RELATÓRIO DE AUDITORIA
Ordem de Serviço:
Unidade Auditada:
Período de Realização:

N° 23/2016/CGM
Subprefeitura de Casa Verde
12/07/2016 à 22/08/2016

SUMÁRIO EXECUTIVO
Sr. Coordenador,
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço nº 23/2016,
realizada na Subprefeitura de Casa Verde, com o objetivo de verificar a contratação e a execução
dos serviços de manutenção e revitalização da Praça Sem Denominação, localizada na Rua
Koshun Takara, esquina com a Rua Francisco Arcuri.
A auditoria fundamentou-se na análise do Processo nº 2015-0.252.864-5 e em visitas “in loco”
para verificação dos serviços executados.
O objeto desta contratação é a manutenção e revitalização da praça citada, no valor de R$
199.217,87, através da realização de serviços de engenharia com o objetivo de melhorar o
atendimento das necessidades dos munícipes da Cidade de São Paulo, em especial da
Subprefeitura de Capela do Socorro/Cachoeirinha. O prazo para execução dos serviços foi de 60
dias após emissão da Ordem de Início dos Serviços, que se deu em 30 de Dezembro de 2015.
Os serviços foram executados através da contratação da empresa Trajeto Construções e Serviços
Ltda., conforme adesão à Ata de Registro de Preço nº 005/SIURB/2014, cuja definição do objeto
é “serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações,
de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em
locais onde a execução desses serviços seja de responsabilidade da municipalidade de São Paulo
com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada”.
Os serviços contratados foram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalação de alambrado na quadra de esportes;
Instalação de tela de nylon para a cobertura da quadra;
Instalação de traves para futebol;
Instalação de bancos em concreto;
Instalação de conjuntos de mesa com bancos em concreto;
Instalação de equipamentos de ginástica para Terceira Idade;
Instalação de Playground;
Reforma e ampliação do passeio de concreto;
Plantio de grama;
Paisagismo;
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•

Entre outros.

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito no (s) anexo (s) deste relatório,
a saber:
Anexo I – Descritivo;
Anexo II – Escopo e Metodologia;
Do resultado dos trabalhos, destacam-se os seguintes achados:
001 - Ausência de Justificativa e de Comprovação quanto aos Quantitativos pagos para o serviço
“Remoção de Entulho com Caçamba Metálica, inclusive Carga Manual e Descarga em BotaFora”, resultando em Prejuízo Potencial no valor de R$ 24.888,95;
002 - Pagamento por Serviços não Previstos e sem Justificativa/Comprovação no valor de R$
14.001,85;
003 - Divergência entre o Volume Medido/Pago e o efetivamente Executado para o Item “Passeio
de Concreto Armado, incluindo Preparo de Caixa e Lastro de Brita” resultando em Prejuízo de R$
5.887,45 aos Cofres Municipais;
004 - Pagamento indevido do Serviço “Limpeza Manual Geral, inclusive Remoção de Cobertura
Vegetal – Tronco até 10 cm – Sem Transporte” ensejando em Prejuízo de R$ 4.174,92 ao Erário
Municipal;
005 - Ausência da Instalação de tirantes de aço nº 12 para o serviço “Tela de Nylon para
Cobertura de Quadra”, ensejando em Prejuízo Potencial de R$ 3.975,90;
006 - Diferença entre os Quantitativos Pagos e os Efetivamente Executados para os Itens “Banco
em Concreto Aparente com Balanço de 40 cm” e “Conjunto Mesa e Bancos em Concreto”,
ensejando em Prejuízo de R$ 3.697,14 para a Administração Municipal;
007 - Execução incorreta do Serviço “Corte e Espalhamento dentro da Obra” realizado na Quadra
Esportiva, resultando em Prejuízo Potencial de R$ 3.179,66 aos Cofres Públicos;
008 - Falhas na Comprovação da Realização do Serviço “Demolição de Concreto Simples”,
resultando em Prejuízo Potencial de R$ 2.352,48 ao Erário Municipal;
009 - Má Qualidade na Execução dos Serviços;
010 - Supressão de Item e Acréscimo de Quantitativos de itens sem Justificativa Técnica;
011 - Fragilidades na Comprovação da Realização do Serviço “Tela de Proteção de Obras – Malha
2 mm”;
012 - Fragilidades na Comprovação da Realização dos Serviços “Retirada de Guias de Concreto e
Recolocação de Guias de Concreto”;
013 - Divergência entre os Quantitativos Pagos e os Efetivamente Executados no tocante ao Item
“Rebaixamento de Guia”;
014 - Ausência de Ajuste do Solo para o Serviço “Grama Esmeralda”, em desconformidade com o
Critério de Medição para Edificações da SIURB e ensejando baixa durabilidade dos Serviços;
015 - Fragilidades no tocante à Fiscalização Contratual;
016 - Ausência de Termo de Contrato ou instrumento substituto hábil;
017 - Ausência de Projeto Básico; e
018 - Existência de Faixa de Publicidade de Agente Político em Obra da Administração
Municipal.
Informada sobre os problemas encontrados, a Subprefeitura de Casa Verde manifestou-se através
do Relatório de respostas aos questionamentos, encaminhado apenas através de e-mail. Suas
respostas seguem copiadas na íntegra, quando existentes, após cada constatação sob o título
Manifestação da Unidade, Plano de Providências e Prazo de Implementação, seguidas da Análise
da Equipe de Auditoria e das respectivas Recomendações, quando existentes.
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Cumpre ressaltar que, do valor total da obra, que somou R$ 199.217,87, foram constatadas
irregularidades na execução de serviços que comprometeram o pagamento de R$ 101.173,49, ou
seja, cerca de 51% do total dispendido.
Também cabe destacar que problemas similares aos elencados nesse Relatório foram identificados
em outros trabalhos desse Órgão de Controle (exemplos: Ordens de Serviço nºs 013, 030, 031,
032 e 033/2016), demonstrando que são comuns, nas Subprefeituras, as falhas inerentes à adesão
a Atas de Registro de Preços para realização de obras e serviços de engenharia e sugerindo
oportunidade de melhoria nos seus respectivos controles.
Recomenda-se o encaminhamento deste relatório para a Corregedoria Geral do Município,
visando à adoção das providências cabíveis para definição de eventuais responsabilidades
administrativas, disciplinares, civis e político-administrativas, diante das irregularidades
constatadas.

São Paulo, 07 de Dezembro de 2016.
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ANEXO I – DESCRITIVO

CONSTATAÇÃO 001 - Ausência de Justificativa e de Comprovação quanto aos
Quantitativos pagos para o serviço “Remoção de Entulho com Caçamba Metálica, inclusive
Carga Manual e Descarga em Bota-Fora”, resultando em Prejuízo Potencial no valor de R$
24.888,95.
Em análise ao Processo nº 2015-0.0252.864-5, constatou-se a ausência de explicação técnica que
justificasse o quantitativo pago (296,21 metros cúbicos - m³) para o serviço “Remoção de Entulho
com Caçamba Metálica, inclusive Carga Manual e Descarga em Bota-Fora”, configurando
pagamento em desacordo com o Critério de Medição para Edificações da SIURB.
Por meio de exame das fotografias, constantes do processo supracitado, realizadas em data
anterior à execução da revitalização da praça, não foi possível evidenciar a existência de resíduos
suficientes que justificassem a quantidade prevista na planilha orçamentária para o item retro
mencionado, conforme fotos nas Figuras 01, 02 e 03:

Figura 01 - Praça antes da Revitalização.

