 

23,88%. Sobre isso o Acórdão 2.019/2010 Plenário do TCU diz: 

 

(...) além da caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 

deve-se trazer elementos aos autos do processo que demonstrem a compatibilidade dos preços 

contratados com aqueles vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, 

ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, bem como que foi consultado 

o maior número possível de fornecedores ou executantes, em atenção aos incisos II e III do 

parágrafo único do art. 26 dessa lei;  (Grifo nosso) 

 

Sendo assim, essa equipe entende que não há de se falar em prejuízo ao erário, e que o interesse 

público foi atendido com a realização das obras. 

 

- Em relação à obediência ao prazo efetivo de conclusão das obras (180 dias consecutivos e 

ininterruptos).  

 

A Lei Geral de Licitações, nº 8666/93 regulamenta: 

 

“Art. 24.  É dispensável a licitação: 

[...] 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 

e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 

dos respectivos contratos;”(Grifo nosso) 

 

 A Ordem de Serviço Externa, enviada pela Defesa Civil à SUB-IT (ver Figura 01 dessa Nota Técnica) 

em 05/12/2018, institui o caráter emergencial da obra, podendo ser entendida como a data da ocorrência 



da emergência. Considerando os 180 dias consecutivos a partir desta data, o limite para a realização das 

obras seria 02/06/2019. 

 

A segunda e última medição realizada pela contratada (documento SEI nº 020384001) foi do período 

01/01/2019 a 03/06/2019, o que foi compatível com a data limite que de 02/06/2019.  

 

Considerando que os artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/1964 definem que os pagamentos somente 

poderão ser efetuados após a regular liquidação da despesa. A equipe de auditoria entende que o objeto do 

contrato foi efetuado limitado às obras e serviços vinculados à situação emergencial, e também obedeceu 

ao limite legal de 180 dias. 

 

- Em relação à regularidade do termo aditivo de replanilhamento. 

 

Analisando o processo de contratação e o termo de aditamento nº 001, verificou-se que foi realizado o 

replanilhamento e consequente aditamento em decorrência da necessidade de ajuste do objeto contratado 

que foi alterado para menor, correspondendo a 99,99% do valor inicial contratado, conforme demostrados 

nos Documentos 7 e 8 do Anexo I desta Nota Técnica. 

 

Sendo assim, essa equipe entende que não houve irregularidade no aditamento e que a realização do 

replanilhamento para ajuste do objeto contrato foi justificada e não trouxe prejuízo para a Administração. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Do resultado dos trabalhos, conclui-se que a contratação e a execução foram realizadas conforme previsto 

no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93: a situação de emergência foi caraterizada, com provas 

documentais instruídas nos autos, as obras foram realizadas dentro do prazo máximo permitido para 

atender à situação urgente e, além disso, o planilhamento e consequente aditamento do objeto contratado 

foram realizados para diminuir o valor da obra em 0,01%.   

 

 

 

São Paulo, 23 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

Liara Macedo Rodrigues 

Coordenadora da Equipe de Auditoria 

Auditora Municipal de Controle Interno 

RF 856.887-1 

Gerardo de Magela da Cunha Coutinho Filho 
Auditor Municipal de Controle Interno 

RF 835.985-7 

 



ANEXO I 

 
Documentos relativos à contratação nº 005/SUB-IT/2019, extraídos no processo 

SEI 6040.2018/0000864-8.  

 

 
Documento 1 – Justificativa Técnica para a contratação emergencial. 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
Documento 2 - Relatório fotográfico anexado no processo de contratação. 

                               Relatório Fotográfico 

Objetivo: DATA 06/12/2018 

SOLAPAMENTO EM MARGEM DE CÓRREGO E 

AVENIDA 

Localização 

 

 

Local/Endereço: 

AV. MARECHAL TITO , Altura do N° 5545 CÓRREGO 

ITAIM 

 

Fotos 

 

 

 



 

Documento 3 - Relatório fotográfico anexado no processo de contratação.(cont.) 

                               Relatório Fotográfico 

Objetivo: DATA 06/12/2018 

SOLAPAMENTO EM MARGEM DE CÓRREGO E 

AVENIDA 

Localização 

 

 

Local/Endereço: 

AV. MARECHAL TITO , Altura do N° 5545 CÓRREGO 

ITAIM 

 

Fotos 

 

 
 

 

 

 



 

 

Documento 4 - Relatório fotográfico anexado no processo de contratação.(cont.) 

                               Relatório Fotográfico 

Objetivo: DATA 06/12/2018 

SOLAPAMENTO EM MARGEM DE CÓRREGO E 

AVENIDA 

Localizaçã
o 

 

 

Local/Endereço: 

AV. MARECHAL TITO , Altura do N° 5545 CÓRREGO 

ITAIM 

 

Fotos 

 

 
 

 



 

 

Documento 5 - Relatório fotográfico anexado no processo de contratação.(cont.) 

                               Relatório Fotográfico 

Objetivo: DATA 06/12/2018 

SOLAPAMENTO EM MARGEM DE CÓRREGO E 

AVENIDA 

Localização 

 

 

Local/Endereço: 

AV. MARECHAL TITO , Altura do N° 5545 CÓRREGO 

ITAIM 

 

Fotos 

 

 
 

 

 



 

 

Documento 6 - Relatório fotográfico anexado no processo de contratação.(cont.) 

                               Relatório Fotográfico 

Objetivo: DATA 06/12/2018 

SOLAPAMENTO EM MARGEM DE CÓRREGO E 

AVENIDA 

Localização 

 

 

Local/Endereço: 

AV. MARECHAL TITO , Altura do N° 5545 CÓRREGO 

ITAIM 

 

Fotos 

 

 
 

 

 



 

 

Documento 7 - Relatório fotográfico anexado no processo de contratação.(cont.) 

 

                               Relatório Fotográfico 

Objetivo:  

SOLAPAMENTO EM MARGEM DE CÓRREGO E 

AVENIDA 

Localização 

 

 

Local/Endereço: 

AV. MARECHAL TITO , Altura do N° 5545 CÓRREGO 

ITAIM 

 

Fotos 

 
 

 



 

 

 

Documento 8 – Memorando sobre a situação emergencial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
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Documento 9 – Memorando sobre a situação emergencial.(cont.) 

 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
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Documento 10 – Cadastro da empresa contratada para realizar as obras. 

 

 
 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
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Documento 11 – Justificativa para escolha da empresa contratada. 

 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
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Documento 12 – Resposta da empresa sobre convite à contratação. 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
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Documento 13 – Ofício referente ao aditamento e replanilhamento. 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
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Documento 14 – Despacho que autoriza o aditamento e replanilhamento. 

 
 