Figura 02 - Praça antes da Revitalização.

Figura 03 - Praça antes da Revitalização.

Sabe-se também que, durante a execução do contrato, é obrigação da fiscalização realizar a
medição dos quantitativos apenas quando forem apresentados os registros do Controle de
Transporte de Resíduos - CTR, conforme Critério de Medição Edificações da SIURB:
“Este serviço será quantificado através da apresentação e retenção de uma via do registro do
Controle de Transporte de Resíduos (CTR), documento comprobatório que o entulho foi entregue
em área licenciada para destinação adequada.”
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Dessa forma, constatou-se a ausência de registos de CTR que comprovassem a quantidade
apresentada na planilha de execução do serviço, configurando falha na comprovação da efetiva
execução dos serviços e da correta destinação dos resíduos (entulho), descumprindo o definido no
Critério de Medição Edificações da SIURB e comprometendo o pagamento, no valor de R$
24.888,95, para os referidos serviços.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Quantitativos Pagos – Estão sendo novamente vistorias para se fazer os cálculos referente o
quantitativo pago de 296,21m3 com remoção de entulhos , o que foi visto durante as obras que o
local principalmente na área da quadra estavam com entulho em seu subsolo e uma camada de
terra por cima do qual só foi verificado durante a obra.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
No entendimento da Equipe de Auditoria, não prospera a argumentação da Unidade, visto que,
conforme Critério de Medição Edificações da SIURB, norma que regulamenta as medições dos
serviços contratados, a comprovação da realização deste serviço apenas poderia ter sido feita
através da apresentação dos registros do Controle de Transporte de Resíduos (CTR).
Adicionalmente à falta de comprovação quanto ao quantitativo supostamente removido, tem-se
que não há evidência, nas fotos realizadas em data anterior à execução da revitalização da praça,
que justifiquem a necessidade da remoção de 296,21 m³ de entulho em uma praça de 1.000 m²,
visualmente limpa e sem movimentações de terra significativas.
Dessa forma, não há como comprovar a realização do serviço e, consequentemente, justificar o
pagamento no valor de R$ 24.888,95.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que, caso não sejam apresentados documentos comprobatórios que embasem os
quantitativos pagos, inerentes aos serviços de remoção de entulho, a Unidade solicite o
ressarcimento dos valores pagos indevidamente à contratada, no valor estimado de R$ 24.888,95.
CONSTATAÇÃO 002 – Pagamento por Serviços
Justificativa/Comprovação no valor de R$ 14.001,85.

não

Previstos

e

sem

A análise documental do Processo nº 2015-0.252.864-5 indicou cobrança de serviços que não
fizeram parte da planilha do que foi contratado.
Os serviços contratados deveriam seguir o Critério de Medição para Edificações da SIURB, que
descreve sua correta execução, servindo assim como padrão.
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A relação dos serviços contratados e dos executados encontra-se disposta na planilha da página
130 do Processo nº 2015-0.0252.864-5, anexa abaixo:

Figura 4 - Planilha de Serviços Orçados e de Serviços Executados.

Ao comparar os serviços contratados com os executados, é possível observar que existem itens
adicionados à planilha, como serviços executados (coluna “EXECUTADO”), que não estavam
inclusos na planilha de itens contratado (coluna “CONTRATADO”).
Isso ocorre nos itens:
1. 3.03.08 CONCRETO FCK = 25,0 MPA – VIRADO NA OBRA;
2. 3.02.09 ARMADURA EM AÇO CA-60 TELA;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

13.01.10 LASTRO DE BRITA;
4.01.62 BLOCOS VAZADOS EM CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE;
1.04.01 ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50 m
15.01.15 TINTA ACRÍLICA – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA;
4.01.97 CONCRETO “GROUT”;
18.70.40 TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30 cm

Sendo assim, foram cobrados diversos itens novos, os quais totalizaram cerca de R$ 14.001,85,
sem que se identificassem justificativas técnicas e/ou memória de cálculo que embasassem os
quantitativos medidos e pagos para os serviços em questão.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Possível cobrança em Duplicidade – Alguns itens foram adicionados pois se tratou de serviços a
serem executados com o andamento da obra se tornaram necessários .”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Entende-se não prosperar a argumentação da Unidade, visto que a resposta não aborda,
especialmente, os serviços questionados, bem como não comprova sua execução ou justifica sua
necessidade.
Cabe destacar que a inclusão de itens deve ser feita por meio de termo aditivo com prévia
anuência da administração.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que, caso não sejam apresentados documentos comprobatórios que embasem os
quantitativos pagos, inerentes aos oito serviços citados, a Unidade solicite o ressarcimento dos
valores pagos indevidamente à contratada, no valor estimado de R$ 14.001,85.
CONSTATAÇÃO 003 - Divergência entre o Volume Medido/Pago e o efetivamente
Executado para o Item “Passeio de Concreto Armado, incluindo Preparo de Caixa e Lastro
de Brita” resultando em Prejuízo de R$ 5.887,45 aos Cofres Municipais.
Mediante visita junto ao local da obra, constatou-se que o volume de passeio medido não condiz
com o realizado. Segundo o Critério de Medição para Edificações da SIURB, o serviço deverá ser
pago por metro cúbico (m³) de passeio público executado, considerando-se a área de piso
efetivamente pavimentada, conforme excerto abaixo:
Passeio de Concreto Armado, incluindo Preparo de Caixa e Lastro de Brita: “O custo unitário
remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada, inclusive os
serviços de preparo de caixa, lastro de brita, reparo e desempenamento da superfície, com
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espessura mínima de 07 cm nos trechos destinados exclusivamente à circulação de pedestres e de
10 cm nos trechos destinados também ao acesso de veículos”.
Desta forma, considerando que todo o passeio foi executado com 07 cm de espessura, uma vez
que não existe acesso de veículos à praça em questão, deveriam ter sido executados
aproximadamente 303,29 metros quadrados (m²) de passeio para resultar no valor medido. Porém,
a medição realizada pela equipe de auditoria constatou que existem aproximadamente 190 metros
quadrados (m²) de passeio de concreto na praça auditada.
Passeio de Concreto Armado – Pago X Realizado
Qtde Paga
(m³)

Qtde
Executada
(m²)

Diferença
(m³)

Valor Pago
(R$)

Valor Devido
(R$)

Diferença
(R$)

21,23

13,30

7,93

R$ 15.761,73

R$ 9.874,28

R$ 5.887,45

A divergência demonstrada na tabela acima indica que a medição e o pagamento dos serviços em
tela foram realizados em desconformidade com o que prevê o Critério de Medição para
Edificações da SIURB, ensejando em prejuízo potencial ao Erário Municipal.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Através de Documento sem numeração, denominado
“respostas a auditoria”, encaminhado por meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa
Verde se manifestou da seguinte maneira:
“Esta divergência de 7,93 m3 será cobrada da Empresa e também verificada em nova vistoria no
local.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação supra indica que a Unidade corrobora o entendimento da equipe e pretende
envidar esforços para mitigação da falha apontada.
A comprovação da cobrança, junto á contratada, da diferença de R$ 5.887,45, bem como do
efetivo ressarcimento aos cofres municipais ensejará na elisão completa da constatação.
RECOMENDAÇÃO: Cabe à Subprefeitura apresentar, a esta CGM/SP, comprovação da
cobrança junto à contratada e do efetivo recolhimento dos valores recebidos indevidamente, os
quais ensejaram prejuízo de R$ 5.887,45 à Administração Municipal.
CONSTATAÇÃO 004. Pagamento indevido do Serviço “Limpeza Manual Geral, inclusive
Remoção de Cobertura Vegetal – Tronco até 10 cm – Sem Transporte” ensejando em
Prejuízo de R$ 4.174,92 ao Erário Municipal.
Dentre os serviços previstos e executados, foram medidos e pagos 1.200,17 metros quadrados (m²)
de limpeza manual geral, ao custo unitário aproximado de R$ 3,48/m². Segundo o Critério de
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Medição para Edificações da SIURB, devem ser desconsideradas nos serviços de “Limpeza
Manual Geral, inclusive Remoção de Cobertura Vegetal” eventuais áreas submetidas,
exclusivamente, a movimento de terra, manual ou mecânico, apropriado em separado.
No caso em exame, a área da quadra foi submetida à movimentação de terra e, portanto, não
deveria também ser incluída no quantitativo pago pelos serviços de limpeza manual.
Além disso, foram consideradas as áreas referentes ao plantio de grama, porém, o serviço já havia
sido pago por meio do item “Grama Esmeralda”, uma vez que, segundo o Critério de Medição
para Edificações da SIURB: “O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da grama
especificada em placas, inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a
regularização do solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual
replantio que se fizer necessário”.
Portanto, uma vez que a maior parte do serviço já havia sido inclusa em outros itens, conforme
citado anteriormente, não se encontra embasamento para o pagamento de R$ 4.174,92 referentes
ao serviço em epígrafe.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Através de Documento sem numeração, denominado
“respostas a auditoria”, encaminhado por meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa
Verde se manifestou da seguinte maneira:
“Será revisto todo o procedimento com vistorias no local e com fotos comprovando tais volumes
descritos.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A equipe de auditoria não recebeu documentos que comprovassem a efetiva execução dos
serviços, na quantidade medida/paga, ou justificativas adequadas para a questão.
Cabe ressaltar que os serviços foram cobrados em duplicidade, uma vez que a área de instalação
da grama foi considerada dentro do escopo de dois itens distintos na planilha de medição.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se à Subprefeitura o cálculo do quantitativo dos serviços efetivamente realizados,
promover a cobrança, junto à contratada, dos valores recebidos indevidamente, bem como
apresentar, a esta CGM/SP, comprovação do efetivo recolhimento.
CONSTATAÇÃO 005 - Ausência da Instalação de tirantes de aço nº 12 para o serviço “Tela
de Nylon para Cobertura de Quadra”, ensejando em Prejuízo Potencial de R$ 3.975,90.
De acordo com o Critério de Medição para Edificações da SIURB, para o item 17.03.65 – “Tela
de Nylon para Cobertura de Quadra” tem-se a seguinte descrição:
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Tela de Nylon para Cobertura de Quadra: “O serviço será pago por m² (metro quadrado) de
malha colocada, considerando-se todo o seu desenvolvimento e descontando-se qualquer
interferência. O custo unitário remunera a tela em malha 10, fio 3 mm em poliamida, tirante de
aço nº 12, mão de obra e todo material necessário para a instalação da mesma, sobre estrutura já
existente”.
Através de visita realizada junto à praça em 13/07/2016, a equipe de auditoria evidenciou a
execução incompleta do serviço supracitado, para o qual foram pagos, aproximadamente, R$
3.975,90. Consoante foto abaixo ilustra, não foram instalados os tirantes de aço nº 12, conforme
definido em especificação do Critério de Medição para Edificações da SIURB:

Figura 05- Ausência dos tirantes que compõem a execução do item “tela de nylon para cobertura de
quadra”.

Como consequência da ausência dos tirantes mencionados, tem-se a excessiva deformação da tela
de nylon, implicando na redução da sua durabilidade e em prejuízo à utilização do equipamento
público.
Sendo assim, entende-se que a ausência dos tirantes configura a execução de serviços em
desconformidade com os critérios da Administração Municipal (Critério de Medição para
Edificações da SIURB) e indica pagamento a maior por abranger item não executado.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Ausência de Tirantes –
Estou verificando através dos arquivos de fotos do local para comprovar esta ausência
de tirantes , pois ela pode ter sido removida logo após pelos próprios moradores .
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Pois em uma vistoria logo após a conclusão foi visto brinquedos encima da tela de nylon
sem deformação da mesma.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
No entendimento da equipe, não prospera a argumentação da Unidade, pois, em nenhum
momento, houve comprovação da execução completa dos serviços, seja por fotos ou nota fiscal do
material envolvido.
O argumento utilizado pela unidade de que, logo após a conclusão da obra, foram vistos
brinquedos em cima da tela de nylon sem que esta se deformasse não demonstra que os serviços
foram prestados corretamente, pois, como se tratava de uma tela nova, a mesma ainda não havia
sofrido o fenômeno denominado fadiga mecânica.
Portanto, entende-se que a inspeção “in loco” efetuada e a ausência de comprovação documental
comprometem a comprovação da efetiva instalação dos tirantes e seu consequente pagamento no
valor de R$ 3.975,90.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que, caso não sejam apresentados documentos comprobatórios que embasem os
quantitativos pagos, inerentes à instalação de tirantes de aço, a Unidade solicite o ressarcimento
dos valores pagos indevidamente à contratada, no valor estimado de R$ 3.975,90.
CONSTATAÇÃO 006 - Diferença entre os Quantitativos Pagos e os Efetivamente
Executados para os Itens “Banco em Concreto Aparente com Balanço de 40 cm” e “Conjunto
Mesa e Bancos em Concreto”, ensejando em Prejuízo de R$ 3.697,14 para a Administração
Municipal.
Dentre os serviços previstos e executados, constatou-se que foram medidos e pagos 40 metros de
Banco em Concreto Aparente com Balanço de 40 cm e 08 Conjuntos Mesa e Bancos em Concreto.
Porém, mediante visita “in loco”, foram encontrados apenas 34 metros do equipamento “Banco
em Concreto Aparente com Balanço de 40 cm” e 06 Conjuntos Mesa e Bancos em Concreto. As
tabelas a seguir detalham as divergências encontradas:
Banco em Concreto Aparente com Baçanço de 40cm – Pago x Realizado
Qtde Paga
Qtde Exec.
Valor Pago
Valor Devido
Diferença
Diferença (m)
(m)
(m)
(R$)
(R$)
(R$)
40 m

34 m

6m

R$ 10.275,18

R$ 8.733,90

R$ 1.541,28

Conjunto de Mesa e Bancos em Concreto – Pago x Realizado
Qtde Paga
(un)

Qtde Exec.
(un)

Diferença
(un)

Valor Pago
(R$)

Valor Devido
(R$)

Diferença
(R$)

8

6

2

R$ 8.623,42

R$ 6.467,57

2.155,86
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Consoantes tabelas acima, falha no acompanhamento dos serviços permitiu pagamento de
quantitativos divergentes aos efetivamente realizados, quanto aos itens em epígrafe, resultando em
pagamentos indevidos da ordem de R$ 3.697,14.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Através de Documento sem numeração, denominado
“respostas a auditoria”, encaminhado por meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa
Verde se manifestou da seguinte maneira:
“A diferença entre Bancos de Concreto e Conjunto de Mesas. Também será medido em vistoria
no local e revisto no memorial de cálculo.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação da Unidade não foi suficiente para sanar ou justificar a divergência observada,
sendo assim, entende-se restar novamente caracterizada a falha na execução, fiscalização e
pagamento, resultando em prejuízo de R$ 3.697,14 aos cofres municipais.
RECOMENDAÇÃO
Caso não haja comprovação da efetiva instalação dos itens em referência, recomenda-se à
Subprefeitura promover a cobrança, junto à contratada, dos valores recebidos indevidamente no
valor de R$ 3.697,14, bem como apresentar, a esta CGM/SP, comprovação do efetivo
recolhimento.
CONSTATAÇÃO 007 - Execução incorreta do Serviço “Corte e Espalhamento dentro da
Obra” realizado na Quadra Esportiva, resultando em Prejuízo Potencial de R$ 3.179,66 aos
Cofres Públicos.
Dentre os serviços previstos e executados, foram medidos e pagos 91,50 metros cúbicos (m³) de
corte e espalhamento, ao custo unitário aproximado de R$ 34,75/m³. De acordo com o Critério de
Medição para Edificações da SIURB, para o item 01.02.02, tem-se a seguinte descrição:
Corte e Espalhamento dentro da Obra: “O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de corte e
espalhamento executado, calculado no corte, desconsiderando-se o empolamento. O custo
unitário remunera os serviços de corte manual de pequena monta, com volume igual ou inferior a
300,00 m³, executados em qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem como o transporte e
espalhamento de terra, dentro dos limites da obra, e os acertos e acabamentos manuais
necessários”.
A auditoria constatou que não houve a correta execução do serviço de corte e espalhamento de
terra dentro da quadra esportiva, uma vez que a quadra encontra-se desnivelada, como pode ser
observado na Figura 06.
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Figura 06 - Imagem da Quadra após execução do Serviço, mostrando o seu desnível.

A principal função do serviço contratado, para o qual foram pagos aproximadamente R$ 3.179,66,
é o correto nivelamento do platô da quadra, a fim de evitar acúmulos de água, bem como garantir
o equilíbrio dos jogadores.
Conforme pode ser observado na figura acima, a quadra foi entregue com uma inclinação elevada,
o que causa um grande desconforto aos usuários, além de um acúmulo excessivo de água após
precipitações.
Somando-se a isso, não foi encontrada nenhuma imagem ou memorial de cálculo que justificasse a
quantidade de material utilizada no serviço contratado. Apenas para efeito de comparação,
desconsiderando-se o empolamento do material, seriam necessários corte e aterro de altura média
aproximada de 30 cm em toda a área do campo para que pudesse ser encontrado o volume
medido, fato que sugere fragilidade no embasamento do pagamento dos serviços, que custaram R$
3.179,66.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Como no item anterior também foi pedido a Empresa elementos que justifiquem o serviços que
foi executado.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A equipe de auditoria não recebeu documentos que comprovassem a correção dos serviços ou
justificativas adequadas para a questão.
A evidência encontrada pela equipe de auditoria de que o campo de futebol encontra-se em
desnível indica que o serviço foi executado incorretamente.
Adicionalmente, não houve comprovação quanto aos quantitativos pagos (corte e aterro de altura
média aproximada de 30 cm em toda a área do campo) ou quanto à necessidade dos referidos
serviços em tal quantidade. Dessa forma, entende-se que o pagamento ocorreu de forma
incompatível com os serviços efetivamente realizados, os quais ensejaram em descumprimento
aos critérios da Administração Municipal (Critério de Medição para Edificações da SIURB) e em
Prejuízo Potencial de R$ 3.179,66 ao Erário Municipal.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que a Unidade solicite, à empresa contratada, a realização dos reparos necessários
para o nivelamento da quadra esportiva, bem como, adicionalmente, apure quais foram os serviços
efetivamente entregues para o item “Corte e Espalhamento dentro da Obra”, solicitando o
ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
CONSTATAÇÃO 008 - Falhas na Comprovação da Realização do Serviço “Demolição de
Concreto Simples”, resultando em Prejuízo Potencial de R$ 2.352,48 ao Erário Municipal.
Por meio de exame junto à documentação inerente ao Processo nº 2015-0.252.864-5, não foram
encontradas evidências que comprovassem a realização do serviço “Demolição de Concreto
Simples”.
A auditoria constatou que foram previstos 7,66 m³ de concreto a serem demolidos na execução da
reforma da praça, tendo sido pagos 11,57 m³. Porém, ao analisar as fotos da praça, relativas à sua
situação, prévia à execução dos serviços, não foi possível identificar o local onde poderiam ter
sido demolidos os 11 m³ de concreto medidos/pagos, conforme fotografias a seguir:

Figura 07 Revitalização.

Fotografia

da

Praça

antes

da

Figura 08 Revitalização.

Fotografia

da

Praça

antes

da
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Figura 09 Revitalização.

Fotografia

da

Praça

antes

da

Figura 10 Revitalização.

Fotografia

da

Praça

antes

da

Dessa forma, resta caracterizada fragilidade na comprovação da efetiva execução dos serviços de
demolição e o consequente comprometimento do seu pagamento, nos quais envolveram,
aproximadamente, R$ 2.352,48.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Não informado pela Unidade.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em razão da não apresentação de qualquer manifestação sobre a questão ou de qualquer
comprovação da efetiva realização dos serviços de demolição, entende-se restar comprometido o
pagamento pela realização dos Serviços “Demolição de Concreto Simples”, resultando em
Prejuízo Potencial de R$ 2.352,48 ao Erário Municipal.
RECOMENDAÇÃO
Caso não haja comprovação da efetiva realização dos serviços de demolição, recomenda-se à
Subprefeitura promover a cobrança, junto à contratada, dos valores recebidos indevidamente no
valor de R$ 2.352,48, bem como apresentar, a esta CGM/SP, comprovação do efetivo
recolhimento.
CONSTATAÇÃO 009 - Má Qualidade na Execução dos Serviços.
Por meio de inspeção “in loco”, constataram-se sinais de má qualidade na execução dos serviços,
uma vez que não atenderam a durabilidade, qualidade e conformidade exigidas.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 005/SIURB/2014, são obrigações da contratada:
“a execução dos serviços objeto do contrato, com eficiência e elevado padrão técnico, utilizando
mão-de-obra comprovadamente qualificada, obedecendo às especificações constantes da Ata de
Registro de Preços e as demais normas técnicas pertinentes.”
Assim, ao realizar visita “in loco”, a equipe de auditoria observou falha na execução de alguns
serviços, conforme exemplos a seguir:
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a) Grama com Desgaste Precoce.
Conforme pode ser visto na figura abaixo, devido à ausência de ajuste do solo para plantio da
grama esmeralda, houve o desgaste precoce da grama e aparente comprometimento de todo o
serviço em apenas 04 meses após a entrega do serviço. Cumpre salientar que foram gastos R$
28.801,49 com o plantio de grama esmeralda.
Além disso, pode-se observar o desnível no solo, o que gera um grande desconforto aos usuários
do equipamento público.

Figura 11 - Desgaste precoce da grama e desnível do solo.

b) Incorreta Fixação da Tela de Cobertura e Desnível do Piso da Quadra de Esportes.
A auditoria constatou excessiva deformação da tela de cobertura da Quadra, assim como seu piso
desnivelado, como pode ser observado na figura abaixo:
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Figura 12 – Fotografia mostrando desnível da Quadra e incompleta colocação de tela de cobertura.

c) Fixação irregular do Alambrado da Quadra de Esportes junto à Mureta de Proteção.
Constatou-se ter havido a incorreta fixação do alambrado junto à mureta em blocos de concreto.
Além disso, é possível observar restos de concreto a fim de realizar a fixação do alambrado à
mureta de blocos de concreto, o que seria uma maneira incorreta de executar o serviço, como pode
ser visto nas figuras abaixo.

Figura 13 – Fixação incorreta do alambrado à mureta, e
restos de concerto.

Figura 14 – Fixação incorreta do alambrado.

É possível observar ainda, na Figura 14, que houve a deformação da parte inferior do alambrado
devido à falta da correta fixação na mureta de concreto.
A incorreta execução do serviço prejudica a durabilidade do alambrado, além de não cumprir com
a função desejada, que é manter a bola dentro da quadra.
d) Falha na Fixação do Portão da Quadra.
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Conforme observado na Figura 15, houve falha na fixação do portão em ferro perfilado, causando
dano à mureta de bloco de concreto, diminuindo a durabilidade do serviço executado e
possibilitando a ocorrência de acidentes aos usuários do equipamento público.

Figura 15 – Má execução na fixação do portão da Quadra.

e) Falhas na Fixação de Postes e Equipamentos.
A fixação de alguns equipamentos e postes foi feita de maneira incorreta, muitas vezes com
material acima do nível do solo, podendo ocasionar acidentes aos usuários (em grande maioria
crianças) e resultar em desuso por parte dos munícipes. Essas falhas são exemplificadas nas
imagens abaixo:

Figura 16 - Fixação acima do nível do solo.

Figura 17 - Fixação acima do nível do piso.

Conforme Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas: “O controle
da Administração Pública sobre o desempenho das obras recebidas é assegurado
fundamentalmente pelo art. 618 do Código Civil, o qual impõe que nos contratos de empreitada
de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais como do solo”.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Através de Documento sem numeração, denominado
“respostas a auditoria”, encaminhado por meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa
Verde se manifestou da seguinte maneira:
“Item 18 – Má qualidade dos serviços prestados.
Todos os serviços serão revistos através de vistoria e serão prontamente cobrados da Empresa
para que sejam refeitos.”
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação supra demonstra que a Subprefeitura pretende envidar esforços visando à correção
das falhas na execução dos serviços. Nova vistoria por parte dos fiscais da Unidade tende a
corroborar o evidenciado pela equipe e, ainda, caso haja a tempestiva notificação da empresa
responsável, é possível que os serviços sejam refeitos de forma adequada, o que mitigaria, por
completo, a impropriedade.
A equipe de auditoria até a presente data, não teve conhecimento de nova vistoria realizada pela
Subprefeitura e, nem da reparação dos itens mencionados neste tópico 009.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que a Subprefeitura efetue nova inspeção junto à obra, levantando todos os
serviços que precisam ser refeitos por estarem inadequados, conforme exemplos elencados na
constatação em tela. Depois de relacionadas as inadequações, cabe à Unidade notificar à
contratada para que promova as correções e apresentar, a esta CGM/SP, comprovação da efetiva
melhoria.
Caso não sejam reparados ou refeitos os serviços descritos, recomenda-se a Unidade que aplique a
multa contratual à empresa contratada.
CONSTATAÇÃO 010 - Supressão de Item e Acréscimo de Quantitativos de itens sem
Justificativa Técnica.
A planilha orçamentária/de orçamentos referenciais inerentes à Ata de Registro de Preços nº
005/SIURB/14 (Ata que a Subprefeitura da Casa Verde/Cachoerinha aderiu para revitalização da
praça sob exame) contemplavam, dentre outras coisas, o Item “Casa Tarzan com Rampa Escalada,
Escorregador, Ponte e Escada Marinheiro”, que se tratava de um brinquedo de madeira e
englobava o custo total de R$ 200.000,00.
Porém, foi observado que, na planilha de execução da Subprefeitura em exame, houve a supressão
do item supracitado e o aumento nos quantitativos da grande maioria dos demais serviços,
resultando no mesmo valor final para os serviços, qual seja R$ 199.217,87.
Cumpre ressaltar que o brinquedo citado custaria aproximadamente R$ 7.300,40, e que não foi
encontrado, nos documentos examinados, memorial de cálculo ou projeto que justificassem os
acréscimos dos quantitativos inerentes ao replanilhamento ocorrido.
Os fatos citados sugerem falta de confiabilidade dos quantitativos contratados, tendo em vista a
falha no embasamento das alterações promovidas, bem como sugerem, quando comparadas as
planilhas original e utilizada, a promoção de ajustes nos quantitativos apenas para possível
compensação da supressão do brinquedo citado.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Através de Documento sem numeração, denominado
“respostas a auditoria”, encaminhado por meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa
Verde se manifestou da seguinte maneira:
“No caso do equipamento denominado Casa do Tarzan, foi retirado por vontade da comissão dos
moradores, em reunião realizada nesta Subprefeitura, em troca de outros equipamentos com
banco de concreto e conjunto de mesas”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
No entendimento da Equipe de Auditoria, não prospera a argumentação da Unidade visto que
contraria informações obtidas mediante entrevista com moradores de local, efetuada no dia da
visita “in loco”.
As entrevistas evidenciaram que a própria comunidade questionou a não instalação do
equipamento “Casa do Tarzan”, afirmando, inclusive, que, quando na entrega da praça, foi
prometida a instalação do mesmo.
Dessa forma, não foram apresentadas justificativas plausíveis à alteração de quantitativos e
ausência da instalação do brinquedo.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se a Unidade que apure os quantitativos efetivamente executados para os itens cujo
acréscimo é questionado, promovendo os ajustes necessários (eventual ressarcimento por parte da
contratada ou mesmo a instalação do item previamente suprimido) para que os pagamentos sejam
estritamente compatíveis com os serviços prestados.
CONSTATAÇÃO 011 - Fragilidades na Comprovação da Realização do Serviço “Tela de
Proteção de Obras – Malha 2 mm”.
Por meio de exame junto à documentação inerente ao Processo nº 2015-0.252.864-5, constatou-se
a ausência de evidências que comprovassem a realização do serviço “Tela de Proteção de Obras –
Malha 02 mm”.
Dentre os serviços previstos e executados, foram medidos e pagos 349,97 m² de tela de proteção
de obra, ao custo unitário aproximado de R$ 17,61/m².
De acordo com o Critério de Medição para Edificações da SIURB, o item 01.05.40 é composto
por:
Tela de Proteção de Obras – Malha 2 mm: “O serviço será pago por m² (metro quadrado) de tela
executado. O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da tela de nylon
especificados, inclusive acessórios de madeira para estruturação e perfeita montagem da
mesma.”
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Segundo a planilha de medição de serviços executados (pág. 130), foram medidos 349,97 m² para
este item.
Ao analisar as fotos da execução da reforma da praça, não se observaram evidências que
comprovassem a realização do serviço (ausência de tela de proteção), como pode ser observado na
fotografia abaixo:

Figura 18 – Ausência de evidências da realização do serviço “Tela de Proteção de Obras”.

Portanto, sugere-se fragilidade no embasamento do pagamento aproximado de R$ 6.162,36
referentes aos serviços supracitados.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Através de Documento sem numeração, denominado
“respostas a auditoria”, encaminhado por meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa
Verde se manifestou da seguinte maneira:
“Mais um item que é utilizado no decorrer da obra para proteção dos locais a serem executados
os serviços para proteção dos munícipes.
Com isso ao final da obra é retirado tal proteção , podendo assim não ter sido visto no dia da
vistoria que foi realizada por vocês”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A equipe de auditoria acata a argumentação da Unidade no tocante à fase em que o serviço possa
ter sido executado, restando configurada apenas a fragilidade na comprovação.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se à Unidade, nas vindouras obras cujo acompanhamento/fiscalização seja de sua
responsabilidade e que necessitem/prevejam a proteção citada (instalação de tela de proteção de
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obras), que promova o devido registro relativo à sua colocação de maneira a permitir posterior
comprovação da execução dos serviços.
CONSTATAÇÃO 012 - Fragilidades na Comprovação da Realização dos Serviços “Retirada
de Guias de Concreto e Recolocação de Guias de Concreto”.
Por meio de análise junto à documentação inerente ao Processo nº 2015-0.0252.864-5, não foram
encontradas evidências que comprovassem a realização dos serviços “Retirada de Guias de
Concreto e Recolocação de Guias de Concreto”.
No orçamento prévio, feito para a realização da obra, estavam previstas a remoção de 30 metros
de guias de concreto, a instalação de 15 metros de guias de concreto novas e a recolocação de 15
metros de guias de concreto antigas.
Após a execução da revitalização da praça, as quantidades medidas para a retirada de guia e a sua
recolocação foram de 36 metros, itens que custaram, respectivamente, R$ 250,03 e R$ 1.378,39, já
com o BDI de 19,54%.
Entretanto, não foram encontradas, nos documentos examinados, fotos e/ou memoria de cálculo
que justificassem o quantitativo pago na medição final, configurando falhas na comprovação da
realização dos serviços citados e, consequentemente, comprometendo os R$ 1.628,42 pagos pelos
serviços citados.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Não informado pela Unidade.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em razão da não apresentação de comprovação da realização dos serviços, entende-se restar
prejudicado o embasamento do pagamento pelos serviços de retirada/recolocação de guias de
concreto.
RECOMENDAÇÃO
Caso não haja comprovação da efetiva realização dos serviços de retirada/recolocação de guias de
concreto, recomenda-se à Subprefeitura promover a cobrança, junto à contratada, dos valores
recebidos indevidamente no montante de R$ 1.628,42, bem como apresentar, a esta CGM/SP,
comprovação do efetivo recolhimento.
CONSTATAÇÃO 013 - Divergência entre os Quantitativos Pagos e os Efetivamente
Executados no tocante ao Item “Rebaixamento de Guia”.
A equipe de Auditoria constatou que, para o Item “Rebaixamento de Guia”, que objetivou
aumentar a acessibilidade da praça, foi previsto o rebaixamento de 13 metros de guias, tendo sido
medidos e pagos 4 metros. Porém, mediante inspeção junto ao local da obra, observou-se a
execução de apenas 1 metro de guia.
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Rebaixamento de Guia – Pago X Realizado
Qtde Paga
(m)
4m

Qtde Exec.
(m)
1m

Diferença
(m)
3m

Valor Pago
(R$)
R$ 93,86

Valor Devido
(R$)
R$ 23,47

Diferença
(R$)
R$ 70,39

Dentre a documentação examinada, não foram encontrados fotos e/ou memória de cálculo que
justificassem o quantitativo pago para o serviço.
A falta de acessibilidade à praça pode ser uma das consequências da execução da obra sem o
estudo prévio necessário. Entende-se que o estudo técnico necessário, como a elaboração de
projeto por profissional especializado, permitiria que a praça atendesse sua função social,
permitindo que pessoas com necessidades especiais possam utilizar espaços públicos.
Sendo assim, resta configurada falha na fiscalização da obra, permitindo pagamento incompatível
com o efetivamente realizado e comprometendo a função social do empreendimento pela falta de
acessibilidade.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Todos os itens acima serão revistos no memorial de cálculo que foi localizado nos arquivos de
computador onde cada local tem seus arquivos fotográficos e planilhas”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação da Unidade não foi suficiente para sanar ou justificar a diferença observada, sendo
assim, não obstante a baixa materialidade do valor envolvido, entende-se restar novamente
caracterizada a falha na execução, fiscalização e pagamento, prática reiterada em diversos itens do
contrato examinado, conforme outras constatações desse relatório demonstram.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se à Subprefeitura o aprimoramento dos seus controles, em especial quanto a
fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras/serviços de engenharia sob sua
responsabilidade, se abstendo se aprovar medições/pagamentos incompatíveis com o serviços
efetivamente realizados.
CONSTATAÇÃO 014 - Ausência de Ajuste do Solo para o Serviço “Grama Esmeralda”, em
desconformidade com o Critério de Medição para Edificações da SIURB e ensejando baixa
durabilidade dos Serviços.
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Dentre os serviços previstos e executados, foram medidos e pagos 982,61 metros quadrados (m²)
de grama tipo esmeralda, ao custo unitário aproximado de R$ 29,31/m². De acordo com o Critério
de Medição para Edificações da SIURB, para o item 18.03.05, tem-se a seguinte descrição:
Grama Esmeralda: “O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da grama especificada
em placas, inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a regularização do
solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que se fizer
necessário”.
Porém, constatou-se que não houve o correto revolvimento e ajuste do solo, assim como
fornecimento da terra preparada para o plantio, uma vez que a grama foi plantada em solo
argiloso, que possui, como característica, consistência espessa, dificultando a penetração das
raízes das mudas.
A preparação e melhora do solo antes do plantio ajudaria a contrabalançar esses efeitos; contudo,
observa-se que não foram feitos esses ajustes, o que resultou na falta de durabilidade do serviço
contratado (perda da grama), conforme figura a seguir, para o qual foram pagos R$ 28.801,49:

Figura 19 – Falta de durabilidade do serviço
“Grama Esmeralda”. Foto de Julho/2016.

Portanto, entende-se que os serviços foram executados em desconformidade com os critérios da
Administração Municipal (Critério de Medição para Edificações da SIURB), comprometendo sua
qualidade e ensejando em desperdício de R$ 28.801,49 pela perda precoce do custoso material
envolvido.
Vale ressaltar que a obra foi entregue no mês de Fevereiro de 2016, e imagens, datadas de 09 de
Abril, mostram que a grama já não apresentava as condições exigidas.

Figura 20 – Falta de durabilidade do serviço “Grama
Esmeralda”, fotos de 09/04/16.

Figura 21 – Falta de durabilidade do serviço “Grama
Esmeralda”, fotos de 09/04/16

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
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Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Ajuste de Solo – Grama Esmeralda,
Foi pedido a Empresa elementos que comprovem o ajuste do solo para total fixação das placas;”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A equipe de auditoria não recebeu os documentos que comprovassem a correção dos serviços ou
justificativas adequadas para a questão.
Dessa forma, corrobora-se o entendimento inicial de que não houve o correto revolvimento e
ajuste do solo, comprometendo a qualidade/durabilidade dos serviços executados e resultando em
prejuízo de R$ 28.801,49.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se à Unidade solicitar a empresa contratada que realize os reparos necessários para
que a execução do serviço seja considerada satisfatória, ou o ressarcimento dos valores pagos no
valor de R$ 28.801,49, bem como apresentar, a esta CGM/SP, comprovação do efetivo
recolhimento.
CONSTATAÇÃO 015 - Fragilidades no tocante à Fiscalização Contratual.
De acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da Prefeitura Municipal de São
Paulo, são deveres do agente público fiscalizador de contrato acompanhar e fiscalizar o contrato a
fim de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos
os seus aspectos.
Em consistência com o Manual descrito acima, pode-se citar o Manual de Licitações e Contratos –
Orientações e Jurisprudência do TCU (4ª edição, p. 780): “acompanhamento e ﬁscalização de
contrato são medidas poderosas colocadas à disposição do gestor na defesa do interesse público.
Toda execução do contrato deve ser ﬁscalizada e acompanhada por representante da
Administração (...). Deve ser mantida pela Administração, desde o início até o ﬁnal da execução
do contrato, equipe de ﬁscalização ou proﬁssional habilitados, com experiência.”.
Ainda, o primeiro parágrafo do art. 67 da Lei nº 8.666/1993 impõe que o representante da
Administração anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Confronto entre as referidas orientações normativas e o constatado por meio da análise realizada
junto ao Processo nº 2015-0.252.864-5 permitiu constatar a existência das seguintes falhas durante
a fiscalização da manutenção e revitalização da praça:
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•
•
•
•

Inexistência de registros de medição dos serviços executados contendo memórias de
cálculo detalhadas;
Diário de obras ou caderneta de ocorrências ilegíveis e com falta de detalhamentos (págs.
125 a 126);
Poucos registros fotográficos, sem ordenação cronológica;
Ausência do registro do Controle de Transporte de Resíduos (CTR), conforme Critério de
Medição para Edificações SIURB.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Registro de Medição
Já foi elaborado e constará em anexo a este documento;
- Diário de Obras – Foi realizado mas as cópias estão inelegíveis e já foram pedidas a
Empresa as folhas originais de preenchimento para elucidar os fatos;
- Registros fotográficos – Foram colocadas no processo , mas serão completadas com as
imagens de arquivo da subprefeitura também para elucidar as questões;
- Controle de Transporte de Resíduos – já foi solicitado a Empresa para fornecer os
comprovantes do descarte destes resíduos;”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
No entendimento da Equipe de Auditoria, não prospera a argumentação da Unidade, visto que, até
a presente data, os documentos citados na manifestação acima não foram recebidos por esta
Controladoria.
Não obstante a Subprefeitura informar que pretende solicitar, da empresa contratada, a
documentação comprobatória dos serviços realizados (diário de obras devidamente preenchido,
CTR, etc.), cabe destacar que compete à Administração Municipal, por meio do respectivo Fiscal
do Contrato, a guarda da documentação supracitada e não às empresas terceirizadas.
Diante desses acontecimentos, a equipe reitera a ausência dos documentos citados acima, fato que
indica a fragilidade da fiscalização contratual realizada pela Subprefeitura da Casa Verde.
Vale ressaltar que a fragilidade na fiscalização comprometeu o bom desempenho na execução da
obra realizada, conforme constatações constantes deste relatório.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que a Subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha aprimore os procedimentos
inerentes à fiscalização das obras sob sua responsabilidade, fazendo constar dos respectivos
processos:
- registros de medição dos serviços executados contendo memórias de cálculo detalhadas;
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- diário de obras ou caderneta de ocorrências preenchidos de forma legíveis e com o detalhamento
necessário;
- registros fotográficos suficientes para comprovação dos serviços executados/pagos, contendo a
devida identificação de data; e
- Registro do Controle de Transporte de Resíduos (CTR), conforme Critério de Medição para
Edificações SIURB.

CONSTATAÇÃO 016 – Ausência de Termo de Contrato ou instrumento substituto hábil.
Por meio de análise junto à documentação do Processo nº 2015-0.252.864-5, não foi localizado o
termo de contrato, em desacordo com a Lei nº 8.666/1993. De acordo com o caput do art. 62 da
norma citada:
“o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas
duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituílo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço”.
Ou seja, se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de licitação ou não,
ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93, que para a modalidade convite é de R$
150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para obras e serviços de engenharia, então esse contrato
obrigatoriamente deve ser formalizado por meio de instrumento de contrato.
Se o valor do contrato não ultrapassar os limites da modalidade convite, então o instrumento de
contrato pode ser substituído por outro que, de acordo com o dispositivo legal citado acima, pode
envolver carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.
Somando-se a isso, o Decreto Municipal nº 56.144/2015, em seu art. 17º, dispõe que, mesmo
quando a contratação ocorre com prestadores de serviços detentores de atas de registro de preço, a
contratação deverá ser formalizada por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.
Análise junto à documentação do Processo n° 2015-0.252.864-5 revelou a inexistência de termo
de contrato, o que confronta diretamente o disposto no Decreto Municipal nº 56.144/2015, visto
que no caso em questão, o valor contratado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) encontra-se
acima do valor limite para substituição do termo de contrato, que é R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Referente a Ausência de Termo de Contrato,- Este procedimento é elaborado pela Assessoria
Jurídica e que só foi autorizado o início da obra através da Ordem de Início N.
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035/SPCV/CIUO/SON/2016 constante em fls 76 do referido processo, do qual constam as
assinaturas do Subprefeito, Coordenador, Empresa contratada e por mim”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
No entendimento da Equipe de Auditoria, não prospera a argumentação da Unidade, visto que não
foi apresentado o termo de contrato, mas, tão somente, a Ordem de Início nº
035/SPCV/CIUO/SON/2016, que não substitui o documento solicitado, conforme explicação
abaixo:
A apresentação de Ordem de Inicio pode ser utilizada nos casos em que o instrumento de contrato
seja facultativo. Entretanto, a situação em questão, cujo valor contratado foi de, aproximadamente,
R$ 200.000,00, enquadra-se no caso em que o termo de contrato é obrigatório, estando esse valor
nos limites destinados à licitação na modalidade tomada de preços.
Corroborando com o exposto acima, encontra-se, no Acórdão do Tribunal de Contas da União TCU nº 1.359/2011 - Plenário, alerta para a necessidade de a Administração, nas contratações com
base em atas de registro de preços, “formular o instrumento de contrato quando os valores
envolvidos se encaixarem nas hipóteses de concorrência e de tomada de preços, na forma
estabelecida no art. 11 do Decreto federal nº 3.931/2001, c/c o art. 62 da Lei nº 8.666/1993”.
Portanto, entende-se que a ausência do termo de contrato na contratação em exame contrariou as
exigências legais e a jurisprudência da Egrégia Corte de Contas.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que, em suas futuras contratações de obras/serviços de engenharia mediante adesão
a atas de registro de preços, a Subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha observe a legislação
pertinente, garantindo a devida formalização dos termos contratuais nos casos exigidos pela
legislação (art. 62 da Lei nº 8.666/1993) e por jurisprudência sobre o assunto.
CONSTATAÇÃO 017 - Ausência de Projeto Básico.
A análise do Processo nº 2015-0.252.864-5 permitiu evidenciar a inexistência de Projeto Básico
para a com
tratação do serviço de manutenção e revitalização da praça em questão.
A Lei nº 8.666/1993 é clara, em seu artigo sétimo, quando afirma que as licitações para a
execução de obras e serviços obedecerão à seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo e
execução das obras e serviços. Afirma ainda que a execução de cada etapa será, obrigatoriamente,
precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas
anteriores.
O Decreto nº 44.279/2003 do Município de São Paulo corrobora, em seu artigo segundo, o
disposto na lei de licitações: o processo de licitação, devidamente autuado, deverá ser instruído,
conforme o caso, com os seguintes elementos: (...) IV – projeto básico (...).
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A Súmula TCU nº 261, de 30/06/2010, por sua vez, reitera: em licitações de obras e serviços de
engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado
aquele aprovado com todos os elementos descritos no artigo sexto, inciso IX, da Lei nº
8.666/1993.
A Lei nº 8.666/1993 define Projeto Básico como conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, (...) elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos
os seus elementos constitutivos com clareza; soluções técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes
durante as fases de elaboração do projeto executivo (...); identificação dos tipos de serviços a
executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para
a sua execução; informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução; subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e
outros dados necessários em cada caso; e, finalmente, orçamento detalhado do custo global da
obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
Uma das consequências da não existência de Projeto Básico é a ausência de previsão explícita, no
contrato, de itens essenciais para obras de engenharia, tais como mobilização e desmobilização,
administração local, canteiro de obras, placa da obra e as-built, que deveriam estar discriminados
no orçamento.
Ademais, não se verificou a existência de desenhos e plantas preliminares que servissem para
aferir quantitativos com maior precisão, não sendo possível ratificar os quantitativos calculados
pela contratada e atestados pela fiscalização. Na planilha de medição (pág. 130 do processo), após
“replanilhamento”, dos 38 itens inicialmente orçados, 03 não tiveram suas execuções realizadas,
10 itens foram acrescidos (não existiam no orçamento original) e 28 tiveram quantitativos
alterados (aumentados ou diminuídos).
Isso demostra que a inexistência de Projeto Básico, em fase anterior à contratação, impede a
realização de um orçamento ajustado baseado em quantitativos precisos e realistas, assim como
dificulta a fiscalização, o controle, a correta execução e a garantia de que a melhor técnica
possível foi empregada.
Diante do exposto, entende-se que a ausência de Projeto Básico pode ser causa fundamental por
que determinados achados, à frente detalhados, puderam ser constatados.
Adicionalmente, é preciso ressaltar que, não obstante a contratação ter sido realizada através do
Sistema de Registro de Preços, não são eliminas as exigências técnicas impostas pela Lei nº
8.666/1993 e demais legislações aplicáveis.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
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Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Ausência de Projeto Básico, - Porque o processo em questão foi autorizado por SMSP/ATOS
para a utilização da ATA de RP nº 005/SIURB/2014 em fls 62 e 63, portando não sendo um
processo de Licitação , neste caso não há necessidade de projeto básico , o qual não foi
contratado e também não pago.
O que existe é um croquis em fls 12 no qual nos fornece as necessidades dos trabalhos
solicitados pelos munícipes da região. Tratando-se de processo de revitalização , manutenção e
adequação para melhorias e complementando o que anteriormente já existia”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
No entendimento da Equipe de Auditoria, não prospera a argumentação da Unidade, visto que a
contratação do serviço através da adesão a Ata de Registro de Preços não exclui a necessidade de
apresentação de Projeto Básico, uma vez que esta adesão está relacionada ao processo de
contratação de obras e serviços de engenharia, regidos pelo Artigo 7° da Lei nº 8.666/1993.
Vale enfatizar que o objetivo do sistema de registro de preço é a seleção de propostas e registros
de preços para contratações futuras, sendo que a contratação com os fornecedores registrados
deve-se pautar nos dispostos na Lei nº 8.666/1993.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se que, para todas as obras e serviços de engenharia, no âmbito da Subprefeitura de
Casa Verde/Cachoeirinha, sejam realizados, previamente, os projetos básicos, de forma que todos
os elementos necessários para a sua realização constem nesse documento técnico. Dessa forma,
será possível a aferição dos serviços e seus quantitativos com maior precisão, reduzindo-se a
ocorrência de aditivos.
CONSTATAÇÃO 018 - Existência de Faixa de Publicidade de Agente Político em Obra da
Administração Municipal.
Por meio de exame documental, constatou-se, em fotos comprobatórias da entrega do serviço, a
existência de faixas de publicidade de agente político no local de realização dos serviços, como
pode ser observado na foto abaixo:
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Figura 22 - Presença de Faixa de Publicidade.

Não obstante ser permitido ao administrador público se valer de mecanismos de informação
impresso, visual ou virtual para noticiar ao povo prestações de contas e os resultados alcançados
na sua gestão, a Constituição Federal de 1988, Art. 37, §1º, expressamente autoriza a propagação
dessas informações com conteúdo informativo, educativo ou de orientação social, sem, contudo,
haver promoção pessoal e lesão ao erário.
Sendo assim, veda-se a vinculação da imagem do agente através da inclusão de nomes, símbolos
ou imagens que promovam o enaltecimento pessoal de sua autoridade.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:
Através de Documento sem numeração, denominado “respostas a auditoria”, encaminhado por
meio eletrônico em 21/09/2016, a Subprefeitura de Casa Verde se manifestou da seguinte
maneira:
“Faixa de Publicidade - No processo não consta esta foto com propaganda eleitoral, mas o
procedimento que foi feito é de solicitar a retirada imediata pela fiscalização pois esta faixa
provavelmente foi colocada para “ inaugurar a praça.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela Unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela Unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
No entendimento da Equipe de Auditoria, a manifestação da Unidade apresenta-se plausível.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se a Unidade intensificar a fiscalização quando na entrega de obras públicas, a fim de
evitar a promoção pessoal de agentes políticos por ações financiadas com recursos públicos.

COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

31

ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo:
•
Planejamento dos trabalhos;
•
Solicitação de processos e documentos;
•
Visita à praça sem denominação localizada na rua Koshun Takara esquina com a Rua
Francisco Arcuri;
•
Registros fotográficos;
•
Circularização de informações;
•
Conferência de cálculos e confronto de valores.
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